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Capa Memória Descritiva - Fábio Filipe, 10.º 6.ª, aluno (autora da capa)
Este ano, a nossa Escola faz parte do Plano Nacional das Artes. 
Estamos envolvidos em algumas atividades que nos fazem olhar para 
a nossa zona, para o nosso Bairro, segundo várias vistas e perspetivas. 
Fomos para a rua. Tirámos fotografias a casas, a pormenores que 
chamavam a atenção. Registámos o que observámos à nossa 
maneira e depois com alguma imaginação partimos
para as composições gráficas e para a criação de textos/histórias  

que poderiam ter-se passado ali.No caso particular da minha 
imagem, há uma casa com uma história (inventada) de uma família 
e há as vistas das casas da Brandoa ao longe.
Há quem diga que a Brandoa é muito desorganizada mas é 
precisamente essa irregularidade que eu vejo, em que cada  
casa é uma casa diferente de todas as outras, é que está a piada.  
A Brandoa é organizada na diversidade.
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EDITORIAL

CARO/A MORADOR/A,
Quando em 2018 surgiu a 
ideia de uma parceria com os 
alunos do curso Artes Visuais 
da Escola Secundária Fernando 
Namora editarmos o Boletim da 
Freguesia neste formato e com 
conteúdos de interesse para todos 
os moradores, o objetivo era 
que a periodicidade fosse anual 
e a informação tivesse o maior 
interesse para toda a população.
Os constrangimentos causados pela 
COVID-19 e a alteração provocada 
ao normal funcionamento da 
Junta de Freguesia impediu-nos 
de publicar o nosso Boletim em 
2020.  Hoje, ainda que de uma 
forma abreviada, mas esperamos 
esclarecedora, decidimos publicar 
o nosso Boletim contendo algumas 
das informações relevantes sobre 
o que ocorreu nos últimos tempos. 
De notar que a nossa preocupação 
se centrou, sobretudo, nas 
questões sociais e ambientais.
O apoio às famílias afetadas 
pela pandemia foi para nós uma 
preocupação que nos obrigou a 
um esforço continuado na procura 
de soluções inovadoras para os 
problemas que nos surgiram no 
dia a dia, como por exemplo, 
formas de ocupação do seu tempo 
em confinamento e medidas para 
ajudar a facilitar a vida de todos 
aqueles que por uma ou outra razão, 
estavam privados da normalidade 
das suas rotinas. Nesse âmbito, a 
título de exemplo destacamos os 
projetos “Passe-tempo em casa. Nós 

damos o livro,” “Cesta do Bairro” e 
“Mexa-se connosco. Mantenha-se 
ativo”. Para além disso, aumentámos 
a oferta dos serviços do Balcão do 
Cidadão e assegurámos o apoio ao 
cidadão no preenchimento e entrega 
do IRS e na operação Censos 2021.
Não deixámos nunca de trabalhar 
para a melhoria ambiental na nossa 
Freguesia tanto no tratamento 
do espaço público, como na 
implementação dos projetos que 
estavam previstos, a saber:  - 
reforço da recolha de monos 
com um horário noturno outro 
diurno, criação do nosso número 
verde 800 02 13 13 para que todos 
os moradores possam solicitar, 
na hora, a recolha dos monos, e 
assim não os abandonarem na via 
pública, plantação de árvores em 
parceria com a Câmara Municipal 
da Amadora, reabilitação de espaços 
verdes para sistemas e espaços com 
espécies mais amigas do ambiente 
e opção por sistemas de rega onde 
o desperdício de água possa ser 
menor, aposta na mobilidade elétrica,  
utilização de máquinas elétricas na 
manutenção do espaço público, etc.
Nada disto e muito mais que não 
cabe no Editorial de um Boletim 
seria possível, não fora o grande 
profissionalismo dos funcionários 
da Junta de Freguesia aos quais 
(todos sem exceção) presto 
aqui a minha homenagem.
A nossa Freguesia será sempre 
aquilo que nós, moradores e eleitos 
locais, quisermos que seja.
É Bom Viver Aqui

C O N TA M O S  
C O N S I G O !

ARMANDO JORGE  
PAULINO DOMINGOS

Presidente da Junta de Freguesia  
de Encosta do Sol  

“O  A P O I O  À S 
FA M Í L I A S 
A F E T A D A S  P E L A 
P A N D E M I A  F O I 
P A R A  N Ó S  U M A 
P R E O C U P A Ç Ã O
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QUANDO RENOVAR A CARTA DE CONDUÇÃOQUANDO RENOVAR A CARTA DE CONDUÇÃO

QUANDO DEVO 
RENOVAR A CARTA 
DE CONDUÇÃO?
A carta de condução tem 
de ser renovada em duas 
situações: quando atinge 
o prazo de validade nela 
impresso ou quando a 
faixa etária do condutor 
a isso obriga.
A renovação pode e deve 
ser feita com alguma 
antecedência. Pode 
requerer a sua renovação, 
no máximo, até 6 meses 
antes de terminar o 
prazo ou de acordo com as 
seguintes faixas etárias do 
condutor e de acordo com 
a categoria do veículo.

ONDE E COMO POSSO 
RENOVAR A CARTA?
No balcão do Espaço 
Cidadão da Junta de 
Freguesia de Encosta do 
Sol ou pode recorrer ainda 
aos seguintes espaços:
+  Balcão de atendimento dos 

serviços regionais do IMT 
(Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes),

SAIBA quando deve renovar 
a carta de condução, onde 
poderá fazê-lo e qual o custo 
da renovação.

FREGUESIA

PERÍODOS DE REVALIDAÇÃO DE ACORDO COM A DATA  
DE HABILITAÇÃO CONDUTORES DO GRUPO I  

(AM, A1, A2, A, B1, B E BE, CICLOMOTORES E TRATORES AGRÍCOLAS)

CONDUTORES HABILITADOS 
ANTES DE 2 DE JANEIRO  

DE 2013

CONDUTORES HABILITADOS A 
PARTIR DE 2 DE JANEIRO DE 

2013

CONDUTORES HABILITADOS 
A PARTIR DE 30 DE JULHO DE 

2016

50 anos

 Sem apresentação  
de atestado

Data que consta averbada 
no título de condução e 

posteriormente de 15 em 15 
anos até perfazer  

os 60 anos

 Sem apresentação  
de atestado médico

15 em 15 anos após  
a data da habilitação  

até perfazer os 60 anos 

Sem apresentação  
de atestado médico

60 anos 

Com apresentação  
de atestado médico

60 anos 

Com apresentação de  
atestado médico

60 anos 

Com apresentação de 
atestado médico Nota: Os 

condutores que se habilitam 
pela 1.ª vez com idade igual 
ou superior a 58 anos, efe-
tuam a 1.ª revalidação aos 

65 anos.

65 anos 

Com apresentação  
de atestado médico

65 anos 

Com apresentação de  
atestado médico

65 anos 

Com apresentação de  
atestado médico

70 anos e posteriormente  
de 2 em 2 anos 

Com apresentação  
de atestado médico

70 anos e posteriormente 
de 2 em 2 anos 

Com apresentação de atesta-
do médico

70 anos e posteriormente  
de 2 em 2 anos 

Com apresentação  
de atestado médico
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 SERVIÇOS  SERVIÇOS 

QUANDO RENOVAR A CARTA DE CONDUÇÃOQUANDO RENOVAR A CARTA DE CONDUÇÃO
+   Balcão do IMT das 

lojas do cidadão que 
disponibilize este serviço,

+   Na conservatória do 
Registo civil, no caso 
das categorias A e B.

Nota: No caso de renovar 
a sua carta nos balcões do 
IMT, esta estará disponível 
num prazo de 8 dias. Já 
nas lojas do cidadão, nos 
espaços do cidadão ou 
noutro parceiro do IMT, 
demorará cerca de 25 dias.
Pode também fazê-lo de forma 
mais cómoda, prática e a um 
menor custo, online, através 
do Portal próprio do IMT. 
Para isso, terá que fazer o seu 
registo no site e através do 
seu login, na sua área pessoal, 
clicar em “condutores” - “carta 
de condução” - “revalidar 
agora” e seguir as instruções.

QUAL A 
DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA?
No caso da renovação 
presencial aos balcões vai 
necessitar de apresentar os 
seguintes documentos:
+  Carta de Condução que 

pretende revalidar,
+  Cartão do cidadão com 

pelo requerente ao balcão, 
aquando da revalidação da 
sua carta, com os restantes 
documentos. O condutor 
deve guardar o CAP, por 
um período de 2 anos.

QUAL O CUSTO  
DA RENOVAÇÃO?
O custo da renovação da  
sua carta de condução, 
quando feita 
presencialmente no  
Balcão de Cidadão da 
Junta de Freguesia, é de:
+  15 euros, para condutores 

com idade igual ou 
superior a 70 anos

+  30 euros, para 
condutores com idade 
inferior a 70 anos.

A validade da carta de 
condução foi prorrogada 
até 31 de março de 2021.
De acordo com o previso 
no D.L.n.87-A/2020, 
de 15 de outubro, esta 
prorrogação aplica-se 
aos títulos de condução 
nacionais, caducados a 
partir de 13 de março 
de 2020, ou nos 15 dias 
imediatamente anteriores.
Aceda a www.imtonline.
pt, consulte a última carta 
emitida e saiba quando 
tem de revalidar a sua 
carta de condução.
Aceda a www.imtonline.
pt, consulte a última carta 
emitida e saiba quando 
tem de revalidar a sua
carta de condução.

POSTO 1
Brandoa  2ª a 6ª 

feira das 9h às 17h
Marcações: 
214768400

POSTO 2
Posto 2 Alfornelos 2ª 

a 6ª feira das 9h às 
13h e das 14h ás 17h

Marcações:  
214767350

morada atualizada,
+  Bilhete de Identidade e 

Número de Identificação 
Fiscal (NIF).

+  Título de residência
+  Atestado Médico e CAP, 

caso seja necessário.

De realçar uma nota 
importante: a partir de 
15 de maio de 2017, os 
atestados médicos deixaram 
de ser emitidos em papel 
e apresentados pelos 
requerentes e passaram a 
ser emitidos eletronicamente 
pela Direção Geral de 
Saúde (DGS) e enviados 
automaticamente para 
o IMT. Este atestado tem 
6 meses de validade.
Já o CAP é emitido por um 
psicólogo e apresentado 
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FREGUESIA

G A B I N E T E  D E  I N S E R Ç Ã O  G A B I N E T E  D E  I N S E R Ç Ã O  
P R O F I S S I O N A L M A I S  P R ÓX I M OP R O F I S S I O N A L M A I S  P R ÓX I M O
O GABINETE de Inserção Profissional 
(GIP) é um espaço de atendimento 
público criado no âmbito de uma 
parceria entre a Junta de Freguesia de 
Encosta do Sol e o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP).

