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CARO/A MORADOR/A,
Passado que está um ano desde o início 
de funções deste executivo da Junta de 
Freguesia de Encosta do Sol, podemos desde 
já efetuar um pequeno balanço do trabalho 
realizado e encarar perspetivas de futuro.
O executivo da Junta de Freguesia centrou 
a sua atuação na construção de um serviço 
público diversificado, rigoroso ao nível 
financeiro e orientado para respostas 
sociais e dando primazia ao bem-estar 
de todos os moradores desta freguesia. 
Exemplo disso é a nossa proposta de 
orçamento e das opções do plano para 
2019, aprovados por maioria, com 
uma previsão de 1.608.930,00€. Fruto 
de cumprimento ético e de boa gestão 
dos dinheiros públicos, confirma um 
trabalho ponderado e experimentado no 
cumprimento dos protocolos estabelecidos 
com a Câmara Municipal da Amadora, mas 
acima de tudo a capacidade da freguesia 
de Encosta do Sol para gerar receitas 
próprias, e consequentemente melhores 
condições de investimento para a realização 
de obras de proximidade, e para levar a 
cabo as iniciativas, das quais se destacam 
áreas fundamentais como a Educação, a 
Ação Social, a Cultura, a Higiene Urbana, 
Espaços Verdes e o Associativismo.
Abril de 2018 vai ficar marcado pela abertura 
do Espaço Alfornelos. Um projeto que 
permitiu finalmente ao bairro e à freguesia 
ganhar um novo espaço com o propósito 
de melhorar as condições para a promoção 
de um programa ocupacional sénior 
que já conta com mais de 165 alunos. 
A “Feira dos Saberes e Sabores” e a 
“Feira à Moda Antiga” continuam 
a assumir um caráter especial, ao 
valorizarem e acarinharem as tradições, 

o movimento associativo e a cultura.
A busca da socialização e o combate ao 
isolamento levou-nos a apostar no programa 
“Vamos Passear”, que proporcionou a mais 
de 1300 idosos o contacto com locais de 
interesse turístico, cultural e paisagístico. 
A Encosta do Sol é hoje uma freguesia 
que se destaca pela criatividade e inovação 
dos seus projetos. Na área ambiental, o 
projeto “Mono. A Arte do Desperdício” 
e o “Apadrinhamento digital de árvores” 
são exemplos de como criar soluções 
apelando à participação da comunidade. 
A nossa estratégia é aproximar a 
informação do cidadão e enfatizar a 

responsabilidade que deve ser atribuída 
a cada indivíduo. Todos temos direito a 
um ambiente mais saudável e igual dever 
ético, moral e político de preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. 
Mais iniciativas poderiam ser referenciadas, 
no entanto o que queremos realçar é 
que entrámos em 2019 com energia 
renovada e vontade para estabelecer 
novos objetivos iniciando-se um novo 
ciclo de atividades e dinâmicas sociais, 
culturais, desportivas e de lazer. 
Os próximos meses serão dedicados 
a um conjunto de iniciativas, no 
âmbito do Dia da Mulher, das Férias 
Escolares da Páscoa e do 25 de Abril.
Aqui deixamos o convite para participar 
ativamente nestas efemérides. 
Ainda uma nota sobre a Higiene Urbana, 
que é a área que apresenta mais reclamações 
e a que a população pretende que seja 
dada maior atenção. Iremos trabalhar no 
sentido de melhorar os recursos existentes 
e responder de forma mais eficaz às 
necessidades da freguesia, sabendo de 
antemão que se trata de um trabalho 
complexo e que muitas das vezes é 
prejudicado pela falta de civismo das pessoas.
Com base no nosso lema “Encosta do 
Sol é bom viver aqui”, juntos, vamos 
continuar a construir uma freguesia 
mais verde, com mais movimento, 
mais solidária, mais participada … 
Aproveitamos esta oportunidade 
para desejar a todos os moradores da 
nossa freguesia Um feliz 2019!
A nossa freguesia será sempre 
aquilo que nós, moradores e eleitos 
locais, quisermos que seja  ■
Contamos consigo!

E S T A M O S
N O  B O M

C A M I N H O

ARMANDO JORGE  
PAULINO DOMINGOS

Presidente da Junta de Freguesia  
de Encosta do Sol  

Capa Memória Descritiva - Rara Moniz, aluna (Autora da capa)
Neste ano, coube, à nossa turma, responder ao desafio lançado: a 
apresentação de uma proposta de imagem gráfica para a capa da 
revista/boletim O Bairro, da Junta... de Freguesia Encosta do Sol.
A imagem deveria, de alguma forma, ilustrar o Bairro de Alfornelos.
O trabalho foi realizado nas disciplinas de Oficina de Multimédia B, 
de Desenho e de Oficina de Artes.
Para a concretização do projeto, tivemos de percorrer Alfornelos, 
observar o Bairro por dentro, fotografando espaços que se 
impunham ao nosso olhar ou procurar ruas, edifícios, vivências, 
pormenores que nos pareceram interessantes. Captámos 
pormenores e realizámos planos gerais.

As fotografias foram analisadas pela equipa de trabalho e, de cada 
aluno, foram selecionadas algumas fotografias que vieram a ser 
trabalhadas nas disciplinas de Desenho e de Oficina Multimédia.
O processo consistiu na simplificação da imagem selecionada, por 
nivelamento ou acentuação, vetorial e/ou manualmente. Às imagens 
simplificadas foram, depois, aplicadas as técnicas de aguarela e pastel 
de óleo, e feito o tratamento infográfico com aplicação de mancha de 
cor, de acordo com os objetivos das disciplinas envolvidas.

Turma 4-2 do 12.º ano (Catarina Almeida, Edson Fernandes, Gonçalo Barroso, 
Gurpreet Singh, Rafael Pires, Raquel Gomes, Rara Moniz e Wittória Liciburg)

SUMÁRIO
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FREGUESIA  SERVIÇOS 

SABIA QUE REGISTAR O SEU CÃO É OBRIGATÓRIO?

1  
PARA QUE  
SERVE O REGISTO?
O REGISTO permite às 
autoridades controlar o número 
de cães existentes com dono. 
Quando um dono regista o seu 
cão na Junta de Freguesia este 
passa a estar incluído no Sistema 
de Identificação de Caninos e 
Felinos (SICAFE). Qualquer cão 
que seja encontrado perdido é 
recolhido pelas autoridades que 
irão ver se o cão está inserido na 
base de dados do SICAFE e, caso 
esteja, o dono será notificado
Além disso, ao fazer o registo do 
seu cão na Junta de Freguesia 

3 
QUANDO SE DEVE  
FAZER O REGISTO?
O ideal é registar o seu cão até 
aos 6 meses de idade, altura em 
que terá que ser administrada a 
vacinação anti-rábica. Se optar 
por adquirir um cão com mais 
de 6 meses, os responsáveis 
pelo respetivo cão deixarão de 
pagar o licenciamento do animal 
e você deverá assumir essa 
responsabilidade.

4 
QUANDO LICENCIAR?
O licenciamento é feito todos os 
anos, para provar à comunidade 
que o seu cão não constitui 
qualquer tipo de perigo. Caso a 
licença não seja renovada esta 
caduca deixando de ser válida.

5 
COMO FAZER  
O REGISTO?
Para o registo na Junta 
de Freguesia deverá 
fazer-se acompanhar de 
alguma documentação, 
nomeadamente:
a sua identificação - cartão de 
cidadão/passaporte (o detentor 
deverá ser maior de idade)-; 

está a contribuir para que se 
possa saber qual o número e 
raça de cães com proprietários 
existentes na comunidade! 

2 
E POR QUE É PRECISO 
UMA LICENÇA?
O licenciamento garante 
que os cães da comunidade 
estão com as vacinas em dia 
e não apresentam qualquer 
perigo para a comunidade. 
A licença tem validade de 
um ano e deve ser renovada 
todos os anos, como prova de 
que o animal não representa 
qualquer tipo de ameaça.

A POSSE de um cão ou 
gato acresce o dono de 
responsabilidades legais, que 
dizem respeito à necessidade 
de registo, licenciamento e 
identificação eletrónica.
Para já são os cães que 
exigem mais procedimentos. 
A detenção, posse e 
circulação de um canídeo 
carece de licença, sujeita a 
renovação anual, que tem 
de ser requerida na Junta de 
Freguesia, aquando do registo 
do animal.

boletim sanitário do seu cão 
com prova da vacinação anti-
rábica em dia;
certificado válido com os dados 
da identificação eletrónica 
(microchip) do seu cão.
No caso de querer registar 
um cão de uma raça que 
conste na lista de “raças 
de cães potencialmente 
perigosas”, terá que apresentar 
documentos adicionais: um 
termo de responsabilidade, um 
seguro de responsabilidade civil 
e um documento com o seu 
registo criminal.
Cães de caça, cães de guarda e 
cães-guia também requerem 
alguma documentação extra!
No registo de cães de caça, o 
proprietário deve apresentar a 
carta de caçador;
ao registar cães como “cão de 
guarda” deve apresentar uma 
declaração de bens a guardar;
no caso de cães-guia, 
deve ser apresentado um 
documento comprovativo dessa 
competência.

6 
QUANTO CUSTA  
O REGISTO  
E O LICENCIAMENTO?
O registo tem um custo 
único, já a licença deve ser 

paga anualmente cada vez 
que é renovada. O valor 
é decidido e aprovado 
pela Junta de Freguesia, e 
portanto poderá ser variável 
de região para região.
  

7 
COMO DEVO PROCEDER 
SE O MEU CÃO MORRER, 
FOR DADO  OU 
DESAPARECER?
Se alguma dessas situações 
acontecer, deve comunicar  
à Junta de Freguesia 
para que se efetue o 
cancelamento do registo 

alterando o estatuto do 
seu cão na base de dados 
SICAFE. Terá que notificar a 
Junta num prazo de 5 dias. 
Este prazo é especialmente 
importante para poder punir 
atos de abandono.

8 
E SE MUDAR DE  
RESIDÊNCIA OU  
PERDER O BOLETIM  
SANITÁRIO  
DO MEU CÃO?
Caso tal aconteça deverá 
notificar a Junta de Freguesia 
num prazo de 30 dias.

9 
O REGISTO TAMBÉM É 
OBRIGATÓRIO PARA 
GATOS?
O registo de gatos pode ser feito 
voluntariamente. No entanto, 
só existe obrigatoriedade de 
registar felinos quando é exigida 
a colocação de um microchip 
– por exemplo, para registo no 
Livro de Origens Portuguesa 
(LOP). ■

Seja responsável e registe o seu 
animal de companhia na Junta 
de Freguesia
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 RECENSEAMENTO ELEITORAL 

SABIA QUE O SEU NÚMERO DE ELEITOR FOI ABOLIDO?

1  
SOU CIDADÃO 
PORTUGUÊS E RESIDO EM 
TERRITÓRIO NACIONAL. 
O QUE DEVO FAZER 
PARA ME INSCREVER 
NO RECENSEAMENTO 
ELEITORAL?
Nada. A inscrição no 
recenseamento é automática 
para todos os cidadãos 
portugueses residentes no 
território nacional e maiores de 
17 anos.

2 
QUANDO MUDO DE 
RESIDÊNCIA, O QUE 
DEVO FAZER PARA 
TRANSFERIR PARA A 
MINHA INSCRIÇÃO 
NO RECENSEAMENTO 
ELEITORAL?
Solicitar e proceder à atualização 
da residência no cartão do 
cidadão, o que vai permitir a 

transferência automática da sua 
inscrição no RE. 
Atenção Se levantar o 
novo cartão de cidadão 
em momento em que a 
atualização do recenseamento 
se encontre suspensa, vota 
no local correspondente à 
anterior morada.

 3 
MUDEI DE RESIDÊNCIA 
MAS AINDA NÃO ALTEREI 
O CARTÃO DE CIDADÃO. 
ONDE VOTO?
Vota no local em que 
está recenseado e que 
é o correspondente à 
anterior morada. Só com 
a atualização do cartão 
de cidadão se opera a 
transferência automática da 
inscrição no recenseamento.

4 
NOS ÚLTIMOS ANOS 
ESTIVE RECENSEADO 
NO ESTRANGEIRO 
E REGRESSEI 
RECENTEMENTE A 
PORTUGAL. O QUE DEVO 
FAZER PARA ALTERAR O 
MEU RECENSEAMENTO?
Deve atualizar a residência 
no seu documento de 

identificação, o que vai 
permitir a transferência 
automática da sua inscrição 
no recenseamento para o 
território nacional.
Atenção Se proceder à referida 
atualização do cartão de 
cidadão em momento em 
que a o recenseamento se 
encontre suspenso, não pode 
votar por já não ser possível a 
transferência antes da eleição.

O REGIME Jurídico do 
Recenseamento Eleitoral 
(RE) foi alterado pela Lei 
n.º 47/2018, de 13 de agosto. 
Consulte aqui as perguntas 
mais frequentes para 
esclarecer e conhecer  
essas alterações.

5 
COMO POSSO 
SABER ONDE ESTOU 
RECENSEADO?
Pode obter essa informação, 
mesmo no dia da eleição:
-  Na Internet em www.

recenseamento.mai.gov.pt;
-  Através de SMS 

(gratuito) para 3838, 
com a mensagem “RE 

(espaço) número de 
CC/BI (espaço) data de 
nascimento=aaaammdd”. 
Ex: "RE 7424071 
19820803";

-  Na junta de freguesia do seu 
local de residência.

6 
COMO POSSO SABER 
O MEU NÚMERO DE 
ELEITOR?
O número de eleitor foi 
abolido. Para votar, basta 
que indique o seu nome ao 
presidente da mesa e entregue 
o documento de identificação 
civil, se o tiver. 
Na falta daquele documento, 
a identificação do eleitor faz-se 
por meio de qualquer outro 
documento oficial que contenha 
fotografia atualizada, ou através 
de dois cidadãos eleitores que 
atestem, sob compromisso 
de honra, a sua identidade, 
ou ainda por reconhecimento 
unânime dos membros da mesa.

7  
SOU CIDADÃO 
ESTRANGEIRO E 
RESIDO EM PORTUGAL. 
O QUE DEVO FAZER 
PARA ME INSCREVER 

FREGUESIA

NO RECENSEAMENTO 
ELEITORAL?
Deve dirigir-se à comissão 
recenseadora (junta de 
freguesia) correspondente ao 
domicílio indicado no título 
de residência da sua área de 
residência. 

8  
SOU CIDADÃO 
ESTRANGEIRO  
E RESIDO EM PORTUGAL. 
POSSO VOTAR?
Sim, desde que inscrito  
no recenseamento português e 
seja cidadão de país que conste 

da seguinte lista:
+  Estados Membros da União 

Europeia (Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Chipre, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Holanda, 
Hungria, Irlanda, Itália, 
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, 
Malta, Polónia, Reino Unido, 
República Checa, Roménia e 
Suécia);

+   Brasil e Cabo Verde;
+  Argentina, Chile, Colômbia, 

Islândia, Noruega, Nova 
Zelândia, Peru, Uruguai e 
Venezuela.  ■

CALENDÁRIO 
LEGISLATIVO 
26 de maio de 

2019- eleição dos 
deputados do 

parlamento europeu. 
6 de outubro- eleição 

da Assembleia da 
República
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 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA FREGUESIA

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA
+  Opções do Plano e Orçamento para 2019 

Aprovados por maioria

+  Mapa de pessoal dos serviços da Freguesia 
Aprovado por maioria

+  Alteração do acordo de execução relativo 
à delegação de competências na Junta de 
Freguesia, celebrado com a CMA 
Aprovada por maioria

+  Alteração do contrato interadministrativo 
(área da Intervenção Sociocultural) relativo 
à delegação de competências na Junta de 
Freguesia, celebrado com a CMA 
Aprovada por maioria

+  Alteração do contrato interadministrativo 
(área  da manutenção de pavimento em 
calçada) relativo à delegação de competências 
na Junta de Freguesia, celebrado com a CMA 
Aprovada por maioria

+  Protocolo de cooperação com a Associação 
Grupo de Danças e Cantares da Madeira 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com a Pressley Ridge 
– Associação de Solidariedade Social 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com a Associação 
para o Desenvolvimento Local (MirAtiva) 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com o ABCD 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com a Associação 
Celebrar a Sabedoria 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com a Associação 
Pais da Escola Primária Nº 1 2 da Brandoa, na 
presente data EB1/JI da Brandoa 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com a Associação 
Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Brandoa 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com o Grupo 236 – 
Brandoa da Associação de Escoteiros de Portugal 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com a Associação 
Rancho Folclórico Dançar é Viver 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com a Associação 
Rancho Folclórico Infantil e Juvenil  
da Brandoa 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com o TPN – Teatro 
Passagem de Nível 
Aprovado por maioria

+  Protocolo de cooperação com a UDA – União 
Desportiva de Alfornelos 
Aprovado por maioria

+  Apreciação da informação escrita do Presidente 
da Junta de Freguesia acerca da atividade desta 
e da situação financeira 
Apreciada

+  Ata nº. 4 (3ª Sessão Ordinária de 2018) do 
mandato 2017/2021 
Aprovada por unanimidade

+  Protocolo de colaboração com a Pressley Ridge 
– Associação de Solidariedade Social, ao abrigo 
do art.º 9, nº 1, alínea i), da lei 75/2013 de 12 
de Setembro - Análise, discussão e votação: 
Aprovado por unanimidade

+  Informação escrita do Presidente da Junta 
de Freguesia acerca da atividade desta e da 
situação financeira, ao abrigo do artigo 9, nº 2, 
alínea e), da lei 75/2013 de 12 de Setembro 
Apreciada

+  Ata n.º 3 (2ª Sessão Ordinária de 2018) - do 
mandato 2017/2021 –– Discussão e votação 
Aprovada por unanimidade

3ª SESSÃO ORDINÁRIA ANO 2018

4ª SESSÃO ORDINÁRIA ANO 2018

ORÇAMENTO E GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO PARA 

2019 APROVADOS
A Assembleia de Freguesia de 

Encosta do Sol aprovou, por maioria, 
o Orçamento e as Grandes Opções 
do Plano para 2019. O documento 

apresenta um valor global de 
1.608.930,00€ (um milhão seiscentos 
e oito mil novecentos e trinta euros) 
e contempla ações e iniciativas que  
se estendem pelas diversas áreas em 

que se expressa quotidianamente  
a atuação da Junta
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 ASSOCIAÇÃO DE PAIS EDUCAÇÃO

A JUNTA de Freguesia reconhece o 
trabalho meritório desenvolvido 
por todas as associações de Pais 
e Encarregados de Educação 
constituídas na freguesia.  
Assim convidámos a Associação 
de Pais da Escola Básica 2, 3 
Sophia de Mello Breyner Andresen 
da Brandoa para partilhar a sua 
experiência e resultados alcançados.  