O gabinete de inserção profissional 
da freguesia de Encosta do Sol está 
disponível, prestando um serviço 
totalmente gratuito, para o esclarecer 
sobre estas e outras medidas. 

Marcações prévias
E-mail gip@jf-encostadosol.pt
Tel. 214 768 400 | 927050350

ESTÁ DESEMPREGADO?

PROCURA FORMAÇÃO 
ADEQUADA ÀS SUAS 

NECESSIDADES?

É EMPRESA E PRETENDE 
CONTRATAR?

SABIA QUE PODE TER 
APOIOS FINANCEIROS 

POR CONTRATAR 
DESEMPREGADOS 

INSCRITOS NO SERVIÇO 
DE EMPREGO?
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G A B I N E T E  D E  I N S E R Ç Ã O  G A B I N E T E  D E  I N S E R Ç Ã O  
P R O F I S S I O N A L M A I S  P R ÓX I M OP R O F I S S I O N A L M A I S  P R ÓX I M O

L I C E N C I A M E N T O  Z E R OL I C E N C I A M E N T O  Z E R O

NO PASSADO MÊS 
DE SETEMBRO
O município da Amadora 
transferiu para a Junta 
de Freguesia de Encosta 
do Sol a competência do 
Licenciamento Zero para a 
ocupação do espaço público, 
assim como o licenciamento 
de suportes para publicidade 
própria a bens e serviços 
comercializados no seu 
estabelecimento comercial.
O Licenciamento Zero visa 
agilizar o licenciamento de 
ocupação do espaço público 
de forma rápida e acessível, 
após o pagamento das taxas 
devidas, caso se cumpram 
todos os critérios legais e 
urbanísticos exigidos. 
Poderá fazê-lo acedendo a:
https://eportugal.gov.
pt/empresas/services/
balcaodoempreendedor ou 
poderá dirigir-se aos nossos 
serviços, na sede da Junta de 
Freguesia ou na Delegação 
de Alfornelos, para um 
atendimento presencial.
Dada a situação sanitária 

que vivemos, terá de 
marcar antecipadamente o 
atendimento presencial, para 
o n.º de telefone 214 768 
400 (Sede) ou 214 767 350.
É do seu interesse a atempada 

legalização, evitando aplicação 
de coimas por parte das 
entidades fiscalizadoras. 
Para mais informações
contacte-nos para
oep.licenciamentos@

jfencostadosol.pt e consulte
no folheto as informações ou
documentos que deverá
reunir antes do
atendimento presencial,
disponível no nosso site.

TEM OU PRETENDE instalar um 
toldo, uma esplanada aberta 
ou um suporte publicitário 
no seu estabelecimento, na 
freguesia de Encosta do Sol?

  SERVIÇOSSERVIÇOS  
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FREGUESIA

A SESSÃO comemorativa dos  
7 anos de freguesia decorreu 
a 22 de outubro no Pavilhão 
do Fórum Luís Camões, num 
ambiente mais reservado motivado 
pela pandemia em curso.
A sessão solene teve um  
momento musical de Fado, 
comemorando também, o 100º 

aniversário do nascimento 
de Amália Rodrigues.
No final houve uma intervenção  
do Presidente da Junta de Freguesia. 

A Junta de Freguesia de Encosta do 
Sol foi criada a 22 de outubro de 2013. 
Estes são os principais momentos 
destes 7 anos de história.

7  A N O S  D E  
E N C O S TA D O  S O L 
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 COMEMORAÇÕES  COMEMORAÇÕES 

“DOMINGÃO” DA SIC 
NA ENCOSTA DO SOL
No âmbito do 7º Aniversário da 
Freguesia, o programa da SIC 
“Domingão” foi transmitido em 
direto, no passado dia 25 de outubro 
através do camião-palco, que 
circulou pelas ruas da freguesia.
A emissão no camião foi apresentada 
pela Luciana Abreu e pelo cantor e 
músico, Emanuel que em companhia 
de vários artistas animou a tarde 
de centenas de pessoas.

Emanuel e Luciana Abreu

O Camião-palco andou pelas ruas da freguesiaEmanuel, Fernando Correia e Luciana Abreu

João P. Sousa, João Baião, Raquel Tavares e Débora Monteiro

Fernando Rocha

Raquel Tavares

Débora Monteiro

Luciana Abreu
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FREGUESIA

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA  DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA  
  
+ 3.Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade

+  3.1 Ata nº.15 (4ª Sessão Ordinária de 2020) do 
mandato 2017/2021 – Discussão e votação 
Aprovado por unanimidade 

+  3.2 Análise e discussão e aprovação da Conta de 
Gerência do exercício de 2020, ao abrigo do art.º 9, 
nº 1, alínea b), da Lei 75/2013 de 12 de setembro 
Aprovado por maioria

+  3.3  Análise, discussão do inventário e património, 
ao abrigo do art.º 9, nº 1, alínea b), da Lei 75/2013 
de 12 de setembro 
 Apreciado. 

+  3.4 Análise, discussão e aprovação das Medidas 
Extraordinárias em resposta às consequências da 
pandemia COVID-19 – Isenção de pagamento de 
taxas para o mês de fevereiro de 2021 e meses 
subsequentes (enquanto vigorar o encerramento 
obrigatório) dos concessionários dos lugares da 
Feira Semanal da Brandoa, do Mercado da Brandoa 
e do Movimento Associativo sedeado no Fórum Luis 
de Camões/Centro Cívico, geridos pela Junta de 
Freguesia de Encosta do Sol, ao abrigo do art.º9, nº 
1, alínea d), da Lei 75/2013 de 12 de setembro 
Aprovado por maioria

+  3.5 Análise, discussão e aprovação das Medidas 
Extraordinárias em resposta às consequências da 
pandemia COVID-19 – Isenção de pagamento de 
taxas do mês de março e abril de 2021 de ocupação 
dos espaços ocupados pelo Movimento Associativo 
sedeado no Fórum Luis de Camões/Centro Cívico, 
geridos pela Junta de Freguesia de Encosta do Sol, 
ao abrigo do art.º 9, nº 1, alínea d), da Lei 75/2013 
de 12 de setembro 
Aprovado por unanimidade

+  3.6 Análise, discussão e autorização de assunção 
de compromisso plurianual para Prestação de 
Serviços de Aluguer Operacional de duas Varredoras 
Urbanas, pelo prazo de 60 meses, nos termos 

da alínea d), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei dos 
Compromissos e pagamentos em Atraso das 
Entidades Públicas, aprovada pela lei 8/2012 de 21 
de fevereiro, na sua redação atualizada 
Aprovado por maioria

+  3.7 Análise, discussão e autorização de assunção 
de compromisso plurianual para Prestação de 
Serviços de Aluguer Operacional de viatura 
elétrica de passageiros, pelo prazo de 48 
meses, nos termos   provação das Medidas 
Extraordinárias em resposta às consequências da 
pandemia COVID-19 –setembro  
Aprovado por maioria

+  3.8 Análise, discussão e aprovação de 1.ª alteração 
ao Mapa de Pessoal com identificação dos 
postos de trabalho que preenchem os requisitos 
de penosidade e insalubridade, nos termos do 
da alínea d), do n.º 1, do artigo 6º da Lei dos 

Compromissos e pagamentos em Atraso das 
Entidades Públicas, aprovada pela lei 8/2012 de 21 
de fevereiro, na sua redação atualizada. 
Aprovado por unanimidade 

+  3.9 Apreciação da informação escrita do Presidente 
da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e 
da situação financeira, ao abrigo do artigo 9, nº2, 
alínea e), da Lei 75/2013 de 12 de setembro. 
Apreciado.

+  3.10 Análise, discussão  e autorização para aplicação 
de código regulamentar da Câmara Municipal 
da Amadora e tabela de taxas e preços no que 
concerne à transferência de competência no âmbito 
do Decreto Lei 59/2019 de 30 de abril e auto de 
transferência de recursos de 28/11/2019, nos 
termos das alíneas d) e f) do nº 1 do art. 9º da lei 
75/2013 de 12 de setembro. 
Aprovado por unanimidade

1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021
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 DELIBERAÇÕES  DELIBERAÇÕES 

+  Análise, discussão e aprovação do 
Regulamento de Proteção de Dados e Politica 
de Privacidade da Junta de Freguesia de 
Encosta do Sol, ao abrigo do art.º9, nº 1,  
alínea f), da Lei 75/2013 de 12 de setembro 
 Aprovado por unanimidade

+  Análise, discussão e aprovação das Medidas 
Extraordinárias em resposta às consequências 
da pandemia COVID-19 – Isenção de 
pagamento de taxas dos concessionários dos 
lugares da Feira Semanal da Brandoa, do 
Movimento Associativo sedeado no Fórum Luis 
de Camões, e dos concessionários dos espaços 
comerciais do Mercado Municipal da Brandoa, 
geridos pela Junta de Freguesia de Encosta 
do Sol, durante o período em que estiveram 
encerrados ao abrigo do art.º9, nº 1, alínea d), 
da Lei 75/2013 de 12 de setembro 
Aprovado por unanimidade

+  Apreciação da informação escrita do Presidente 
da Junta de Freguesia acerca da atividade 
desta e da situação financeira, ao abrigo do 
artigo 9, nº2, alínea e), da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro 
Apreciada

+  Ata nº.11 (4ª Sessão Ordinária de 2019) do 
mandato 2017/2021 – Discussão e votação 
Aprovado por unanimidade 

+  Análise e discussão e aprovação da Conta de 
Gerência do exercício de 2019, ao abrigo do 
art.º9, nº 1, alínea b), da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro 
Aprovado por maioria

+  Análise, discussão do inventário e património, 
ao abrigo do art.º9, nº 1, alínea b), da Lei 
75/2013 de 12 de setembro 
Apreciado

+  Análise, discussão e aprovação do protocolo 
de utilização da Plataforma de Pagamentos 
da Administração Publica com a Agência para 
a Modernização Administrativa, IP – AMA, ao 
abrigo do art.º9, nº 1, alínea j), da Lei 75/2013 
de 12 de setembro 
Aprovado por maioria

+  Análise, discussão e aprovação do regulamento 
de funcionamento, acesso e utilização dos 
campos de Padel da área desportiva de 
Alfornelos, ao abrigo do art.º9, nº 1, alínea f), 
da Lei 75/2013 de 12 de setembro 
Aprovado por unanimidade

+  Análise, discussão e votação da 1ª Revisão das 
Opções do Plano e Orçamento para 2020, ao 
abrigo do art.º 9, nº 1, alínea a), da lei 75/2013 
de 12 de setembro.  
Aprovada por maioria

+  Apreciação da informação escrita do Presidente 
da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e 
da situação financeira, ao abrigo do artigo 9, nº2, 
alínea e), da Lei 75/2013 de 12 de setembro. 
Apreciada

+  Ata nº. 13 (2ª Sessão Ordinária de 2020) do 
mandato 2017/2021 – Discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade

+  Análise, discussão e votação das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 2021, ao 
abrigo do art.º 9, nº 1, alínea a), da lei 75/2013 
de 12 de setembro. 
Aprovada por maioria

+  Análise, discussão e votação do Mapa de 
Pessoal dos Serviços da Freguesia, ao abrigo do 
art.º 9, nº 1, alínea m), da lei 75/2013 de 12 de 
setembro. - Aprovada por maioria 

+  Análise, discussão e votação da alteração aos 
Contratos Interadministrativos (Jardim Seguro 
e Recolha de Monos) e auto de transferência de 
recursos (Limpeza Urbana) relativo à delegação 
de competências na Junta de Freguesia de 
Encosta do Sol, celebrado com a Câmara 
Municipal da Amadora, ao abrigo do art.º 9, nº 
1, alínea g), da lei 75/2013 de 12 de setembro. - 
Aprovada por maioria

+  Apreciação da informação escrita do Presidente 
da Junta de Freguesia acerca da atividade 
desta e da situação financeira, ao abrigo do 
artigo 9, nº2, alínea e), da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro. - Apreciada

+  Ata nº. 14 (3ª Sessão Ordinária de 2020) do 
mandato 2017/2021 – Discussão e votação. - 
Aprovada por unanimidade

1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2020 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DO ANO DE 2020

4ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DO ANO DE 2020

e utilização dos Campos de Padel da Área 
Desportiva de Alfornelos, ao abrigo do art.º 9, n.º 
1, alínea f), da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Aprovada por unanimidade

+  Análise, discussão e aprovação da Minuta de 
Adenda ao Contrato Interadministrativo de 
transferência de competências da Câmara 
Municipal da Amadora para a Junta de Freguesia 
de Encosta do Sol, na área da intervenção 
sociocultural, ao abrigo do artigo 9º, nº 1, alínea 
g) da Lei 75/2013, de 12 de setembro.  
Aprovada por unanimidade

+  Apreciação da informação escrita do 
Presidente da Junta de Freguesia acerca da 
atividade desta e da situação financeira, 
ao abrigo do artigo 9, nº2, alínea e), da Lei 
75/2013 de 12 de setembro.  
Apreciada

+  Ata nº.12 (1ª Sessão Ordinária de 2020) do 
mandato 2017/2021 – Discussão e votação. 
Aprovada por unanimidade

+  Análise, discussão e aprovação da 1ª Alteração 
ao Regulamento de funcionamento, acesso 

2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2020
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A FREGUESIA de Encosta do Sol tem 
uma nova zona desportiva direcionada 
à prática do skate e do padel. 
O novo espaço dispõe de 3 campos de 
Padel, com 20 x 10 metros por unidade e 
com paredes constituídas por painéis de 
vidro temperado, uma pista de skate e, 
ainda, novos lugares de estacionamento e 
espaços verdes.
A zona intervencionada pela Câmara 
Municipal da Amadora, situada numa 
área até então descaracterizada, é 
delimitada pelas infraestruturas viárias 
(CRIL, Av. Ruy Luís Gomes e Estrada da 
Brandoa) e os bairros habitacionais.
A Junta de Freguesia é responsável 
pela gestão desta infraestrutura 
desportiva, através de um contrato 
interadministrativo celebrado com a 
Câmara Municipal da Amadora em 
dezembro de 2019.
O Presidente da Junta de Freguesia, 
Armando Paulino, sublinhou a 
importância deste novo espaço 
desportivo, juntando-se a um 
conjunto de equipamentos desportivos 

diferenciadores, em prol da comunidade 
e com capacidade de atrair pessoas.

O QUE É O PADEL?
O padel é um desporto de raquete, 
jogado a pares e utilizando raquetes e 
bolas próprias. O campo é retangular, 
totalmente fechado, tem 10 metros 
de largura por 20 de comprimento e 

uma rede no meio. Nos topos e em 
parte das laterais tem uma superfície 
em vidro ou em alvenaria. 
Os primeiros campos em Portugal foram 
construídos no início da década de 1990 
e desde então a sua popularidade não 
para de crescer, existindo cerca de 80.000 
praticantes, 7000 jogadores e perto de 
400 campos espalhados por todo o país.

DESPORTO

O jogador que responde ao
serviço tem de esperar que
a bola bata dentro do 
quadrado de serviço
e tentar acertar-lhe
antes que ressalte
uma segunda vez

A FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL TEM UMA NOVA ZONA DESPORTIVAA FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL TEM UMA NOVA ZONA DESPORTIVA
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+  Ligas entre amigos e clientes;
+  Aulas para Iniciantes, Intermédios  

e Crianças;
+  Torneios mensais de promoção  

de convívio e competição;
+  Ambiente descontraído para promoção do 

lazer.
+  Todas estas ações são incluídas num 

serviço personalizado de atendimento ao 
cliente, seguindo as máximas: qualidade 
no nosso serviço, segurança nas nossas 
ações e empatia com os nossos clientes.

+  Horário PoupaEncosta: De segunda a sexta 
-feira das 16h00 às 18h00 — Sábado, 
domingo e feriados das 16h00 às 18h00 

+  Horário PlusEncosta: De segunda -feira a 
sexta -feira das 18h00 às 23h00 - Sábado, 
domingo e feriados das 10h00 às 13h00 e 
das 18h00 às 23h00

O jogador que responde ao
serviço tem de esperar que
a bola bata dentro do 
quadrado de serviço
e tentar acertar-lhe
antes que ressalte
uma segunda vez

A FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL TEM UMA NOVA ZONA DESPORTIVAA FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL TEM UMA NOVA ZONA DESPORTIVA

 ATIVIDADES  ATIVIDADES 

CONDIÇÕES E HORÁRIOS
“O Padel Encosta do Sol" é um 
estabelecimento desportivo constituído 
por 3 Campos Outdoor, 2 balneários, 
roullotte Tasquinha dos Sabores e parque de 
estacionamento gratuito. 
Com um horário de funcionamento entre as 
10h e as 13h e as 16h e as 23h, este espaço 
engloba várias dinâmicas como: 
+  Reservas de Campos;

 CONTACTOS   
 

PADEL
Avenida dr. Jorge Sampaio, 2650-363 Brandoa
padel.encostadosol@gmail.com
214768400 | 910295331
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AÇÃO SOCIAL

12

A PANDEMIA COVID-19 veio 
de forma brusca e inesperada 
confrontar-nos com novos desafios 
no trabalho que desenvolvemos 
diretamente com a população. 
Quando todos se confinam, como garantir 
o apoio necessário aos grupos mais 
vulneráveis sem as colocar em risco? 
Face a esta situação, a Junta de 
Freguesia de Encosta do Sol tem 
trabalhado para estar à altura 
deste enorme desafio, através da 
promoção de respostas de emergência 
e do trabalho diário de parceria e 
complementaridade com as diversas 
identidades e instituições locais. 
As instituições reinventaram-se e, 
mesmo com dificuldades, procurámos 
assegurar as respostas necessárias.

LINHA DE APOIO PSICOLÓGICO
A Junta de Freguesia criou um serviço de 
apoio que pretende disponibilizar sessões 
pontuais de aconselhamento psicológico e 
parental gratuito a residentes da freguesia. 
O objetivo é dotar as pessoas de recursos 
internos para gerirem o stress e ansiedade 
decorrentes da situação pandémica. 
A intervenção assenta em dois 
pilares de apoio e orientação: 
+  Tranquilizar (ajudar a acalmar, 

confortar e orientar);
+  Dar confiança (esclarecer 

boatos e distorções). 
As consultas são feitas por 
telefone ou videochamada.

INTERVENÇÃO SOCIAL EM CONT E X  T O  D E  PA N D E M I A

CESTA DO BAIRRO 
Foi lançada a campanha Cesta 
do Bairro, serviço de apoio social 
criado para proteger e assegurar 
os bens essenciais aos grupos de 
risco, moradores da Freguesia, 
face à situação excecional colocada 
pela COVID-19 Este serviço “Cesta 
do Bairro” consiste na entrega 
de cabazes (pré-definidos) ao
domicílio e é realizada em 
parceria com os concessionários 
do Mercado da Brandoa.
O principal objetivo é garantir 
o acesso de bens essenciais aos 
grupos mais vulneráveis residentes 
na freguesia, nomeadamente:
+    Idosos com +65 anos ou doentes 

crónicos (sem limite de idade) sem 
rede suporte familiar ou institucional;

+   Pessoas sob quarentena obrigatória 
ou profilática, com sinalização 
Covid-19 (sem limite de idade).

A Junta de Freguesia foi ainda contactada 

por vários moradores e familiares de
moradores que não optaram 
pelas Cestas  pré-definidas, mas 
que foram encaminhadas
para os parceiros do Mercado para 
adquirir de forma mais personalizada.

MAIS DE 2000 REFEIÇÕES 
ENTREGUES A FAMÍLIAS EM 
ISOLAMENTO PROFILÁTICO 
Desde o início da Pandemia  
provocada pela COVID-19, a 
Câmara Municipal da Amadora 
garantiu o fornecimento de 
refeições confecionadas às famílias 
em isolamento profilático.
Entre maio e agosto, em estreita 
articulação com departamento da 
Ação Social da Câmara, a Junta 
de Freguesia através assegurou 
o transporte e a entrega de 2292 
refeições às famílias referenciadas. 
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 ATIVIDADES  ATIVIDADES 

CAMPANHA MÁSCARA 
SOLIDÁRIA 
A Junta de Freguesia de Encosta 
do Sol fez um apelo à comunidade 
para produzir centenas de máscaras 
a fim de serem entregues pelas 
diversas instituições da freguesia. 
O objetivo foi a produção de  
máscaras de proteção reutilizáveis em 
tecido para fazer face às necessidades 
locais e e distribuí-las pelas instituições. 
Numa primeira fase, foi divulgado um 
vídeo de tutorial “como fazer uma 
máscara em tecido” e disponibilizada 
a matéria-prima aos voluntários: 
ao todo foram usados 260 metros 
de elástico e 150 metros de tecido 
e de TNT. O corte dos tecidos foi 
executado pelos seus trabalhadores, 

enquanto a costura foi realizada 
em casa de pessoas que sabem 
costurar e que aderiram ao projeto. 
Esta iniciativa movimentou 34 
voluntários que costuraram 
1300 máscaras. 
Para Armando Paulino, Presidente 
da Junta de Freguesia, a “adesão 
extraordinária” é mais um exemplo 
das “repetidas provas da solidariedade 
da população da Encosta do Sol”. 
As máscaras foram distribuídas pelo 
ABCD, Centro Social Paroquial de 
Alfornelos, Centro Social Paroquial 
da Brandoa e Centro de Dia do 
Casal da Mira da Santa Casa da 
Misericórdia da Amadora. 