A ESCOLA SOMOS TODOS NÓS
É de forma entusiasmada que a 
Associação de Pais da Escola Básica 2, 
3 Sophia de Mello Breyner Andresen 
da Brandoa tem vindo a realizar a sua 
atividade, estando a obter resultados 
que nos têm realizado e motivado.
Nos últimos dois anos, apostámos 
no envolvimento dos pais e da 
comunidade com a Escola e no 
desenvolvimento e organização da 
nossa atividade de forma sustentada.
Além de cooperarmos nas diversas 
iniciativas da escola, cumprimos todos 
os formalismos legais e atualização 

de dados nas instituições oficiais 
do estado, o que nos permitiu 
desenvolver a nossa atividade de 
forma correta, segura e organizada. 

Com o tema “Inclusão”, o ano 
letivo anterior foi iniciado a 

apostar no envolvimento da 
comunidade com a escola e na 
comunicação saudável e responsável 
com os pais, alunos,  associações 
de pais, Direção e Coordenação do 
Agrupamento de Escolas, professores, 
instituições locais e junta de freguesia.
A participação dos pais e de todos 
os parceiros deu-nos a energia 
necessária para passar das palavras à 
concretização dos projetos que foram 
propostos, cujo principal objetivo 
é apoiar e valorizar os alunos, os 
professores, a escola e a comunidade.
  
A COMUNICAÇÃO
Ainda antes do início das aulas, 
reunimos com a Direção e 
Coordenação do Agrupamento 
de Escolas para dar a conhecer a 
proposta de atividades da associação e 

conhecer as preocupações e projetos da 
Escola, verificando a melhor forma de 
cooperarmos e comunicarmos entre todos.
Tal permitiu iniciarmos o nosso 
trabalho logo no 1º dia de aulas, em 
que estivemos presentes na escola 
para que os pais pudessem conhecer 
a Associação de Pais e para apoiar a 
escola na receção aos alunos e pais.
“A segurança começa em ti” foi uma 
iniciativa que partiu da criação e 
distribuição do guia sobre segurança a 
caminho da escola/casa, no seguimento 
de informações obtidas numa reunião 
entre a Direção da Associação de Pais 
e o Comandante da Esquadra da PSP 
da Brandoa, possibilitando que pais 
e alunos tivessem noção de como 
melhorar as condições de segurança a 
caminho da escola.
Criámos o “Manual de conduta para os 
pais” e o “Guia dos Representantes de 
Turma dos Encarregados de Educação” 
promovendo, no início do ano, uma 
reunião da Associação de Pais com 
a Direção e Coordenação da Escola, 
juntamente com os Representantes de 
Turma dos Encarregados de Educação, 
apostando na cooperação, comunicação 
e no envolvimento saudável de todos 
com a escola, motivando para uma 
participação ativa e responsável.
Ao longo do ano participámos e 
divulgámos as sessões parentais e 
iniciativas promovidas pela escola, todas 
bastante pertinentes, como as iniciativas 
da Biblioteca Escolar e sessões de 
esclarecimento como  "Do 1º para o 2º 
ciclo...um Salto de Gigante" e “O que se 
passa na cabeça do meu adolescente?”, que 
proporcionaram informação e ferramentas 
importantes para os pais poderem apoiar 
melhor os seus filhos.  ■

A R E S P O N S A B I L I D A D E  
D A PA RT I C I PA Ç Ã O  
D O S  PA I S . . .
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A RÁDIO AEFN ESTÁ NO AR! 
A Rádio AEFN - Agrupamento de 
Escolas Fernando Namora (radioaefn.
escolamais.pt) é uma rádio escolar por 
Internet que abrange todas as escolas 
do nosso agrupamento. Surgiu da ideia 
de Rui Lourenço, da Associação de 
Pais da Escola Sophia de Mello Breyner 
Andresen, em transformar o projeto de 
música na escola numa rádio.
A Associação de Pais, a Coordenação 
e Direção do Agrupamento 
de Escolas abraçaram a ideia, 
promoveram a criação da rádio e 
a constituição da Equipa Inicial da 
Rádio Escolar, com o apoio da Junta 
de Freguesia de Encosta do Sol.

É uma rádio oficial, está registada na 
ERC (Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social) e licenciada 
na S.P.A. (Sociedade 
Portuguesa de Autores).
Oiça música, divirta-
se  e mantenha-se 
informado/a ouvindo 
a Rádio AEFN. De 
momento está a rodar 
músicas de forma 
automática programável, 
após o início do ano vai 
divulgar programas feitos por alunos e 
professores, nomeadamente informação 
sobre iniciativas e notícias sobre as 

escolas do agrupamento.
Alunos e professores poderão fazer 

propostas de programas à equipa  
da rádio, fale com o seu filho/a 

sobre ideias que possa ter  
em conjunto com colegas  
e professores.
Os pais e restante 
comunidade escolar podem 
participar, apadrinhando e 

apoiando a aquisição de novas 
músicas e a sustentabilidade 

do projeto de rádio. Cada um pode 
contribuir com a quantia que puder, 
todos os contributos são registados e 
publicados na página da rádio.

 ATIVIDADES EDUCAÇÃO
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OLHARES COM INCLUSÃO
O projeto “Olhares com inclusão” é uma 
iniciativa da AAICA – Associação de 
Apoio e Informação a Cegos e Amblíopes 
que, em parceria com a Associação de Pais, 
tem estado presente de uma forma muito 
especial nas escolas, em particular na 
Semana da Leitura e em aulas de Educação 
para a Cidadania. 
Estas ações de sensibilização têm como 
objetivo ajudar os alunos e professores 
a saberem interagir com pessoas cegas 
ou com baixa visão, para que possam 
contribuir para uma sociedade mais justa, 
inclusiva e para uma cidadania ativa.

A PLATAFORMA ESCOLA+
Um grupo de pais da nossa freguesia 
em cooperação com pessoas de outras 
localidades como o Bairro Padre Cruz, 
Lisboa, Cacém e Sintra, criaram a 
plataforma interativa Escola+. 
A Plataforma Escola+ tem como 
objetivo apoiar a concretização de 
projetos através da partilha de meios 
e experiências, envolvendo os seus 
parceiros e a comunidade local, 
além de partilhar informação útil 
relacionada com a escola e a educação.
A Escola+ é construída inteiramente 
por pessoas voluntárias, não tem 
estatuto jurídico e todo o apoio que 
faculta é gratuito.
A plataforma tem como base a 
inclusão, pelo que a página escolamais.
pt foi construída de raiz para ser o mais 
possível adaptada a cegos, amblíopes 
e pessoas com outras necessidades 

especiais (pessoas com deficiência 
e pessoas idosas), sendo validada 
em acessibilidade (WCAG 2.0) pela 
Fundação Portuguesa para a Ciência e 
Tecnologia.
Acreditamos que o envolvimento 
da comunidade é fundamental para 
fazer face aos desafios da escola 
de hoje, combatendo o insucesso 
e a indisciplina, promovendo nos 
alunos uma cidadania ativa e uma 
participação responsável na sociedade.
A Escola+ está disponível na Internet em 
www.escolamais.pt e no Facebook em 
www.facebook.com/escolamais.pt. 

O SUCESSO DOS ALUNOS 
TAMBÉM DEPENDE DOS PAIS 
(DICAS)

+  Participe nas reuniões escolares. É 
fundamental para obter informação 
sobre o desempenho, integração 
escolar do aluno e quais as medidas de 
apoio que pode obter. 

+  Participe nas sessões de esclarecimento 
que a escola promove. Lembre-se que só 
estando informado e esclarecido pode 
apoiar devidamente o seu educando.

+  Converse com o seu educando 
sobre qual o melhor percurso para a 
escola, a segurança dele começa em 

. . . E M  P R O J E T O S  PA R A E S T R E I TA R  L A Ç O S  E N T R E  FA M Í L I A E  E S C O L A
si. A posse de aparelhos de elevado 
valor bem como a sua utilização 
a caminho de casa ou em locais 
isolados tornam o seu filho um alvo 
fácil. A utilização dos mesmos junto 
a estradas ou passadeiras colocam 
em risco a sua segurança.

+  Os encarregados de educação têm 
o direito a ausentar-se do trabalho 
até 4 horas por trimestre (sem perda 
de remuneração), por cada filho 
menor, para participar em reunião 
escolar ou obter informações sobre 
o desempenho escolar do aluno. A 
comunicação ao empregador deve 
ser efetuada com a antecedência 
mínima de cinco dias ou, em 

caso de impossibilidade, logo que 
possível. Deve ser solicitada uma 
declaração na escola a comprovar a 
sua presença. 