INTERVENÇÃO SOCIAL EM CONT E X  T O  D E  PA N D E M I A

DISTRIBUIÇÃO DE 
MÁSCARAS SOCIAIS

A Junta de Freguesia de Encosta 
do Sol associou-se à iniciativa 

da Câmara Municipal da 
Amadora e da Proteção Civil e 
está a efetuar uma distribuição 

de máscaras comunitárias 
para toda a população.
Até ao momento foram 

distribuídos mais de 6000 kits. 
Os interessados podem 

levantar o seu kit de proteção, 
composto por 2 máscaras 
certificadas, laváveis, e 1 

folheto informativo, mediante 
a apresentação do cartão de 

cidadão ou título de residência 
e comprovativo de morada 

nos serviços de atendimento.
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AÇÃO SOCIAL  ATIVIDADES  ATIVIDADES 

BUS SOLIDARIO APOIA 
PROGRAMA DE VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID 
No âmbito da Vacina contra a COVID, 
a Junta de Freguesia através do Bus 
Solidário disponibilizou o serviço 
de transporte gratuito, a residentes 
com agendamento prévio da
vacina, com o propósito de 
complementar a ação do ACES.
Esteja atento ao seu telemóvel. Irá 
receber uma mensagem escrita 
do número 2424 a informar o
dia e hora da sua vacinação. 
Responda, no prazo de 24 horas,
se quer ou não ser vacinado. Para 
tal, siga a indicação da mensagem 
sem esquecer de colocar a
pontuação! Envie a resposta SNS.
NÚMERO DE UTENTE.SIM/
NÃO para o número 2424.
Exemplo de resposta correta:
SNS.123456789.SIM 
Nós garantimos o transporte. 

REFORÇO DO APOIO SOCIAL
Foi feita a reorganização do serviço da 
ação social, nomeadamente no que 
se refere ao atendimento social. As 

marcações passaram a ser realizadas 
via telefone à 6ª feira das 9h às12h.
Em colaboração com a Câmara Municipal 
da Amadora, procedemos à avaliação 
e sinalização de situações e utentes 
para integrar os apoios ao nível da 
entrega de refeições confecionadas
(idosos, dependentes e sem suporte 
familiar), assim como a entrega de 
medicamentos e emissão de receituário. 
Integramos mais de100 novos 
agregados familiares, o que demonstra 
o aumento significativo na procura de 
apoio alimentar. A criação do Fundo 
Municipal de Emergência Covid 19 e 
alargamento do Programa Operacional 
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 
permitiram o reforço da capacidade 
da Junta de Freguesia em dar resposta 
às famílias/indivíduos em situação 
comprovada de carência económica. 

A nível da resposta alimentar, 
destacamos ainda um conjunto de 
regras de proteção/segurança para a 
distribuição do apoio alimentar, regras
essas que se mantêm em vigor e 
que continuam a ser adotadas pelos 
utentes e trabalhadores da Autarquia.

COMEMORAÇÃO DO DIA 
DO IDOSO EM TEMPOS 
DE PANDEMIA  
O Dia Internacional da População 
Idosa não passou em claro para a 
Junta de Freguesia da Encosta
do Sol. Assim, no passado dia 1 de outubro 
em parceria com várias instituições 
locais, os 400 seniores integrados 
em respostas sociais receberam um 
bolo para celebrar um dia especial.
O objetivo passou também por 
relembrar a importância dos mais 
velhos na sociedade enquanto
transmissores da memória no tempo 
e um suporte essencial nos dias de 
hoje a nível familiar e emocional.
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 CAFÉS | SNACK-BAR  
 PASTELARIAS 

1 CAFÉ SNACK-BAR 
“O COSTA”
Rua Fernando Pessoa, lote 504, loja
Brandoa
Tel. 218 224 330
Almoço – 12h00 às 15h00
Jantar (encomendas até às 18h30)
PAGAMENTOS
Numerário
FUNCIONAMENTO
Take - Away
Entregas ao Domicílio
 
2 CAFÉ DA TERESA
Rua Capitães de Abril, 19
Alfornelos
Tel. 961 675 339
8h00 às 19h00
PAGAMENTOS
Numerário
FUNCIONAMENTO
Take - Away

3 PASTELARIA/CAFETARIA
BANHO MARIA 
Praça Teófilo Braga, 4A 
Alfornelos 
Tel. 214753789 
Domingo a 6ª feira 
7h30 às 19h00 
PAGAMENTOS 
Numerário 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away

4 PASTELARIA ÓBVIO 
Praça Teófilo Braga, 6B 
Alfornelos 
Tel. 967972238 
218086258 
7h00 às 18h00 
PAGAMENTOS
Numerário 
Multibanco 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away 
Entregas ao Domicílio

5 SNACK-BAR 
O SEGREDO DO TOMÉ 
Centro Comercial  
Luís Vaz de Camões 
Rua Luís Vaz de Camões, 6 
Brandoa 
Tel. 965088343  
2ª a sábado 
9h00 às 16h00 

PAGAMENTOS 
Numerário 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away

6 SEGREDO DOS 
DOCES E SALGADOS 
Rua Padre Manuel Gomes Himalaia, 
lote 89, loja direita 
Brandoa 
Tel. 926 652 670  
962 229 381 
2ª a sábado 
9h00 às 13h00 (take-away) 
9h00 às 17h00 (domicílio) 
PAGAMENTOS 
Numerário 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away 
Entregas ao Domicílio

 CHURRASQUEIRAS 

1  CHURRASQUEIRA 
DO BAIRRO
Largo João das Regras, 1B
Alfornelos 
Tel. 214765094
2ª a 6ª feira
9h00 às 15h00
18h00 às 21h00
PAGAMENTOS
Numerário
Multibanco
FUNCIONAMENTO
Take - Away

2 CHURRASQUEIRA 
“CENTRAL”
Rua da Liberdade, 17
Brandoa
Tel. 214747907
2ª a domingo
(Exceto 3º feira ao almoço)
10h00 às 15h30
17h30 às 22h00
PAGAMENTOS
Numerário
Multibanco
FUNCIONAMENTO
Take - Away

3 CHURRASQUEIRA 
“DONA MARIA”
Av. Ruy Luís Gomes, 31
Alfornelos
Tel. 212452032 | 961491061
2ª a sábado
8h00 às 20h00
PAGAMENTOS

Numerário
Multibanco
MB Way
FUNCIONAMENTO
Take - Away

4 MINA DA VIANA - 
CHURRASQUEIRA
Mercado da Brandoa
Av. Dr. Jorge Sampaio
Brandoa 
Tel. 964 942 227
3ª a domingo
7h00 às 16h00
PAGAMENTOS
Numerário
Multibanco
FUNCIONAMENTO
Take - Away
Entregas ao Domicílio

5 CHURRASQUEIRA  
“O FRANGO”
Rua Hernâni Cidade, 26-A, 
Brandoa 
Tel. 214749426
3ª a domingo
10h00 às 15h00
17h00 às 21h00
PAGAMENTOS
Numerário
Multibanco
FUNCIONAMENTO
Take - Away

6 CHURRASQUEIRA 
“TACHADAS”
Rua do Município, 22
Alfornelos 
Tel. 214751375
2ª a domingo
10h00 às 15h00
PAGAMENTOS
Numerário
FUNCIONAMENTO
Take - Away

 RESTAURANTES 

1 RESTAURANTE PAUFIFER 
Rua Jaime Cortesão, nº 1, Loja B 
Brandoa 
Tel. 969025187 
9h00 às 19h00 
PAGAMENTOS 
Numerário 
Transferência bancária 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away 
Entregas ao Domicílio 

2 PETISQUEIRA  
CARECA 
Rua do Município, 5-B 
Brandoa 
Tel. 965456591 
11h30 às 15h00 
PAGAMENTOS 
Numerário 
Multibanco 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away 
Entregas ao Domicílio

3 RESTAURANTE  
LISCARLA 
Rua Professor Mira Fernandes, 2 
Alfornelos 
Tel. 214740576 
968554586 
3ª feira a domingo 
9h00 às 20h30 
PAGAMENTOS 
Numerário 
Multibanco 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away

 MERCEARIA | FRESCOS  
 CONGELADOS 

1 BRUNO PAIXÃO 
FRUTAS, LEGUMES  
E OUTROS
Mercado da Brandoa  
Av. Dr Jorge Sampaio
Brandoa
Tel. 963 661 954
7h00 às 21h00 
PAGAMENTOS
Numerário
Transferência bancária
MB Way
FUNCIONAMENTO
Take - Away
Entregas ao Domicílio

2 FRUTO DIAS
FRUTAS E LEGUMES
Mercado da Brandoa
Av. Dr. Jorge Sampaio
Brandoa 
Tel. 964662736 |  937372297
3ª a domingo
7h00 às 16h00
PAGAMENTOS
Numerário
Multibanco
FUNCIONAMENTO
Take - Away
Entregas ao Domicílio

 ATIVIDADES  ATIVIDADES 
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3 CONGELADOS MIRITA
Rua do Município, lote 296 Loja D
Brandoa 
Tel. 211392079
2.ª a 6.ª feira
9h00ás 13h00
15h00 ás 19h00
Sábado
9H00 ÁS 13H00
PAGAMENTOS
Numerário
Multibanco
FUNCIONAMENTO
Take - Away

4 EDUARDO REIS – 
PLANTAS HORTÍCOLAS 
E ÁRVORES DE FRUTO
Comerciante da Feira da Brandoa 
Tel. 912 957 704
2.ª a 6.ª feira
9h00 às 19h00
PAGAMENTOS
Numerário
FUNCIONAMENTO
Entregas ao Domicílio

 REVENDEDORES DE GÁS 

1 FIRMINO E IRMÃO 
Rua do Município, 36 
Brandoa 
Tel. 214740888 
2ª a sábado 
9h30 às 13h00 
15h00 ás 19h30 
PAGAMENTOS 
Numerário 
Multibanco (só loja) 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away 
Entregas ao Domicílio

2 FIRMINO E MIRANDA, LDA 
Largo 1º de Maio 
Brandoa 
Tel. 214740435 
961329630 
9h00 às 22h00 
PAGAMENTOS 
Numerário 
Multibanco 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away 
Entregas ao Domicílio

3 MARQUES E SANTOS 
Centro Comercial Luís Vaz de Camões 
Rua Luís Vaz de Camões, 6 
Brandoa 

Tel. 966593271 
2ª a sábado 
9h00 às 13h00 
15h00 às 20h00 
PAGAMENTOS 
Numerário 
Transferência bancária 
FUNCIONAMENTO 
Entregas ao Domicílio

 TALHOS 

1 TALHO DO ARLINDO 
Rua Damião de Góis, 15 
Alfornelos 
Tel. 214765734  
2ª a sábado 
8h00 ás 19h00 
PAGAMENTOS 
Numerário 
Multibanco 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away 
Entregas ao Domicílio

2 TALHO JOÃO BATISTA 
Rua José Leite Vasconcelos, 17B 
Brandoa 
Tel. 967853216  
3ª a sábado 
8h00 às 13h00 
15h00 às 18h00 
PAGAMENTOS 
Numerário 
Multibanco 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away
 
3 TALHO NACIONAL 
Praça Teófilo Braga, 5 
Alfornelos 
Tel. 930546882 
218208903  
2ª a sábado 
8h00 às 13h00 
14h00 às 19h00 
PAGAMENTOS 
Numerário 
Multibanco 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away 
Entregas ao Domicílio
 
4 TALHO PRESTÍGIO 
Mercado da Brandoa 
Av. Dr. Jorge Sampaio 
Brandoa 
Tel. 933352929 
7h00 às 21h00 
PAGAMENTOS 

Numerário 
Multibanco 
FUNCIONAMENTO 
Take - Away 
Entregas ao Domicílio

 FARMÁCIAS  
 
1 ALFORNELOS 
Av. Ruy Luís Gomes, 5-B 
Alfornelos 
Tel. 214 767 690 
2ª a 6ª feira 
9h00 às 13h00 
15h00 às 19h00 
Sábado  
9h00 às 13h00
 
2 VIDAL REIS 
Rua Damião de Góis, 3-B 
Alfornelos 
Tel. 214 742 540 
 963274496  
963274496 
2ª a 6ª feira 
9h00 às 19h00 
15h00 às 19h00 
Sábado  
9h00 às 13h00
 
3 ALTO DA BRANDOA 
Rua Joaquim Tim-Tim Sítima, 28-A 
Brandoa 
Tel. 214 760 347 
2ª a 6ª feira 
9h00 às 14h45  
15h15 às 21h00 
Sábado  
9h00 às 14h45  
15h15 às 20h00
 
4 BRITO 
Largo 1º de Maio, 2 
Brandoa 
Tel. 210 402 271 
967 334 266 
2ª a 6ª feira 
9h00 às 13h30  
14h00 às 19h00 
Sábado  
9h00 às 13h00
 
5 TAVARES  
DE MATOS & NECA 
Rua Irene Lisboa, lote 308-A 
Brandoa 
Tel. 214 743 220 
2ª a 6ª feira 
9h00 às 14h00 
15h00 às 20h00 

Sábado  
9h00 às 13h00
 
6 CASAL DA MIRA 
Rua Ramiro Martins, 7-A 
Casal da Mira 
Tel. 214 929 100 
2ª a 6ª feira 
9h00 às 13h00 
15h00 às 19h30 
Sábado  
9h00 às 13h00 
15h00 às 18h30 
FUNCIONAMENTO 
Entregas ao Domicílio
 
7 DOLCE VITA 
Centro Comercial UBBO 
Av. Cruzeiro Seixas 
Casal da Mira 
Tel. 214 794 400 
2ª a 6ª feira 
0h00 às 24h00 
Sábado  
0h00 às 24h00 
Domingo  
0h00 às 24h00 
FUNCIONAMENTO 
Entregas ao Domicílio
 
 
 
 
 
JUNTA DE FREGUESIA  
DE ENCOSTA DO SOL
Sede: Rua Luís Vaz de Camões s/n,  
2650-197 Amadora 
Horário: 2ª a 6ª feira  
09h00 às 17h00. 
Tel: 214768400 
 
DELEGAÇÕES 
Alfornelos 
Rua Capitães de Abril, n.º 23-A 
2650-352 
Horário: 2ª a 6ª feira 
09h00-13h00 e das 14:00-17h00 
Tel: 214767350 
 
Casal da Mira 
Praça Gil Eanes, n.º 18, loja 2-B 
2650-441 
Horário: 4ª feira 
09h00 às 13h00 
Tel: 21 493 81 94

Email : geral@jf-encostadosol.pt
Website : www.jf-encostadosol.pt
facebook.com/jfencostadosol
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FUI  UM ALUNO DA 
ESCOLA SECUNDÁRIA 
FERNANDO NAMORA 
E  TENHO BASTANTE 
ORGULHO

“ HÁ ALUNOS que passam pela Escola 
Secundária Fernando Namora e que não 
esquecem a importância que esta teve no 
seu crescimento e na sua formação.
Trinta anos depois, Fernando Ribeiro, 
músico da conceituada banda Moonspell, 
dá uma entrevista à rádio AEFN e recorda a 
sua passagem pela escola. 

Fernando, como foi estudar na nossa escola 
na tua altura?
Olá boa tarde a todos, eu sou o Fernando 
Ribeiro, o vocalista dos Moonspell. Estudei 
na Escola Secundária Fernando Namora, 
na Brandoa. Foi uma experiência ótima, 
tive uns professores excelentes, alguns deles 
penso que ainda estarão aí ou então já se 
reformaram. A professora Natália Ferreira 
de Português e a professora Júlia Duarte de 
História ajudaram-me a formar, enquanto 
estudante, sendo um rapaz que mais tarde se 
viria a tornar um homem e um músico pro-
fissional. As minhas raízes foram enriqueci-
das por esses e por tantos outros professores. 
Eu fui inaugurar a  Escola Secundária 
Fernando Namora e na altura havia ainda 
muitos problemas, mas hoje congratulo-me 
com o facto de ser uma escola moderna, 
equipada e de onde têm saído tão bons 
alunos que depois vão fazer carreira em 
diversas áreas, como foi o meu caso. Por este 
motivos, fui um aluno da Escola Secundária 
Fernando Namora e tenho bastante orgulho.   
Já que falaste em alguns professores, conta-
-nos também quais eram as disciplinas que 
mais gostavas...
Eu gostava um pouco de tudo. Eu fui um 
aluno de humanísticas, na altura chamava-se 
assim, não sei o nome atual. Depois fui cursar 

FERNANDO 
RIBEIRO

 MORADOR  MORADOR 
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que gravamos em Portugal, a partir daí 
tivemos sempre oportunidade de gravar no 
estrangeiro. O último disco gravado, se tudo 
correr bem, vai sair em fevereiro de 2021.
E onde é que arranjas inspiração para  
escreveres as tuas músicas?
Os Moonspell são uma banda que fala de 
assuntos que provavelmente não pertencem 
ao âmbito da música pop ou tradicional. 
Sempre falamos de assuntos mais dark. 
O nosso novo disco é muito inspirado na 
situação social em que nos encontramos, 
onde sobressai o individualismo, faltando-
-nos um sentido de comunidade. A minha 
principal inspiração para escrever parte da 
leitura de diversos livros, pois para mim a 
música é uma rede quase como um cérebro 
com os neurónios que se tocam e se estimu-
lam uns aos outros. É assim que eu vejo a 
música e os Moonspell. 
Como é que os teus amigos e colegas  
reagiam ao teu estilo de música?
Na verdade não era um estilo de música 
unânime. Uns achavam uma parvoíce, a 
maior parte achava que era apenas barulho 
sem sentido nenhum e outros apoiavam-
-nos, nomeadamente os nossos amigos mais 
próximos e as nossas namoradas na altura. 
Mas acho que, tal como nós, ninguém leva-
va aquilo extremamente a sério, ninguém 
poderia adivinhar que uma banda vinda da 
Brandoa pudesse triunfar, ainda por cima, 
num estilo de música tão difícil e tão inédito 
em Portugal. O mais curioso nestes anos é 
que muita gente tem orgulho em terem sido 
meus colegas e escrevem quer para o nosso 
Facebook quer para o  nosso Instagram: 
–  "Eu fui colega do Fernando Ribeiro na 
escola e ele sentava-se ao meu lado".  Recor-
do-me ainda dessas pessoas e acho que hoje 
em dia há um imenso orgulho em nós, por 

Filosofia na Faculdade de Letras, mas na 
altura as disciplinas que mais me fascinavam 
eram o Português, a História e o Inglês.  Al-
guns dos meus autores preferidos e que desta-
cam iam desde o Miguel Torga ao Fernando 
Pessoa, passando pelo Almeida Garret e o 
Eça de Queirós. A disciplina de História fasci-
nou-me por sua vez, porque foi nessa altura 
que eu aprendi tudo o que viria a utilizar no 
álbum de 1755, que a banda editou em 2017 e 
que era sobre o terramoto de Lisboa. 
Diz-nos, como é que surgiu o teu interesse 
pela música?
Para não variar foi na escola. A escola, para 
mim, foi um local onde mais do que estudar 
tem a capacidade de nos ajudar a definir 
enquanto indivíduos e foi aí que descobri 
o heavy metal, “os metaleiros” e me juntei 
ao grupo deles, desenvolvendo uma paixão 
mais profunda por este estilo de música. 
Então e como é que tu e os Moonspell 
gravaram as primeiras músicas?
Foi um longo processo, nós na altura não 
tínhamos grande talento para os instru-
mentos nem para compor. Éramos mais 
entusiastas do que músicos, mas, entretanto, 
fomos conhecendo diversas pessoas, pois 
trabalhávamos como jornalistas amadores, 
além de termos tido  uma fanzine, o que na 
altura, era uma pequena revista fotocopiada, 
em que nós entrevistámos as nossas bandas 
favoritas e chegando à conclusão que não 
havia uma banda como nós gostávamos 
em Portugal. Havia muitas bandas de heavy 
metal, mas não havia uma que juntasse a 
literatura e a filosofia nas suas letras. Por 
isso decidimos criar a banda. Foi um longo 
processo até aprendermos a tocar os nossos 
instrumentos. Gravámos o nosso primeiro 
disco chamado "Under the Moonspell" no 
Edit Studios na Amadora. Foi o único disco 