 CONTACTOS   
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB1/JI BRANDOA
paisaltodabrandoa@gmail.com  

ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB1/JI SACADURA CABRAL
apeerfescsacadura@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB 2, 3 SOPHIA MELLO 
BREYNER ANDRESEN
Apee.eb23.smbandresen@sapo.pt

ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESCOLA SECUNDÁRIA 
FERNANDO NAMORA

Apee.fernandonamora@gmail.com 
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GINÁSIO DA MEMÓRIA
Esquece-se frequentemente 
de nomes, palavras, objetos, 
compromissos?... Apresenta 

dificuldades de Atenção, 
Concentração, Memorização?

O projeto Ginásio da Memória pode 
ajudá-lo! Esta nova iniciativa da 

Junta de Freguesia em parceria com 
a Empresa PSISENIOR consiste 
na realização de atividades de 

estimulação cognitiva, sensorial, 
social e emocional para os 

idosos, procurando conferir-lhes 
uma maior qualidade de vida e 
bem-estar. O principal objetivo 

é a estimulação de competências 
cognitivas como a Memória, 

Atenção, Cálculo e a orientação 
temporal em idosos.

A atividade “Ginásio da Memória 
– Programa de Estimulação da 

Memória” está estruturada para 
o período de 6 meses, duas vezes 

por semana, para um total de 
48 sessões de 60 a 90 minutos e 

cada sessão é organizada para ser 
apelativa e abrangente. A atividade 

dirige-se a pessoas idosas sem 
comprometimento cognitivo ou 

com queixas subjetivas de memória.
Para mais informações contacte a 

Junta de Freguesia!

O  Q U E  A C O N T EC E U  N A . . .
A JUNTA de freguesia está empenhada 
em criar e diversificar respostas 
para melhorar a qualidade de vida 
dos seus moradores. Partilhamos 
neste espaço algumas atividades 
realizadas e damos-lhe também 
a conhecer novos projetos.

JUNTA DE FREGUESIA VAI TER GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
A Junta de Freguesia de Encosta do 
Sol candidatou-se junto do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
à criação de um Gabinete de Inserção 
Profissional (GIP) para a 4ª edição da rede 
a funcionar em 2019-2021, com o objetivo 
de apoiar jovens e adultos desempregados 
na definição, ou desenvolvimento, do seu 
percurso de inserção, ou reinserção, no 
mercado de trabalho, em estreita cooperação 
com os Centros de Emprego do IEFP.
O executivo da Junta de Freguesia tem o 
prazer de informar toda a população que 

a candidatura acabou de ser aprovada pela 
Delegação Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo do IEFP. 
Em estreita colaboração com o Centro 
de Emprego e Formação Profissional 
da Amadora, o Gabinete de Inserção 
Profissional irá ser instalado no 
Edifício Sede da Junta de Freguesia de 
Encosta do Sol, e será uma mais-valia 
para a comunidade, pela proximidade 
geográfica. O funcionamento do GIP está 
previsto ocorrer no início do segundo 
trimestre de 2019. 

REDE SOCIAL: COMISSÃO SOCIAL  
DE FREGUESIA
O Núcleo Executivo da Comissão Social 
de Freguesia de Encosta do Sol reuniu 
dia 14 de janeiro, nas instalações da 
Junta de Freguesia, com a finalidade 
de elaborar o relatório de atividades 
de 2018 e ultimar o Plano de Ação de 
2019-2020 fundamentado no Plano 
de Desenvolvimento Social e de Saúde 
2018-2025.
Na ordem de trabalhos também 
constou a emissão de parecer técnico 
à candidatura da Associação Raízes ao 
Programa Escolhas 7G e apresentação da 
atualização da Caraterização Social da 
Freguesia 2018.

DESTAQUES

. . .  E  O  Q U E  FA LTA A C O N T EC E R

 ATIVIDADES 

MAIOR BOLO-REI DA AMADORA
No passado dia 4 de janeiro, celebrámos  
o Dia de Reis no Mercado Municipal  
da Brandoa, com o “Maior Bolo-Rei  
da Amadora” com mais de 120 metros  
de comprimento.
A Junta de Freguesia de Encosta do Sol 
apoiou e marcou presença neste evento 
que reuniu centenas de pessoas, de todas 
as idades, que não quiseram deixar  
de provar a iguaria tradicional, em 
ambiente de festa.
Este é o 5º ano consecutivo que se realiza 
esta atividade, que a cada ano atrai mais 
pessoas para festejar e celebrar este dia.
Os Membros do Executivo da Junta de 
Freguesia de Encosta do Sol estiveram 

presentes a comemorar o Dia de Reis com 
toda a população.
Esteve ainda presente a Sra. Presidente da 
Câmara Municipal da Amadora, Carla 
Tavares, e ainda membros de órgãos 
autárquicos do Concelho da Amadora, 
Associações e Instituições locais.
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PASSEIOS MOSTRAM 
BELEZA DO PAÍS

CULTURA E TEMPOS LIVRES ENVELHECIMENTO ATIVO

MAIS DE 3000 pessoas participaram nos 
nossos passeios durante o ano de 2018. 
Partilhamos aqui algumas fotos dos 
roteiros realizados de norte a sul do país. 

Se pretende conhecer um pouco mais 
de Portugal e usufruir de momentos 
de descontração e de grande convívio 
participe nos nossos passeios! 

EXCURSÃO A LOURDES
A Junta de Freguesia de Encosta do Sol 
realizou entre 13 e 16 de setembro uma 
visita a Lourdes, França.
Tivemos a oportunidade de realizar  
visitas guiadas aos pontos de maior 
interesse, assistir à procissão das velas  
e conhecer um pouco melhor este local  
de peregrinação.
Percorremos ainda as Grutas de 
Betharram (Grottes de Betharram), muito 
próximas de Lourdes, consideradas como 
as segundas maiores grutas da Europa.

BELÉM E ILUMINAÇÕES DE NATAL 
Rossio, Restauradores, Av. da Liberdade, 
Rotunda do Marquês de Pombal, Praça 
da Figueira. Este Natal, levámos os nossos 
idosos a descobrir as iluminações de Natal 
destas zonas de Lisboa numa atividade 
organizada pela Junta de Freguesia.

Setúbal Açores

Quinta do Santoinho LisboaEriceira

Cruzeiro no Tejo

 ATIVIDADES  ATIVIDADES 

JUNTA DE FREGUESIA MAIS PRÓXIMA 
DA SUA POPULAÇÃO SÉNIOR

TENDO EM conta o número crescente de 
população idosa na freguesia e sendo uma 
entidade de primeira linha, a Junta de 
Freguesia procura dar resposta e recursos que 
promovam o envelhecimento sadio e ativo. 
Essa resposta é dada de diferentes formas: 

APOIO SOCIAL
Para ter acesso a qualquer tipo de apoio 
social disponibilizado pela Freguesia, os 
residentes devem marcar um atendimento 
no gabinete de Ação Social.  
O atendimento é feito por triagem efetuada 
de forma presencial na sede da Junta 
todas as quintas-feiras das 9h às 9h30 para 
residentes no bairro da Brandoa e Casal da 
Mira ou através de marcação na delegação 
em Alfornelos todas as sextas-feiras das 9h 
às 13h para residente em Alfornelos.  

BUS SOLIDÁRIO
Serviço de transporte 
organizado e gratuito 
de pessoas idosas 
tendo como objetivo 
principal o acesso aos 
serviços públicos e 
privados disponíveis 
na Freguesia. 

ESPAÇO SÉNIOR
Situado na Rua Raúl Brandão, n.º 
7 A-B este espaço está destinado 
à População Sénior. Ali pode 
consultar jornais diários e 
revistas. Pode também participar 
em jogos tradicionais, como 
cartas, dominó ou loto. 

VISITAS 
CULTURAIS

Organização regular 
de passeios de carácter 
cultural e recreativo e 

atividades de ocupação 
de tempos livres.
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 ATIVIDADES 

A JUNTA de Freguesia é entidade parceira 
da Câmara Municipal da Amadora em 
diversos projetos que visam promover 
a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas idosas, a saber: 

AMASÉNIOR LAZER
O projeto pretende proporcionar aos 
participantes dias de férias, quebrando a 
rotina e diminuindo o isolamento social 
dos idosos, através da realização de turnos 
de 8 dias de férias, em locais diversificados 
do país. O projeto destina-se a reformados, 
pensionistas e idosos residentes no 
Município da Amadora e decorre entre 
maio e outubro.

AMASÉNIOR VIVA + 
O Programa AmaSénior Viva + 
tem como principais objetivos 
ocupar os tempos livres da 
população idosa, combatendo 
o isolamento e a solidão, 
através da promoção de novas 
aprendizagens. É dirigido a 
pessoas com 55 ou mais anos 
residentes no Município e oferece 
um vasto leque de atividades, 
como é o caso dos Ateliês 
Ocupacionais, Cursos Teóricos e 
Atividades Físicas que funcionam 
de outubro a junho. 

PLANO ESTRATÉGICO PARA O 
ENVELHECIMENTO SUSTENTÁVEL 
2016-2025
Plano que pretende, fundamentalmente, 
encontrar respostas e definir objetivos 
estratégicos de intervenção no apoio à 
população sénior da Amadora. A Junta de 
Freguesia participa nos grupos de trabalho 
por forma a acompanhar cada eixo de 
intervenção. 

ENVELHECIMENTO ATIVO

PARCERIAS PARA VIVER MELHOR
PARCEIRA COM A CÂMARA 
MUNICIPAL DA AMADORA

GRUPO ENVELHECIMENTO
Neste grupo de trabalho planeamos 
em conjunto algumas atividades 
recreativas mas também ações de 
informação e sensibilização sobre os 
mais diversos temas. 
Parceria com os centros de dia da Santa 
Casa da Misericórdia, AURPIB, Centro 
Paroquial de Alfornelos e da Brandoa

COMEMORAÇÕES DA 
POPULAÇÃO MAIOR
As comemorações da 
população maior contam com 
um conjunto de atividades 
recreativas dirigidas aos mais 
idosos durante todo o mês  
de outubro. 

CARTÃO 65 +
Podem ser titulares do cartão 
residentes no Município da Amadora: 
idosos, pensionistas e reformados, com 
idade igual ou superior a 65 anos e 
pessoas com incapacidade permanente, 
pensionistas ou reformados, 
independentemente da idade.
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MAIS DE 700 pessoas participaram 
na 4ª edição do Almoço Solidário 
de Natal organizado pela Junta de 
Freguesia no passado dia 15 de 
dezembro no pavilhão desportivo 
do Fórum Luís de Camões. 
Esta iniciativa tem não só como 
objetivo a angariação de produtos 
alimentares para a Loja Solidária, 
de modo a apoiar as famílias 
carenciadas que são acompanhadas 
pelo Gabinete Social, bem como 
proporcionar uma tarde diferente e 
animada à população da freguesia, 
contando para isso com a colaboração 
de diversas entidades, instituições, 
associações e empresas que, das mais 

variadas formas, se associaram e 
contribuíram para a sua realização.
No evento a animação musical esteve 
a cargo de Associação Amavita, 
Grupo Coral Arco-Íris, Grupo de 
percussão BOMBRANDO, Grupo 
de Cavaquinhos da AIA, AURPI 
Brandoa, Fusões Academia, Rancho 
Folclórico Infantil e Juvenil da Brandoa 
e Rancho Folclórico Dançar é Viver. 
Para o Presidente da Junta de 
Freguesia, Armando Paulino, “este 
almoço solidário é já uma tradição 
do Natal na freguesia. A autarquia 
proporciona um dia diferente, repleto 
de carinho e espírito natalício aos 
seus concidadãos, procurando 
contribuir, simultaneamente, para o 
reforçar o espírito de solidariedade”.
O evento contou ainda com a presença 
da Presidente da Câmara Municipal 
da Amadora, Carla Tavares, membros 
da assembleia municipal e membros 
da assembleia da freguesia. 
Ciente dos perigos e malefícios 
que o plástico tem para o meio 
ambiente, a junta de freguesia 

disponibilizou para o evento 
pratos descartáveis biodegradáveis, 
copos e talheres reutilizáveis para 
substituir os de plástico e papel. 
A Junta de Freguesia de Encosta do Sol 
manifesta o seu agradecimento a todos 
que de alguma forma colaboraram e 
tornaram possível o sucesso do “Almoço 
Solidário de Natal” de 2018. Em especial: 
+  ABCD
+  Associação Amavita 
+  Associação de Pais Escola 

Sophia M. B. Andresen
+  Câmara Municipal da Amadora

+  Câmara Municipal de Odivelas
+  Centro Social Paroquial de Alfornelos
+  Charcutaria Vasco de Sousa
+  Cruz Vermelha Portuguesa /

Delegação da Amadora
+  Era Amadora Nascente
+  Igreja Paroquial de Alfornelos
+  Junta de Freguesia de Odivelas
+  Mono. A Arte do Desperdício (voluntários)
+  Motoclube Manjericos de Alfornelos
+  Rancho Folclórico Infantil e 

Juvenil da Brandoa
+  Restaurante Mineiro
+  Teatro Passagem de Nível.  ■

AÇÃO SOCIAL

ALMOÇO SOLIDÁRIO DE NATAL JUNTOU MAIS DE 700 PESSOAS

 ATIVIDADES 
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PRESSLEY RIDGE: 30 ANOS DE 
INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
A Pressley Ridge é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social de 
reconhecida utilidade pública (registo 
nº 31/2010), com sede no Casal da 
Mira, Amadora. Foi fundada nos EUA 
em 1832 enquanto organização não 
governamental sem fins lucrativos. 
A Pressley Ridge encara os desafios 
como oportunidades. É um recurso 
vital para a reconstrução de famílias 
e comunidades, através de programas 
especializados e diversificados para as 
crianças e famílias que enfrentam desa-
fios difíceis em situações complexas.
A Pressley Ridge trabalha anualmente 
com 620 crianças e jovens e 200 fa-
mílias, principalmente nos concelhos 
da Amadora e Cascais. Através da sua 
vertente de capacitação de profissionais e 
no âmbito da Academia Pressley Ridge, 
forma anualmente mais de 400 profis-
sionais nacional e internacionalmente.
A Amadora é o Concelho do país onde 
a Pressley Ridge tem a maior parte dos 
seus programas. Entre 2008 e 2011, com 
o apoio do programa de crianças e jovens 
em risco da Fundação Calouste Gulben-
kian, a Pressley Ridge implementa no 

concelho o programa piloto Nova_Mente 
– preservação e reunificação familiar e 
formação parental, destinado a famílias 
em situação de perigo, por terem pelo 
menos um filho sinalizado na Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
ou Equipa de Crianças e Jovens da 
Segurança Social (ECJ) ou por terem um 
ou mais filhos institucionalizados. Em 
2010, inicia no Casal da Mira intervenção 
comunitária no âmbito do CLDS e em 
parceria com a Fundação Aga Khan, 
desenhando e implementando vários 
programas com impacto significativo na 
dinâmica da comunidade e na vida de 
inúmeras crianças, jovens e famílias.
A intervenção integrada da associação 
neste território possibilitou ao longo 
de 14 anos a inserção social de mais de 
1.000 jovens e 800 famílias através de 
programas de competências pessoais e 

sociais, formação parental, preservação 
e reunificação familiar e formação 
técnica. No trabalho com as escolas do 
concelho apoiou mais de 1.500 alunos 
e 100 professores. Cerca de 60 técnicos 
a intervir localmente foram igualmente 
apoiados através da participação 
nas formações da Pressley Ridge.
Atualmente, desenvolve na Amadora 
os programas CAFAP, a Academia 
das Super Mulheres e 2BRAVE-
-E6G e o Surf.Art em Cascais.

O CAFAP (Centro de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental) é um serviço 
de apoio especializado de preservação ou 
reunificação familiar, protocolado com o 
Instituto de Segurança Social, para famí-
lias com crianças e/ou jovens, residentes 
no Concelho da Amadora, tendo como 
finalidade a prevenção e reparação de 
situações de risco psicossocial através 
do desenvolvimento de competências 

parentais, pessoais e sociais das famí-
lias, com base nos seus pontos fortes 
e visando uma parentalidade positiva. 
Está no terreno desde Abril de 2015. 

A ACADEMIA das Super Mulheres é um 
programa de competências para grupos 
de mães do Casal da Mira, que estimula 
a criação e manutenção de um espaço 
seguro e personalizado de aprendizagem 
ao longo da vida, em que são elas as 
próprias beneficiárias e agentes ativas 
do seu crescimento. Existe desde 2011.

AÇÃO SOCIAL

LOJA MIRA JOVEM -  INCLUSÃO PELO DESPORTO NO BAIRRO  
DO CASAL DA MIRA PROGRAMA ESCOLHAS 6ª GERAÇÃO
A Raízes – Associação de Apoio à 
Criança e ao Jovem, durante a 6ª geração 
do Programa Escolhas, dinamizou o 
projeto Loja Mira Jovem | Geração 
Desporto, no bairro Casal da Mira, por 
forma a capacitar as crianças e jovens 
de competências pessoais, sociais e 
escolares. Ao longo dos últimos três 
anos (2016-2018), a metodologia de 
intervenção utilizada foi o Desporto, 
assim conseguimos envolver um total 
de 924 participantes, dos quais são: 
782 crianças e jovens, 96 familiares e 
46 outros elementos da comunidade.
Durante esta geração foi possível 
promover o sucesso escolar de 
183 crianças e jovens, integrar em 
formação profissional e/ou emprego 
85 jovens adultos e promover hábitos 
e estilos de vida saudáveis em 342 
crianças e jovens. Perante este facto, 
averiguamos que as crianças e jovens 

adquiriram um sentimento de pertença 
e identidade para com o espaço, e 
participam diariamente nas principais 
atividades promovidas pelo projeto. 
A Loja Mira Jovem.e6g é um espaço 
fundamental no bairro para a promoção 
da inclusão social, aplica uma estratégia 
holística de intervenção, tendo em atenção 
as idiossincrasias dos seus participantes. 
O trabalho em parceria e o 
reconhecimento da intervenção, realizada 
pelo projeto, pelas entidades locais e 
exteriores ao bairro tem efeitos concretos 
na agilização de sinergias em prol dos 
jovens e familiares acompanhados.  ■