“A  M Ú S I C A  É  U M A 
R E D E  Q U A S E 
C O M O  U M 
C É R E B R O  C O M 
O S  N E U R Ó N I O S
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termos conseguido triunfar no mundo da 
música e do entretenimento. 
De que forma é que as vivências que  
tiveram aqui na Brandoa influenciaram  
a vossa música?
Eu acho que os nomes Moonspell e Brandoa 
são indissociáveis. Eu tenho contribuído um 
pouco para isso porque durante o meu cres-
cimento sempre senti que havia um certo 
estigma em relação à Brandoa. Aliás o facto 
de fazermos música também permitiu-nos 
um pouco fugir dos problemas que muitos 
jovens da nossa idade tiveram na altura. 
Portanto eu acho que, mais que a música, 
a nossa maneira de viver as coisas e lutar 
por elas influenciou a nossa maneira de ser.  
Sempre tivemos um orgulho indisfarçável 
nas nossas raízes, porque normalmente as 
bandas vinham todas de Almada, de Lisboa 
ou do Porto e não havia ninguém que 
assumisse com tanta frontalidade as nossas 
raízes. Pessoalmente eu tenho grandes 
recordações da Brandoa e considero que é 
um bairro que tem muita coisa de mágico. 
Nem sempre escrevi sobre a Brandoa nas 
nossas letras, mas estou a escrever um 
romance que sairá para o ano e espero que 
os alunos da Escola Secundária Fernando 
Namora tenham a oportunidade de ler, pois 
é inspirado na Brandoa. É uma ação que se 
passa exatamente aí, nas ruas, que todos nós 
conhecemos. 
Como é que conseguiram fazer com que 
a vossa música fosse conhecida em todo 
o mundo?
Boa pergunta. Não tomamos nada como ga-
rantido. Penso que foi sempre um trabalho 
diário que começou há quase trinta anos. 
Todo o dinheiro das mesadas e inclusiva-
mente o dinheiro para comer foi poupado 
para comprar cassetes, duplicar e enviá-las 

por correio para todo o mundo e íamos 
recebendo o feedback desde Singapura, 
ao Egito, aos Estados Unidos da América, 
passando por toda a Europa.  Somos uma 
banda extremamente independente, pelo 
que fazemos todas as nossas tarefas, desde a 
música, as letras, aos designs das camisolas 
e das t- shirts.  Fazemos a gestão de toda a 
nossa carreira. E tudo começou por aí, pelo 
facto de acreditarmos que em Portugal não 
haveria, pelo menos no primeiro momento, 
grande aceitação à nossa música nem da 
própria cena heavy metal, pelo que fizemos 
as primeiras digressões lá fora e foi curioso 
conhecer muitas pessoas que eram nossos 
fãs. Foi um processo muito interessante.
Como é que te sentes ao ser entrevistado 
por alunos da tua escola onde andaste à 
30 anos atrás?
Sinto-me contente mas um bocadinho 
velho, aliás o tempo para os músicos tem 
duas velocidades, muito rápido ou muito 
lento. Lembro-me perfeitamente da expe-
riência riquíssima que tive na Fernando 
Namora, com os meus professores, colegas 
e funcionários. Lembro-me de todos os 

problemas, mas também de todas as alegrias 
que tivemos. Eram tempos muito bons, 
Comparativamente com o que temos agora.  
Não usávamos máscara, não tínhamos tanta 
fartura,  mas éramos muito livres e eu recor-
do esse tempo, as primeiras descobertas, as 
primeiras lições, tudo o que de bom e mau 
há numa escola. Por isso, sinto muita gra-
tidão e é ótimo ser entrevistado por alunas 
da minha  antiga escola . Sei que nem todos 
são fãs dos Moonspell, mas eu sou fã da 
Escola Secundária Fernando Namora. Para 
mim, passados todos estes anos também é 
uma pequena vitória que a escola se tenha 
aguentado durante estes tempos e que tenha 
ajudado a contribuir para o mais essencial 
da sociedade, a educação.
Que mensagem é que gostarias de deixar 
aos alunos da nossa escola?
Portem-se bem, estudem muito, respeitem 
os vossos professores e acima de tudo 
tenham paciência para com este tempo 
de pandemia. Melhores dias virão e penso 
que estudar é fazer a vossa parte para 
que o futuro seja melhor. Está nas vossas 
mãos modificar a mentalidade do mundo 
porque serão vocês, alunos da Fernando 
Namora e de tantas outras escolas que 
serão os futuros médicos, os futuros 
filósofos, os futuros músicos e os futuros 
políticos. Quero enviar um enorme abraço 
aos meus professores que ainda estejam a 
dar aulas. A vocês, o meu muito obrigado 
pela entrevista e… a  Escola Secundária 
Fernando Namora “Rocks”, ou seja é uma 
grande escola, portanto tenham orgulho 
nas vossas cores e muitas felicidades saúde 
e sorte para todos os alunos, para todos os 
docentes e não docentes da nossa Escola 
Secundária Fernando Namora, da qual eu 
tenho grandes e boas memórias.

FERNANDO RIBEIRO
Vocalista da banda Moonspell

 Carolina Matos,  
Carolina Westermann e  

Catarina Santos (alunos da ESFN)

 MORADOR  MORADOR 
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TOZÉ MARIA
Presidente da Junta
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CULTURA E TEMPOS LIVRES

VAMOS DESCONFINAR  
EM SEGURANÇA
Relaxar o corpo e a mente, mas 
assegurando todos os cuidados 
para evitar novos contágios foi 
o objetivo da iniciativa “ Vamos 
desconfinar em segurança”. 
Depois de meses de confinamento, 
o que apetece é ir arejar à praia 
ou fazer uma caminhada à beira 
do rio Tejo. Mas com a pandemia 
da Covid-19, a Junta de Freguesia 
teve que adotar medidas e 
respeitar as recomendações, 
para evitar novos contágios, 
como por exemplo, redução do 
número de participantes, medição 
de temperatura antes do início 
da visita, obrigatoriedade de 
desinfeção das mãos à entrada 
no autocarro, obrigatoriedade do 
uso de máscara e respeito pelo 
distanciamento físico. 
O autocarro da Junta de Freguesia 
foi ainda equipado com um 
sistema PureAirTec – Equipamento 
de purificação e esterilização do ar 
para autocarros. 

PASSE-TEMPO EM CASA. NÓS 
OFERECEMOS O LIVRO.
Um serviço de delivery de livros foi a
alternativa encontrada pela Biblioteca da
Junta de Freguesia, para fazer a leitura
chegar na casa dos moradores durante
o período de isolamento social.
Com o encerramento das bibliotecas e de
vários espaços públicos, quisemos dar à
população a possibilidade de continuar a
ler, de forma gratuita, e usufruir de todos
os benefícios que a leitura nos traz. Para
isso foi necessário reinventar os serviços,
adaptar procedimentos na disponibilização
de recursos, que de alguma forma
possam contribuir para manter a nossa
comunidade atenta, informada e entretida.
Através de “Passe-Tempo em casa.
Nós oferecemos o livro” mais de
1500 livros usados foram oferecidos
à comunidade da Encosta do Sol,
demonstrando o sucesso deste projeto.
Quer colocar a leitura em dia? A Junta de
Freguesia coloca à disposição dos
moradores uma lista de livros atualizada,
semanalmente. Só tem de escolher um
livro e o mesmo será entregue na sua 
caixa do correio, de forma gratuita.

AT I V I DA D E S  PA R A A J U DA R  A PAS S A R  O  T E M P O  N A Q U A R E N T E N A

incentivar a prática de exercício físico 
durante o período de quarentena, 
com uma seleção de treinos que 
podem ser feitos em casa, para manter 
o ritmo e continuar em forma.
Os vídeos “ Mexa-se connosco. 
Mantenha-se ativo” são criados pelos 
professores da Junta e publicados 
na nossa página de Facebook. 

PEGUE, LEVE E LEIA 
A Junta de Freguesia promove mais 
uma ação de incentivo à leitura 
criando o Ponto Pegue, Leve e Leia 
no Mercado Municipal da Brandoa. 
Neste espaço, a população poderá 
encontrar livros de diversos temas, 
disponíveis para leitura em casa.
Os interessados poderão escolher 
no máximo 2 livros, e os livros são 
oferecidos no conceito da livre
circulação: sem fichas, sem cobranças. 
Depois de ler, devolva ou partilhe 
com outra pessoa para prolongar 
o ciclo de vida do livro evitando o 
desperdício e assim contribuir para 
um melhor ambiente. Também pode 
colaborar trazendo livros. Visite o 
Mercado e ponha a leitura em dia!
ENCOSTA DO SOL, FREGUESIA DO LIVRO 

AULAS VIRTUAIS GRATUITAS 
PARA FAZER EM CASA
Depois de suspender as atividades 
físicas e para que ninguém fique 
parado durante o período de 
quarentena, a Junta de Freguesia de 
Encosta do Sol passou a disponibilizar 
aulas virtuais gratuitas de exercícios 
físicos, como por exemplo, aeróbica, 
pilates, entre outros. A intenção é 
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Prepare a sala, vista-se de forma 
confortável e faça uma aula connosco!

PONTO DE INTERNET – 
SERVIÇO GRATUITO 
A Junta de Freguesia de Encosta do 
Sol no âmbito das suas atribuições, 
nomeadamente, no domínio do 

Desenvolvimento assume como 
prioritário o combate à Info-exclusão.
Novas tecnologias no setor público 
têm ganho relevância especial neste 
momento em que enfrentamos 
os inúmeros desafios trazidos 
pelo coronavírus.  É portanto, 
necessário assegurar a disponibilidade 
de pontos de acesso em locais 

públicos, como a Junta de Freguesia, 
de forma a evitar a exclusão de todos 
os que não dispõem de condições de 
acesso no lar ou no local de trabalho, 
devendo evoluir-se no sentido de 
proporcionar a todos o acesso gratuito. 
É nesse sentido que surge o serviço 
“Ponto de Internet” como forma 
de combater a info-exclusão e 
promover o uso generalizado da 
Internet e familiarizar os cidadãos 
com a utilização das tecnologias 
de informação e comunicação.
Destinatários 
+    Os beneficiários são pessoas 

residentes na freguesia.
Normas de funcionamento
+    Neste novo espaço, o utilizador, 

sob marcação prévia por telefone, 
pode aceder a um terminal 
dotado de 4 computadores 
com internet e 1 scanner.

+    O horário de funcionamento é de 
9h15 e as 13h00 e das 
14h00 às 17h00.

+    O tempo de utilização por utilizador é 
de aproximadamente de 45 minutos.

+    Marcação por telefone 21 476 27 75

AT I V I DA D E S  PA R A A J U DA R  A PAS S A R  O  T E M P O  N A Q U A R E N T E N A
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O AGRUPAMENTO de Escolas  
Fernando Namora passou a integrar a 
rede de escolas do Plano Nacional das 
Artes (https://www.pna.gov.pt/),  
um projeto ambicioso que pretende, 
para além de outros objetivos,  
corrigir as desigualdades «no acesso  
dos cidadãos à fruição artística  
e produção cultural». 
O nosso Agrupamento há vários  
anos que se empenha no 
desenvolvimento cultural dos 
habitantes da zona e orgulha-se  
de ter contribuído para a formação  
de vários artistas (de Artes Visuais,  
de Teatro, da Escrita, da Música,  
etc.) que hoje seguem percursos  
de êxito e, essencialmente,  
de realização pessoal.
O Sair da Caixa pretende dar 
visibilidade ao que de melhor  
os nossos alunos fazem e aquilo  
que os fregueses fazem de melhor, 
numa colaboração que enriquecerá 
todos. O primeiro trabalho deste 
ano letivo designa-se, precisamente, 
O Bairro - um olhar para a nossa 
zona. O trabalho foi já abraçado 
por alunos do 1.º ciclo, do 3.ºciclo 

e do Ensino Secundário, que 
observaram os prédios, as ruas e as 
plantas (ortofotos) do bairro e leram 
alguns textos sobre a Brandoa do 
antigamente. Textos que espelham 
as vivências e se espalham pela 
composição artística. Depois,  
a partir de várias técnicas, foram 
a imaginação e os afetos que 
transformaram  
o Bairro em obras de Arte.
Alguns dos trabalhos estão já  
prontos - seriam expostos, não fosse  
a pandemia nos impor restrições.  
Mas a Arte não pára. E a capa  
do Boletim da Junta de Freguesia  
da Encosta do Sol é já prova  
de que temos artistas.

SAIR DA CAIXA, UM SAIR DA CAIXA, UM 
PROJETO CULTURAL PROJETO CULTURAL 
COM O BAIRROCOM O BAIRRO

Trabalhos do 1.º 2, da Eb1/JI da Brandoa

O Bairro visto do céu… por Sara Costa (8.º 4.ª)

O Bairro visto do céu, por David Ameiro (8.º 2.ª)
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O Bairro visto do céu, por Lara Silva (8.º 6.ª)Vista do Bairro, por Samira Azevedo (8.º 6.ª)
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O  Q U E  A C O N T EC E U  N A . . .
PROJETO JUNTA +PRÓXIMA
Desde o início do mês de março que 
a Junta de Freguesia estabelece 
contacto telefónico com as pessoas 
que de alguma forma, antes da 
pandemia da COVID-19, tinham 
uma relação mais próxima com a 
Junta. Com este contacto telefónico, 
num universo aproximado de 800 
pessoas, tenta-se perceber se as 
pessoas estão bem, se precisam 
de algum apoio, se têm suporte 
familiar ou se estão isoladas e outros 
assuntos que possamos esclarecer.

PAVILHÃO DESPORTIVO RECEBE 
CENTRO DE VACINAÇÃO COVID-19
A Câmara Municipal da Amadora 
indicou este espaço para receber 
esta estrutura de apoio, no 
âmbito do combate à pandemia 
causada pelo vírus SARS-CoV-2.
A Junta de Freguesia irá ainda 
disponibilizar gratuitamente 100 
lugares de estacionamento. 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA  
DO ESPAÇO CDP EM ALFORNELOS 
Na sequência da suspensão das 
atividades de tempos livres para 
seniores, a autarquia decidiu apoiar 
o ACES da Amadora com os seus 
recursos, através da disponibilização 
do Espaço de Alfornelos para 
o funcionamento do Centro de 
Diagnóstico Pneumológico (CDP). 

COVID-19: AUTARQUIA CRIA PLANOS  
DE PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIA
A Junta de Freguesia atenta à 
problemática do Coronavírus 
(COVID-19), seguindo as normas da DGS, 
elaborou e implementou para todos 
os seus equipamentos e instalações 
um Plano de Prevenção e Contingência 
para prevenir a propagação e infeção 
humana pelo vírus, protegendo 
assim a saúde de todos.
Continuamos a acompanhar de 
forma atenta e permanente aplicação 
das medidas para cada estrutura, 
como por exemplo, Feira, Mercado, 
Pavilhão Desportivo, entre outros.

DESTAQUES

REFERÊNCIAS DE MULTIBANCO 
DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTOS  
DE SERVIÇOS
A Junta de Freguesia disponibiliza  
a modalidade de pagamento  
de taxas e tarifas, relativas aos seus serviços, 
através de referências de Multibanco (SIBS).

JUNTA DE FREGUESIA 
APOIA ASSOCIAÇÃO 
FEELING ANIMALS
A Junta de Freguesia aprovou em 
reunião do executivo, realizada 
no passado dia 15 de dezembro, a 
aquisição de ração para animais e 
areia higiénica para a associação 
Feeling Animals.  
Devido ao surto de Covid-19, as 
associações que acolhem animais 
viram reduzidos substancialmente 
os seus recursos, sem meios 
de assegurar a alimentação e 
tratamento dos animais acolhidos.
Para fazer face a esta realidade, 
a Junta decidiu fazer esta 
doação por forma a apoiar as 
atividades desenvolvidas por esta 
associação sem fins lucrativos, 
que responde aos pedidos de 
ajuda para os animais de famílias 
com carências económicas.
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IRS - REFORMADOS E 
PENSIONISTAS
A Junta de Freguesia de Encosta  
do Sol vai mais uma vez 
disponibilizar o apoio a reformados 
e pensionistas, residentes na 
Freguesia, para preenchimento  
e entrega das suas declarações  
de IRS através da internet.

ADICIONE O NOSSO  
CONTACTO AO SEU 
WHATSAPP
Já é possível 
comunicar com 
a Junta de Freguesia de Encosta do 
Sol através de "WhatsApp”. Para isso 
basta aceder à aplicação a partir do 
seu "smartphone" e inserir o nosso 
contacto 967 87 77 64 .
Este será mais um canal de 
comunicação e outra forma de informar 
e dar resposta às várias solicitações dos 
moradores.

 ATIVIDADES  ATIVIDADES 

ABERTURA DE UM PONTO CTT  
NO MERCADO DA BRANDOA
O novo ponto de correio já se encontra 
em funcionamento após persistência da 
junta de freguesia para a sua abertura.

MOMENTO MUSICAL DOS  
47 ANOS DO 25 DE ABRIL 
A Junta de Freguesia de Encosta  
do Sol assinalou o 47º aniversário  
do 25 de Abril na noite do dia 24 
de abril com a realização de um 
momento musical transmitido em 
direto via página do Facebook de 
forma a poder chegar a todos(as) 
aqueles(as) que tenham interesse 
em assistir a este momento.
O espetáculo musical “Minutos de 
Abril” é composto por um relato 
musical e histórico da noite da 
Revolução, canção a canção, de 
autor em autor, minuto a minuto 
pelo músico Paulo Leitão.

NOVO ESPAÇO DE ATENDIMENTO  
E APOIO AO MIGRANTE
A Junta de Freguesia celebrou um 
protocolo de cedência de espaço para 
atendimento à população imigrante do 
concelho da Amadora. 
A rede de Centros Locais de Apoio ao 
Migrante (CLAIM), foi criada no ano de 
2003 e tem como missão, e articulação 
com as estruturas locais, informar e 
apoiar os migrantes no seu processo de 
acolhimento e integração, e a promover 
a interculturalidade a nível local. 
Esta missão tem sido levada a cabo 
na Amadora, desde 2009, por duas 
entidades do concelho, em parceria, 
nomeadamente, a AJPAS - Associação 
de Intervenção Comunitária, 
Desenvolvimento Social de Saúde 
(CLAIM Norte) e a ASSACM – Associação 
de Solidariedade Social Alto da Cova 
da Moura (CLAIM Sul), com o apoio 
financeiro do Fundo para Asilo, a 
Migração e a Integração (FAMI) e da 
Câmara Municipal da Amadora. 
Por forma a aumentar a capacidade de 
apoio à população/cidadãos migrantes, 
nos processos de legalização/
regularização, nacionalidade, 
reagrupamento familiar, habitação, 
retorno voluntário, trabalho, saúde, 
educação, entre outras questões.
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O CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE),  
Escutismo Católico Português, foi fun-
dado em 1923 e é a maior associação 
de Juventude em Portugal, com mais 
de 70.000 Escutas.
 
Qual é a missao do CNE? 
A missão do escutismo assenta  
essencialmente na educação não-
-formal cuja finalidade é a educação 
integral de crianças e jovens de  
ambos os géneros, com a lema do 
apreendendo fazendo, ou seja, não  
se trata de ministrar aulas, ou de for-
mação nos termos que habitualmente 
conhecemos, mas sim de observar/
colaborar com os irmãos escutas mais 
velhos, logo com mais experiencia e 
seguir o exemplo destes, praticando, 
errando e corrigindo.
Para além da formação mais  
prática, a qual permite valorizar/
capacitar os dons naturais de cada es-
cuta, existem também regras a adotar, 
para que possamos viver em conjunto, 
regras estas que assentam nos valores 
da Promessa e na Lei Escutista, idea-
lizados pelo fundador do escutismo 
Sir Baden-Powell, no longinco ano 
de 1907,contribuindo assim para a 
construção de um mundo melhor, 
onde as pessoas se realizam enquanto 
indivíduos e desempenham um papel 
construtivo na sociedade local, em que 
se inserem.
Quando é que o agrupamento 1165 
Brandoa iniciou atividade? 
O Agrupamento 1165-Brandoa, foi 
fundado em 1999, iniciando atividades 
em Janeiro desse mesmo ano, ainda 
que alguns de nós, tenhamos iniciado 
a formação de adultos, cerca de dois 
anos antes.

AGRUPAMENTO 1165  AGRUPAMENTO 1165  
DA BRANDOA NASCEU  DA BRANDOA NASCEU  
HÁ 22 ANOSHÁ 22 ANOS

ASSOCIATIVISMO
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Qual a faixa de idade dos membros do 
grupo?
Neste momento a composição do nos-
so Agrupamento é formado pela Dire-
ção e por quatro Unidades, a saber: 
- Lobitos (Alcateia), com crianças 
entre 6 e os 9 anos;
- Exploradores (Expedição), com 
crianças/jovens entre 11 e 14 anos;
- Pioneiros (Comunidade), com jovens 
entre 15 e 18 anos;
- Caminheiros (Clã), com jovens/adul-
tos entre os 19 e 22 anos.
Quais são as atividades desenvolvidas?
O Agrupamento desenvolve várias 
atividades, privilegiando sempre o 
trabalho em equipa, onde cada escuta 
tem uma função no grupo, da qual to-
dos dependem, criando assim respeito 

e responsabilidade para cada um em 
particular, pois faltando uma função, 
o restante grupo não pode trabalhar 
na sua plenitude. O acampamento é 
sem dúvida a atividade por excelência, 
local onde se põe em prática todo o 
trabalho desenvolvido ao longo do 
tempo, nas reuniões semanais em sede. 
Como os escoteiros podem contribuir 
para tornar a encosta do sol numa co-
munidade melhor? Pode dar exemplos?
Habitualmente o agrupamento reúne  
em sede aos Sábados e aproximada-
mente uma vez por trimestre tem uma 
atividade fora de sede, ao longo de um 
fim de semana. No fim do ano escutista, 
que corresponde normalmente ao 
ano escolar, é habitual efetuarmos um 
acampamento, com a duração de uma 
semana. Para além destes momentos 
que costumam ser fixos, existem um 
sem número de atividades que são 
desenvolvidas, a título de exemplo, 
colaborações com o Banco Alimentar, 
com as Autoridades locais, com as obras 
sociais da Igreja, participações em ativi-
dades internacionais como o Jamboree 
(acampamento mundial, realizado a 
cada quatro anos) e Kandersteg  
(campo escutista mundial na Suíça), 
entre várias outras.