NOVAS DINÂMICAS QUE 
FAZEM A DIFERENÇA  
NA VIDA DOS JOVENS

 CONTACTOS   
 

PRESSLEY RIDGE
Av . Fernando Lopes 7B
Bairro Municipal do Casal da Mira 
2650 -439 Amadora 439 
pressleyridge.pt 
Tel. 214934268
contacto@pressleyridge.org 
facebook.com/pressleyridgept 

 CONTACTOS   
 

LOJA MIRA JOVEM  
Praça Gil Eanes, loja 1B, 
2650-441 Casal da Mira
Telefone: 214 935 311
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melhor aceites do que outras, e o seu desen-
volvimento teria sempre que ser feito de uma 
forma integrada, contudo a falta de espaços 
próprios da Academia faz com que as pessoas 
se dispersem por outras opções, embora 
tenhamos o apoio da Junta de Freguesia que, 
desde sempre, nos cedeu os seus espaços para 
a prática das atividades.
Temos tido também atividades alternativas, 
como workshops que surgem num espaço 
de aprendizagem e de tempo mais curto, po-
dendo suscitar mais interesse e daí podermos 
desenvolver atividades com esse padrão.
Também apostamos em passeios e visitas 
culturais, que têm sido uma mais-valia para 
todos, dando-nos a conhecer um pouco mais, 
e aprendemos a dar um pouco mais de nós, 
porque julgamos ser necessário para quem 
tantas vezes está só, apesar de ter sido uma 
“luta” constante fazer com que as pessoas 
participem na vida ativa das instituições.
A AIA recebe voluntários para a realização 
de alguma tarefa/ atividade? 
Claro que sim, a AIA tem bastante interesse 
em que as atividades sejam ministradas por 
voluntários, pois só dois professores das ativi-
dades o fazem neste momento.
Entendemos que, dadas as circunstâncias, seja 
algo difícil usufruir da prestação desses volun-
tários, mas gostaríamos de aproveitar todas 
as vontades manifestadas, para iniciarmos 
atividades que possam também interessar aos 
jovens.
Estamos disponíveis para receber e partilhar 
contributos, para que assim possamos, apro-
veitando todos os saberes e competências, 
incentivar boas práticas de vida para além do 
nosso quotidiano. 
Demos já um desses passos, abrindo a ativida-
de de yoga para crianças, mas um número 
insuficiente de inscrições não nos permitiu 
dar início às aulas, acreditando, no entanto, 
que outras oportunidades possam vir a surgir.

A freguesia tem passado por constantes 
mudanças. Como tem encarado o seu 
desenvolvimento ao longo dos anos?
Sim, de facto, a freguesia tem passado por 
bastantes mudanças, desde logo com o realo-
jamento, a criação de novas acessibilidades e 
a chegada do Metro, fazendo com que tudo 
ficasse mais perto, por assim dizer.
A mais recente reestruturação autárquica 
administrativa, que não só alterou o mapa 
geográfico como tornou a nossa Freguesia 
mais capacitada para poder responder aos 
seus problemas, e isso temos observado nas 
várias iniciativas da Junta de freguesia, que 
visam alterar alguns tipos de comportamen-
tos a todos os níveis, assegurando uma maior 
integração e qualidade de vida, e dando, ao 
mesmo tempo, mais visibilidade à Freguesia.
Se pudesse o que faria para tornar a Encosta 
do Sol numa freguesia melhor?
As características demográficas da freguesia, 
bem como todas as do concelho da Amadora, 
demonstram uma tendência para o envelhe-
cimento, o que implica que se pense cada vez 
mais em projetos sociais e culturais na área 
do conhecimento, onde seja fácil inserir a po-
pulação que está cada vez mais escolarizada, 
promovendo assim uma vida ativa cada vez 
mais marcante, e contribuindo deste modo 
para a promoção de uma vivência, em todos 
os aspetos, mais saudável.
Acima de tudo, há que aproveitar esse co-
nhecimento e estabelecer parcerias para que 
se possa dar particular relevo à experiência e 
sabedoria existentes. Teremos que promover 
e valorizar, cada vez mais, o voluntariado para 
que todos possamos usufruir desse capital 
humano. Haverá sempre outras coisas a 
melhorar com certeza em várias áreas, uma 
delas será envidar esforços para que o Centro 
de Saúde possa melhorar a resposta que é 
dada aos seus utentes onde frequentemente se 
verificam algumas queixas.  ■

A ASSOCIAÇÃO Celebrar a Sabedoria 
mais conhecida como AIA - Academia 
Intergeracional  de Alfornelos foi criada em 
maio de 2012.  Maria de Fátima Martins, 
presidente da direção da AIA dá-nos conta 
do dinamismo da associação, insistindo na 
necessidade de promover o envelhecimento 
ativo através do incentivo ao voluntariado. 

Como nasce a AIA? 
É uma associação que foi formada em maio 
de 2012, na ainda Freguesia de Alfornelos, 
numa altura em que, procedendo à análise 
dos equipamentos sociais da freguesia, se ve-
rificou então uma escassa oferta por parte de 
algumas entidades no sentido de incrementar 
a dinamização de atividades sociais, culturais, 
educacionais e até de convívio, aos maiores de 
50 anos.  Assim nasceu a Celebrar a Sabedoria 
- Associação Cultural e Recreativa, onde se in-
clui a Academia Intergeracional de Alfornelos 
(AIA), sendo intenção deste projeto contribuir 
para a promoção do envelhecimento ativo, 
dando uma resposta social consequente às ne-
cessidades desse mesmo estrato populacional.
Há quanto tempo exerce funções na direção 
da AIA?
Iniciei funções na AIA como membro da 
Assembleia Geral, durante um mandato, e só 
há dois anos faço parte da direção como pre-
sidente, importando salientar que ainda me 
mantenho no ativo em termos profissionais, 
o que por vezes torna complicado participar 
mais assiduamente na dinamização das ativi-
dades da AIA.
Contudo, continuo, através da atuação em ver-
tentes em que presto serviço voluntário e me 
sinto útil, a acreditar que é muito importante 
manter interesses diversificados na nossa vida, 
pois a capacidade de entrega, a dedicação e o 
entusiasmo postos nestes novos interesses aju-
da-nos, sabendo sempre que se algum dos ob-
jetivos, eventualmente, puder falhar, existirão 

certamente outros que poderemos concretizar. 
Louve-se, no entanto, a devida capacidade dos 
membros dos Corpos Sociais da AIA, onde 
todos damos sempre o nosso melhor para 
fazer da Academia uma instituição cada vez 
mais atuante.
Quais os objetivos a que a AIA se propõe?
Embora as suas atividades mais represen-
tativas e mais relevantes sejam de carácter 
curricular, os principais objetivos da AIA 
são, de uma certa forma, criar e desenvolver 
um conjunto de atividades de ocupação 
de tempos livres, possibilitando aos parti-
cipantes adquirir novos conhecimentos e 
aprendizagens, bem como elevar os níveis 
de saúde física e mental. Pretende-se igual-

mente fomentar o convívio e a amizade, 
quebrando o isolamento de algumas pes-
soas. Desenvolvemos o nosso trabalho nos 
campos social, cultural e de lazer, de que são 
exemplo os nossos passeios, as nossas idas 
a museus e espetáculos, a promoção de ate-
liers ocupacionais, etc, acreditando que esta 
dinâmica se revela de grande importância 
para os praticantes. 
A área do envelhecimento ativo tem sido a 
grande aposta da AIA. Fale-nos um pouco 
sobre o que tem sido feito.
As atividades são mantidas com o apoio e 
dinamização dos professores e praticantes, 
decorrendo no período letivo de 1 de outubro 
a 30 de junho. Algumas atividades têm sido 

 ENTREVISTA 

ENVELHECIMENTO  
ATIVO COM A AIA

AIA
 
Natureza Associação Cultural e 
Recreativa sem fins lucrativos. 
Actividades Inglês, informática, Yoga, 
Pilates, Dança, Grupo de Músicas 
Cavaquinhos, Pintura, Rendas de 
Bilros e Macramé, existindo ainda 
outras atividades de carácter pontual

Site www.aia.com.pt 
E-mail academia@aia.com.pt
Tel. 21 600 61 59  
Móvel 960 464 078
Morada Largo João das Regras 
nº 1b Alfornelos 2650-228

MARIA DE FÁTIMA  
MARTINS

Presidente da Direção  

ASSOCIATIVISMO
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A ARTE DO DESPERDÍCIO
“O LIXO NÃO EXISTE” 

O PROJETO MONO A Arte do 
Desperdício é da responsabilidade da 
Junta de Freguesia de Encosta do Sol e 
surgiu em julho após uma candidatura 
aprovada pelo Fundo Ambiental 
- operação economia circular em 
freguesias (JUNTAR). 
Diariamente a autarquia é confrontada 
com uma enorme quantidade de lixo 
especial (monos) dos seus residentes. 
Para exemplificar são recolhidos pela 
nossa equipa mais de 1 tonelada de 
monos (eletrodomésticos, móveis, 
loiças sanitárias, sofás, etc.) por dia, 
o que de facto revela um consumo 
de bens exagerado, levando à 
exploração excessiva dos recursos 
naturais. O projeto nasce assim com 
o propósito de motivar a população 
a adotar padrões de consumo mais 
sustentáveis. 
Nesse sentido, a Junta de Freguesia 
instalou uma Oficina de Monos 
no bairro de Alfornelos, aberta à 
comunidade em geral, que pretende 
ser um espaço de difusão e partilha de 
conhecimentos, habilidades e técnicas 
de criação de novas utilidades, peças 
artísticas a partir de produtos em final de 
ciclo de vida, promovendo assim a sua 
reutilização, reconversão e valorização. 
A principal função desta Oficina é 

sensibilizar para o facto que todos 
os produtos ou materiais podem ser 
reparados, reutilizados, atualizados 
ou re-inseridos em novos ciclos com 
mesma qualidade ou superior, ao 
invés de serem deitados no lixo.
A Oficina dos Monos está aberta  
ao público em geral, no entanto têm 
sido realizadas ações pontuais de 
upcyling para professores, educadores 
e alunos. Desde setembro, foram 

 PROJETOS AMBIENTE

recuperados 190 monos, num total 
aproximado de 1408 kg. 
Os produtos resultantes da Oficina 
têm como finalidade serem doados ou 
comercializados a fim de promover a 
sustentabilidade financeira do projeto.