“

 ENTREVISTA ENTREVISTA  

ESCUTEIROS 1165
 
Natureza Organização Religiosa
Objetivo Escutismo Católico 
Português

Site facebook.com/
Agrupamento-de-Escuteiros-1165-
Brandoa-677775492352068 
E-mail academia@aia.com.pt
Tel. 21 475 19 76  
Morada Igreja Paroquial da 
Brandoa - Rua Luís Vaz de Camões

LUÍS RIBEIRO
Chefe do agrupamento de  

Escuteiros 1165 da Brandoa
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AMBIENTE

TEM EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 
OBSOLETO? (PROJETO RRR - 
RECOLHEMOS, REABILITAMOS  
E REENCAMINHAMOS) 
O novo projeto RRR da Junta  
de Freguesia de Encosta do Sol  
consiste na receção/recolha de 
equipamentos informáticos obsoletos 
e/ou que não estejam operacionais 
(PC’s Portáteis, Tablets, Carregadores, 
Ratos) junto da comunidade 
(particulares e empresas) da freguesia. 
Em parceria com a Escola Profissional 
Gustave Eiffel Amadora Centro  serão 
atualizados e reparados, tendo 
como objetivo a entrega destes 
equipamentos a alunos (as) das 
nossas escolas que serão sinalizados 

pelos respetivos agrupamentos 
escolares. Os interessados em 
colaborar deverão contactar a Junta 
de Freguesia pelo tel. 214768400.

7 ESCOLAS DA FREGUESIA 
COM BANDEIRA VERDE
No ano letivo 2019/2020, 7 dos 
24 estabelecimentos de ensino da 
Amadora que obtiveram Bandeira Eco-
Escolas pertencem à nossa freguesia.
A Escola Básica 2,3 de Alfornelos,   
Escola Básica 2, 3 Sophia de Mello 
Breyner, Jardim de Infância Nº 2 
Brandoa, Escola EB1/JI Sacadura Cabral 
e EB1/ JI Brandoa e a Escola Secundária 
Fernando Namora receberam 

novamente a Bandeira Verde e  
o Colégio RIK e ROK recebeu este  
ano letivo o galardão pela primeira vez.
A Junta de Freguesia felicita todos  
e todas pelo bom trabalho realizado em 
prol do ambiente e sustentabilidade!
O Eco-Escolas é um Programa 
internacional, coordenado em Portugal 
pela Associação Bandeira Azul que  
se destina a todos os graus de 
ensino (do pré ao superior). A sua 
metodologia inspirada nos princípios 
da Agenda 21 Local, visa garantir  
a participação das crianças e jovens  
na tomada de decisões, envolvendo-os 
assim na construção de uma escola  
e de uma comunidade 
mais sustentáveis.

AJUDE-NOS A MANTER A FR EGUESIA MAIS LIMPAAJUDE-NOS A MANTER A FR EGUESIA MAIS LIMPA

NÃO DEITE AS BEATAS PARA O CHÃO

A 3 de setembro de 2020 entrou em 
vigor a Lei nº88/2019 que proíbe 
o descarte de pontas de cigarros, 
charutos ou outros cigarros 
contendo produtos de tabaco, para 
a via pública.
Ao abrigo da lei, estes resíduos de 
tabaco passam a ser equiparados 
a resíduos sólidos urbanos e, por 
isso, fica proibido o seu “descarte 
em espaço público”.
Além dos fumadores, sujeitos a 
multas de 25€ a 250€, também os 
proprietários dos estabelecimentos 
e as empresas que gerem os 

transportes públicos terão 
responsabilidades. Os cafés e 
restaurantes são obrigados a 
proceder à limpeza dos resíduos 
nas áreas de ocupação comercial e 
numa zona de afluência num raio 
de cinco metros.  
Atenta a esta situação, a Junta 
de Freguesia promoveu uma 
ação de sensibilização junto dos 
estabelecimentos comerciais, 
no sentido de alertar para a 
necessidade de disponibilizar 
cinzeiros de exterior, sob pena de 
incorrerem em coima até 1500€.
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 INICIATIVAS  INICIATIVAS 

AJUDE-NOS A MANTER A FR EGUESIA MAIS LIMPAAJUDE-NOS A MANTER A FR EGUESIA MAIS LIMPA

REFORÇAMOS A LIMPEZA E A DESINFEÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Junta de Freguesia de Encosta do 
Sol intensificou a operação de 
limpeza e higienização da freguesia, 
principalmente em zonas de maior 
afluência (junto a farmácias, paragens de 
autocarros, escolas, centros paroquiais 
entre outras), de modo a mitigar a 
propagação do novo coronavírus 
responsável pela doença COVID-19. 

Além destas ações, foram adquiridos 
novos equipamentos, nomeadamente, 
uma lavadora de alta pressão a quente 
e roçadores a bateria para tornar mais 
ecológico o trabalho dos funcionários 
no controlo/prevenção das ervas 
espontâneas nas vias e passeios 
Ajude a manter a nossa freguesia 
mais limpa.

+  Utilize os ecopontos.
+  Não coloque sacos de lixo no chão.
+    Máscaras e luvas descartáveis?
São no lixo indiferenciado,
em sacos bem fechados.
+   No regresso a casa, lave de imediato  

as mãos com água e sabão.
+   Recolha os dejetos do seu cão
Proteja-se, a si e aos outros.

NÚMERO VERDE DA RECOLHA DOS MONOS - LINHA VERDE DO AMBIENTE  800 02 13 13800 02 13 13



32

FREGUESIA

CANDIDATURA AO FUNDO 
AMBIENTAL APROVADA: 
AQUISIÇÃO DE VEICULO ELÉTRICO 
A Junta de Freguesia viu a sua candidatura 
aprovada ao Fundo Ambiental ao 
abrigo da 3ª Fase Mobilidade Elétrica 
na Administração Pública, com vista à 
aquisição de um veículo eléctrico com 
vista a substituir uma viatura poluente e 
já com largos anos de serviço, bem como, 

dos respetivos postos de carregamento.
A candidatura enquadra-se no Programa 
de Apoio à Mobilidade Elétrica na 
Administração Pública (PAMEAP), 
promovida pelo Fundo Ambiental, 
sendo mais uma iniciativa no esforço da 
descarbonização da atividade da autarquia.
Além desta medida, a Junta de Freguesia 
investiu mais de 4 mil euros para 
substituir máquinas e equipamentos de 

FAMÍLIAS GALARDOADAS COM O PRÉMIO ECO-FAMÍLIAS XXI

No seguimento do Concurso Eco-
Famílias XXI promovido pela 
Associação Bandeira Azul em 
parceria com a Junta de Freguesia de 
Encosta do Sol, decorreu no passado 
dia 4 dezembro, no Mercado da 
Brandoa a entrega de prémios às 
Eco-famílias da Freguesia.
Esta iniciativa tem como principal 
objetivo envolver e informar as 

pessoas sobre a importância dos 
comportamentos de cada um 
no dia-a-dia na construção da 
sustentabilidade da sua comunidade.
As 3 famílias com maior pontuação 
foram representadas por: 
Jorge Clemente (1º lugar), Marta Dias (2º 
lugar) e Vítor Machacaz (3º lugar).
Para além de um certificado, as 
famílias mais “Eco” da Encosta do Sol 

receberam um cartão válido em todos 
os concessionários do Mercado da 
Brandoa no valor de 250€, 150€ e 100€, 
respetivamente.
Mais uma vez parabéns a todas as famílias 
que aceitaram o desafio e participaram 
no concurso Eco- Famílias XXI.
Todos temos responsabilidades na 
construção de uma comunidade mais 
sustentável e amiga do ambiente.

apoio à limpeza urbana por alternativas 
mais ecológicas, nomeadamente 
roçadoras e sopradores a bateria, que 
promovem a redução drástica dos 
hidrocarbonetos não queimados e dos 
óxidos de azoto e a anulação do ruído.
Com estas medidas procuramos satisfazer 
as necessidades e expetativas atuais 
dos moradores, sem comprometer 
ou prejudicar o ambiente.

NÚMERO VERDE DA RECOLHA DOS MONOS - LINHA VERDE DO AMBIENTE  800 02 13 13800 02 13 13
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SERVIÇO DE ENTREGA  
DE BIG-BAGS DISPONÍVEL 
Os Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD), vulgarmente designados por 
«entulhos», consistem em resíduos 
provenientes de obras públicas ou 
privadas. Este tipo de resíduos insere-se na 
categoria de Resíduos Sólidos Especiais. 
É muito comum verificar-se o depósito 
de certos resíduos em locais impróprios, 
num total desrespeito pelo ambiente.
Para minimizar este problema, 
a Junta de Freguesia, possibilita 
aos residentes na freguesia, o 
empréstimo gratuito de BIG BAGS.
Não coloque entulho junto dos contentores.
Lembre-se que a deposição ilegal de 
entulhos é passível de coimas entre 
os € 500,00 e os € 3.740,98. 
+  Requisite um BIG BAG, com 

capacidade até 1 m3.
+  Este serviço inclui o fornecimento do 

saco, a sua recolha e o tratamento 
dos resíduos em destino final.

Para mais informações:  
Alfornelos (Delegação da Junta 
de Freguesia) – 214 767 359
Brandoa (Sede da Junta de Freguesia)  
– 214 768 400

QUEREMOS TORNAR A 
FREGUESIA AUTOSSUSTENTÁVEL 
E AMIGA DO AMBIENTE
A Junta de Freguesia definiu um plano 
estratégico de médio e longo prazo para  
o ambiente, continuando a trabalhar 
para dar sinais e exemplos concretos 
deste empenho institucional e do 
enfoque que coloca no tema da gestão 
do espaço verde, bem como da aposta 
nas fontes de energia limpa. 
Estão em curso a implementação de várias 
medidas que visam a redução do consumo de 
água, contribuindo para a sustentabilidade 
dos espaços verdes e uma utilização 
mais racional do uso da água na rega. 
Nesse sentido, foi reformulada a 
programação das regas de todos os espaços 
verdes, estando os mesmos a ser regados 
no período noturno. Paralelamente, foi 
efetuada uma redução para um terço dos 

tempos de rega, passando esta a funcionar 
durante 10 minutos, conforme o coberto 
vegetal, por forma a otimizar o uso da água, 
salvaguardando “regas de sobrevivência”.
No seguimento do uso eficiente da 
água, temos vindo progressivamente a 
promover a instalação de sistemas de 
rega automatizados (rega gota a gota) 
em vários espaços verdes e arruamentos 
da freguesia. Para além de minimizar os 
consumos de água, face à tradicional rega, 
esta intervenção permite melhorar as 
condições dos espaços verdes, e representa 
um investimento de cerca de 5 mil euros.
Por outro lado, a Junta de Freguesia tem 
optado por priorizar a plantação de espécies 
nativas, nomeadamente, plantas aromáticas 
(alecrim, tomilho, alfazema, entre outros) 
porque naturalmente adaptam-se ao 
clima e ao solo, e irão necessitar de menos 
água para o seu desenvolvimento.

 INICIATIVAS  INICIATIVAS 