Para ver as transformações dos 
monos e obter mais informações 
deste projeto, consulte o site 
mono-arte.pt.  ■

Antes Depois
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CANDIDATURA AO GALARDÃO 
ECO--FREGUESIAS XXI -2019

AS NOSSAS ESCOLAS  
SÃO AS MAIS AMIGAS  
DO AMBIENTE

A JUNTA de Freguesia de Encosta do 
Sol procedeu à sua inscrição no projeto 
Eco-Freguesias XXI, uma iniciativa 
desenvolvida pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE) que visa reco-
nhecer e divulgar as melhores práticas 
de sustentabilidade local nas vertentes 
sócio-económica e ambiental, bem como 
contribuir para a sensibilização, educação 
e mudança da gestão autárquica. 
A partir desta candidatura a Junta de Fre-
guesia pretende dar a conhecer o esforço 
concretizado para se tornar numa comu-
nidade mais sustentável. Os vencedores 
serão conhecidos em junho de 2019. 

AMBIENTE

ÁRVORES GANHAM IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE “QR CODE”
O projeto ”Apadrinhamento Digital 
de Árvores” foi lançado pela Junta de 
Freguesia no ano passado, no âmbito das 
Comemorações do Dia Mundial da Árvore, 
no entanto, pretendemos dar continuidade 
a esta iniciativa. 
O principal objetivo do projeto é a 
identificação de árvores na freguesia por 
meio de placas com “QR Code”, por forma 
a permitir aos moradores conhecerem as 
espécies presentes nos bairros e sensibilizar 
para a importância da sua conservação. 
Neste momento 23 árvores receberam placas 

com o código e, por meio da aplicação de 
leitura de QR Code instalada no telemóvel ou 
tablet, os moradores podem fazer a leitura 
digital das espécies e ter acesso a informações 
recolhidas pelos alunos das Escolas do 1º ciclo 
da Freguesia de Encosta do Sol, como idade, 
se tem frutos, flores, etc. 
Consideramos que quanto mais cedo 
começar a sensibilização, maior será o 
impacto ao nível da sociedade. Para o 
Executivo da Junta de Freguesia, esta é uma 
iniciativa que através dos mais novos chega 
também às famílias.

AS ESCOLAS da freguesia são as mais eco-
lógicas da Amadora!
Há 20 anos que o programa Eco-Escolas, 
promovido pela Associação Bandeira 
Azul da Europa, atribui a Bandeira Verde 
às escolas que mais trabalharam para a 
proteger o ambiente.

No ano letivo anterior, 6 dos 22 estabeleci-
mentos de ensino que obtiveram Bandeira 
Verde Eco-Escolas pertenciam à nossa 
freguesia, a saber:
+  JI n 2 da Brandoa
+  EB1/JI Brandoa
+  EB1/JI Sacadura Cabral
+  EB2,3 de Alfornelos
+  EB2,3 Sophia Mello Breyner Andresen
+  Escola Secundaria Fernando Namora

DISTINGUIDAS TAMBÉM COM 
PRÉMIOS
Além do galardão da Bandeira Verde, as 
Eco-Escolas da freguesia no ainda se dis-
tinguiram nos seguintes desafios:
PÓSTER ECO-CÓDIGO: EB1/JI Sacadura Ca-
bral - 3.º lugar na atividade Comunidade 
Virtual (1.º escalão)
ECO-AGRUPAMENTO: Agrupamento de 
Escolas Fernando Namora

HORTAS BIO EB 2,3 de Alfornelos - 2.º lu-
gar no concurso (escalão: Hortas Grandes)

EB1/JI DA BRANDOA VENCE 
PROJETO "ESCOLA + EFICIENTE"!
As maquetes ou plantas de uma “escola 
eficiente”, foram avaliados pelo júri, cons-
tituído por elementos da Lisboa E-Nova, 
Câmara Municipal de Lisboa, Amadora e 
Sintra. Parabéns aos alunos e professores 
da EB1/JI da Brandoa!

Algumas das medidas tomadas para a 
diminuição do consumo energético da 
escola vencedora:
+  Desligar as luzes das salas sempre que 

não são precisas (campanha pelas 
salas para relembrar, desenhar uma 
sinalética);

+  No refeitório, sempre que a luz solar o 
permita, deligar as luzes ou usar apenas 
metade;

+  As fotocopiadoras só se ligam quando 
estão a ser utilizadas;

+  Nos corredores da escolas, deixar 
entrar a luz solar, pois existem janelas 
e claraboias suficientes que permitem a 
entrada de luz;

As Eco-Escolas EB1/JI Sacadura 
Cabral e EB1/JI da Brandoa conquis-
taram o 1.º lugar, respetivamente, no 
Concurso das Embalagens e no Con-
curso do Papel/Cartão do Programa 
de Educação Ambiental, promovidos 
pela CMA e financiados pela Valorsul. 
O JI Orlando Gonçalves destacou-se 
no Concurso do Papel/Cartão, a nível 
de quantidade recolhida por aluno.

 PROJETOS 
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C O M EC E I  N U M A R Á D I O  N A 
B R A N D O A ,  O N D E  C O N S T R U Í 
U M A R Á D I O  C O M  A M I G O S

NO DIA 27 de novembro, a equipa da Rádio 
AEFN - Agrupamento de Escolas Fernando 
Namora, visitou os estúdios da Rádio 
Comercial. Esta visita teve como principal 
objetivo dar a conhecer à Equipa da Rádio 
Escolar como funciona uma rádio. Tiveram 
oportunidade de ver os estúdios e ainda de 
fazer testes de gravação. Aproveitaram para 
entrevistar uma das grandes vozes da Rádio 
Comercial, Paulo Miranda, padrinho da 
Rádio AEFN, que residiu na Brandoa e foi 
funcionário da Junta de Freguesia. 
Como surgiu a Rádio Comercial?  
Para mim surgiu há 24 anos, em 1994. Vim 
de uma rádio local, da Amadora, e a Rádio 
Comercial tinha acabado de ser adquirida 
por uma empresa que era a Presslivre que, 
portanto, tornou a Rádio Comercial uma 
rádio privada. Até essa altura, até 93, a Rádio 
Comercial era uma rádio estatal. Com a pri-
vatização criou-se então a Radio Comercial, 
digamos assim "privada", e foi mais ou menos 
nessa altura que eu cheguei. 
Porquê dar o nome "Rádio Comercial" à 
rádio? 
É uma área que não me diz muito respeito 
mas eu deduzo e se calhar é de fácil com-
preensão e por acaso já se falou nisso que, 
o nome Comercial, digamos que é um 
nome muito mais atrativo para o mercado 
publicitário e daí optarem por chamar Rádio 
Comercial.
Por vezes as marcas para se vincarem, para 
serem reconhecidas, têm que criar nomes que 
se ajustem ao mercado, e a Rádio Comercial 
vem nesse contexto, era uma rádio com o 
objetivo de ser comercial, de ser vendável, 
digamos assim, ter anunciantes.
Quando é que a rádio começou a ter mais 
ouvintes?
Para teres uma ideia, quando cheguei, em 94, 

a Rádio Comercial tinha 3.4% de audiência, 
nessa altura. Neste momento temos 17%, 
equivale atualmente, olhando para o mercado 
rádio, à volta de 4 a 5 milhões. São números 
muito elevados e tudo isto tem a ver com um 
trabalho que foi iniciado em 2008 por parte 
do Pedro Ribeiro, quando se tornou diretor 
da Rádio Comercial. 
Que formação é necessária para se fazer 
rádio?
Por vezes, é óbvio que poderás ter a neces-
sidade de tirar um curso de Ciências de Co-
municação ou de Jornalismo, se quiseres en-
veredar por uma carreira de jornalista, sendo 
que, atualmente, para locutor de rádio não há 
uma formação específica, portanto, qualquer 
pessoa, desde que tenha jeito.  Hoje em dia, 
infelizmente, as rádios locais, aos poucos, 
têm acabado, e portanto, cada vez são menos 
os locais onde se pode fazer rádio, digamos 
assim, a não ser no online, que é realmente 
uma grande mais-valia, atualmente, para 
quem quer e pode-se fazer, continuo a dizer, e 
pode-se fazer coisas muito giras, no online.
Ouvia rádio enquanto adolescente?
Ouvia e fiz: comecei numa rádio na vossa 
freguesia, portanto, na Brandoa, onde 
construí uma rádio com amigos, na altura, se 
calhar, mais ou menos com a vossa idade, e 
depois mais dois ou três mais velhos, que se 
chamava Rádio Jovem. E essa rádio chegou 
a trabalhar até meados dos anos 87, mais 
coisa, menos coisa, e funcionou, com jovens 
também, era tudo a título gracioso. De certa 
forma era um escape um bocadinho também 
para a nossa juventude, porque no fundo em 
vez de nos reunirmos no café ou estarmos 
na rua, era na rádio que nós nos juntávamos. 
E fizemos coisas muito giras, hoje em dia 
temos pessoas que começaram, tal como eu 
comecei, que foram meus colegas de escola 

inclusive, que hoje em dia são, podemos dizer, 
"estrelas nacionais". Dou-vos o exemplo do 
Pedro Mourinho, da SIC: começou comigo. E 
poderia enumerar aqui mais alguns. O Nuno 
Santos, que também chegou a ser diretor da 
SIC, também começou assim, mas já foi na 
Rádio Mais, portanto já foi noutra rádio.
Depois da Rádio Jovem ainda passei para a 
Rádio Amizade que foi a maior rádio que a 
Brandoa teve, na altura das rádios piratas.
Quem são as suas grandes referências na 
sua profissão?
Infelizmente já não está entre nós, o António 
Sérgio, o Luís Filipe Barros. São pessoas já 
com alguma idade mas que, o António Sérgio 
infelizmente já faleceu, mas o Luis Filipe Bar-
ros não, ainda continua. E depois, desta nova 
geração, Pedro Ribeiro, é aquela máquina.
Como surgem as ideias para os programas 
da rádio?
Em reuniões. Em reuniões entre os vários 
animadores e as várias pessoas que compõem 
as equipas. Trocam-se ideias e aí há umas que 
seguem e outras que não. Às vezes não há 
possibilidade nem viabilidade para se levarem 
em diante.
Se tivesse opção de fazer um programa 
diferente qual faria?
Por incrível que pareça, eu gosto muito de 
música popular portuguesa também, acho 
muito giro, acho engraçado. E felizmente 

acompanhei o surgimento alguns músicos 
em Portugal. É uma coisa de que acho que 
sinto falta, uma rádio nacional com essas 
características - e nós aqui no Grupo Media 
Capital já tivemos. Mas, lá está, há a parte 
económica que é sempre muito importante. 
Tudo tem os seus custos e quando as coisas 
não funcionam, o patrão agarra e muda
Atualmente fala-se muito sobre a pressão 
das audiências. Preocupa-se muito com as 
audiências?
Sim, as audiências são fundamentais para a 
viabilidade dos projetos, precisamente essa 
pergunta vai entroncar na resposta que dei 
anteriormente. Se nós não tivermos publici-
dade, nós não conseguimos ter os melhores, 
nem conseguimos ter os produtos no ar. Tudo 
isso é muito caro.
Tem alguma sugestão para nos dar para 
ajudar a melhorar a nossa rádio?
Claro que sim, eu acho que vocês - já vos falei 
mais que uma vez e noto que todos vocês têm 
telefones, têm coisas giríssimas que podem 
encontrar e sons que podem gravar. E quando 
eu digo sons, é por exemplo uma conversa 
com uma senhora que venda flores algures 
nas redondezas. É saber o que a senhora sente 
a fazer aquilo o que é que a senhora… porque 
a rádio é som, a rádio não é só música, tem 
que ter conteúdo também. E o conteúdo… 
consegue-se hoje em dia com esta ferramenta 
que existe, que é o telemóvel. Podemos fazer 
coisas espetaculares e acho que vocês con-
seguem e vocês têm. Eu noto que vocês são 
pessoas interessadas pela rádio. Estão a ser 
bem conduzidas, também. A vossa associação 
de pais tem trabalhado muito bem também 
nessa área em conjunto com o Prof. Paulo e 
acho que vocês devem-nos ajudar muito a 
eles. Eles merecem e vocês vão ver que vão-se 
sentir realizadas também e realizados.  ■

PAULO MIRANDA
Jornalista da Rádio Comercial

 MORADOR ENTREVISTA
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A JUNTA de Freguesia continua a 
trabalhar diariamente na limpeza e 
manutenção do espaço público.
Assim, continuamos diariamente  
a trabalhar no sentido de melhorar  
a qualidade de vida de todos os  
que habitam na freguesia, 
nomeadamente através das seguintes 
intervenções no espaço público:

+  Manutenção de sarjetas, sumidouros e 
caleiras;

+  Limpeza e poda de árvores;
+  Reparação de calçada, 

nomeadamente, na Praceta Francisco 
Sá de Miranda; Praceta Manuela 
Porto, Praceta Isabel Aboim Inglês, 
Rua do Município, Rua Pero Escobar, 
Rua Damião de Góis, Rua Joaquim Tim 
Tim Sitima, entre outros locais;

+  Lavagem do lago do Parque Luís de 
Camões;

+  Reparação e recolocação de pilaretes, 
nomeadamente no Largo 1º de Maio, entre 
outros locais da freguesia;

+  Reparação de mobiliário urbano para 
colocação na Rua Damião de Góis, após a 
retirada de quiosque;

+  Recuperação de canteiros na Praceta Ruy 
Belo;

+  Corte de sebes e arbustos, nomeadamente, 
na Rua da Liberdade, Rua Joaquim Tim Tim 
Sitima, Rua Damião de Góis, entre outras;

+  Reconstrução de passeio na Praceta Ruy 
Belo;

+  Reparação de floreiras na Rua da 
Liberdade;

+  Limpeza das bermas e passeios, 
nomeadamente na Rua Fernão de 
Magalhães, Rua Joaquim Tim Tim Sitima, 
Rua Dias Coelho, entre outras;

+  Limpeza de terrenos, nomeadamente na 
Rua António da Silva, traseiras do Parque 
Infantil da Rua da Liberdade, Rua Bernardo 
Santareno, Rua Jaime Cortesão, entre 
outros locais;

+  Construção de novos canteiros na Rua 
Damião de Góis;

+  Corte de relva nomeadamente no Casal 
da Mira, Parque Urbano da Parreirinha, 
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Av. Ruy Luís Gomes, Rua Joaquim Tim Tim 
Sitima, Fórum Luis de Camões, Rua Maria 
Veleda, Rua Joaquim Barradas de Carvalho, 
entre outros locais;

+  Limpeza mecânica de passeios, ervas/
folhas, nomeadamente na Rua Cândido 
Oliveira, Praceta Abel Salazar, Av. 
Ruy Luís Gomes, Largo Ana de Castro 
Osório, Praceta Amadeu de Sousa 
Cardoso,Praceta Francisco Sá de 
Miranda, Rua João Corte Real, Rua Pero 
Escobar, Rua Fernão de Magalhães, 
entre outros locais;

+  Aplicação de herbicida, nomeadamente 
na Rua Aquilino Ribeiro, Rua Bernardo 
Santareno, Rua Damião de Góis, entre 
outros locais;

+  Rega manual de árvores e floreiras;
+  Monda de canteiros, nomeadamente 

nas rotundas da Av. Ruy Luís Gomes, Rua 
Capitães de Abril, Escadinhas Gomes Leal, 
Largo 1º de Maio, entre outros locais;

+   Poda de sebes, nomeadamente na Rua da 
Liberdade, Rua Joaquim Tim Tim Sitima, 
entre outroslocais.  ■

T R A BA L H A M O S 
D I A R I A M E N T E  P O R 
U M  F R EG U E S I A 
L I M PA E  C U I D A D A



 INFORMAÇÃO 
1 ABRIL A 30 DE JUNHO

NEWSLETTER  
Já subscreveu a newsletter eletrónica da Junta de Freguesia de Encosta do Sol?
Faça a sua inscrição diretamente no site www.jf-encostadosol.pt  
e fique a par das últimas notícias da freguesia.

 CONTACTOS 

JUNTA DE FREGUESIA DA 
ENCOSTA DO SOL-SEDE
Rua Luís Vaz de Camões, s/n

Brandoa.

2650-197 Amadora

Tel. 21 476 84 00

geral@jf-encostadosol.pt

DELEGAÇÃO DE 
ALFORNELOS
Rua Capitães de Abril, nº23 A

2650-352 Amadora

Tel. 21 476 73 50

geral@jf-encostadosol.pt

DELEGAÇÃO CASAL 
DA MIRA
Praça Gil Eanes, nº 18, Loja 2B

2650-441 Amadora

Tel. 21 493 81 94

geral@jf-encostadosol.pt

ENTREGA IRS 
Apoio gratuito 
na entrega do irs 
online para idosos 
e pensionistas. 
Marcações na junta 
de freguesia a partir 
do dia 18 de março 


