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ESPAÇO PÚBLICO NOVA VARREDORA MECÂNICA
A Junta de Freguesia de Belém locou uma nova varredora mecânica com a capacidade máxima de 4 m3 e que irá 
contribuir para ruas mais limpas e manutenção de espaços públicos mais eficaz, tornando Belém um espaço com 
uma maior qualidade de vida.
página 14
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Presidente Fernando Ribeiro Rosa e Vogal da Higiene Urbana Tiago Pessoa, acompanhados pelo Encarregado Geral Operacional Luís Costa, 
pelos Encarregados Operacionais Vitor Santos e José Salvado e pelo Assistente Operacional Filipe Alves.
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JUNTA DE FREGUESIA 
DE BELÉM 
www.jf ‑belem.pt 
www.facebook.com/juntafreguesiabelem

SEDE
Largo dos Jerónimos, nº3 R/C, 1400 ‑209 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email secretaria@jf ‑belem.pt
Horário 2ª a 6ª feira | 9h30 – 18h

DELEGAÇÃO
Rua João de Paiva, nº11, 1400 ‑225 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email secretaria@jf ‑belem.pt
Horário 2ª a 6ª feira | 9h30 – 13h ; 14h30– 18h

GABINETE DA CIDADANIA E JUSTIÇA
(Atendimento  ‑ marcação prévia na secretaria)

Dr.ª Carla Pimentel 
(área direitos cidadão) 
6ª feira | 15h – 18h (quinzenalmente)
Dr.ª Ana Maria Brito 
(área direitos cidadão) 
3ª feira | 14h30 – 17h30
Dr.ª Tereza Filipe 
(área contabilística e fiscal)
Arq.ª Inês Carvalho 
(área arquitetura  ‑ urbanismo e edificação)

CENTRO SOCIAL “OS MOINHOS” (Caselas)
Rua dos Margiochis, nº20, 1400 ‑243 Lisboa
Tlf. 213 021 031
(consultas médicas e enfermagem)
Osteopatia (Dr. Bernardo Antunes da Costa)
Tlf. 965 442 026
5ª feira | 9h – 20h

CENTRO SOCIAL DE BELÉM
Bairro de Belém (Terras do Forno), Rua 11 
1400 ‑260 Lisboa
Tlf. 218 273 822
Horário 2ª a 6ª feira | 9h – 13h e 14h30 – 20h

BIBLIOTECA
Rua João Paiva, nº11, 1400 ‑225 Lisboa
Email biblioteca@jf‑belem.pt
Horário 2ª a 6ª feira | 9h30 – 13h e 15h – 17h
5ª feira | 9h30 – 13h

LOJA SOLIDÁRIA
Rua de Pedrouços, nº84 ‑86, 1400 ‑038 Lisboa
Horário 3ª feira | 10h – 14h; 5ª feira | 15h – 19h; 
Sábado 10h – 13h (excepto feriados e 5os sábados)

EXECUTIVO E PELOUROS
(Atendimento  ‑ marcação prévia na secretaria)

REUNIÕES PÚBLICAS
Última 3ªfeira de cada mês | 21h30

PRESIDENTE 
Fernando Ribeiro Rosa
fernando.rosa@jf ‑belem.pt
Relações Institucionais, Segurança, 
Finanças, Património (incluindo 
gestão da Piscina e Centros 
Sociais), Organização, Recursos 
Humanos, Espaço Público, 
Urbanismo, Licenciamentos e 
Comunicação & Imagem

SECRETÁRIO 
Maria Helena Lencastre
helena.lencastre@jf ‑belem.pt
Educação e Juventude

TESOUREIRO 
João Carvalhosa
joao.carvalhosa@jf ‑belem.pt
Ação Social, Obras em Habitações, 
Espaços Verdes e Novas Tecnologias

VOGAL 
Tiago Pessoa
tiago.pessoa@jf‑belem.pt
Desporto, Coletividades, Comércio, 
Higiene Urbana e Trânsito

VOGAL 
Luís Camilo Alves
luis.alves@jf‑belem.pt
Cultura e Turismo

TELEFONES ÚTEIS

Emergência .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112 
Esquadra PSP Belém  . . . . . . . . . . . . . 213 619 626 
PSP “Idosos em Segurança” . . . . . . . . . 915 695 939 
PSP “Comércio” . . . . . . . . . . . . . . . . 969 896 977  
RSB Regimento Sapadores Bombeiros . . . 808 215 215 
AHBVCO – Bomb. Vol. Campo de Ourique . 213 841 880 
Hospital S. Francisco Xavier  . . . . . . . . 210 431 000 
USF Descobertas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .213 039 090/1/2 
CM Lisboa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 227 000 
EPAL (roturas) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800 201 600 
Lisboa Gás (roturas)  . . . . . . . . . . . . . 800 201 722 
EDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 506 506 
Conservatória Registo Civil  . . . . . . . . . 213 566 250 
Conservatória Registo Predial .  .  .  .  .  .  .  . 211 550 420 
7º Bairro Fiscal  . . . . . . . . . . . . . . . . 707 206 707

BOLETIM INFORMATIVO
Propriedade da

Junta de Freguesia de Belém
Distribuição JF Belém 

Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02

PUBLICAÇÃO
Bimestral

IMPRESSÃO
LuzAzul Impressores, Lda.

Oliveiras Parque
Estrada da Carne Assada, 12

Pav. A, Godigana
2705 ‑837 Terrugem SNT

210 139 350 | geral@luzazul.pt

Pode consultar todos os Boletins da JF Belém em www.jf ‑belem.pt

// BEM -VINDO À FREGUESIA
A rubrica “Bem ‑Vindo à Freguesia” é destinada às entidades que iniciam a sua atividade empresarial 
em Belém e que, por iniciativa própria, contatam a Junta de Freguesia.

MINUTOS DE FADA 
Lavandaria Self-Service
Rua Tristão Vaz, 16C 
915 896 095
minutosdefada@hotmail.com

MISHOO 
Consulting & Events
Rua Tristão Vaz, 10 LJ/RC 
965 741 206
eguedes@mishoo.pt 
www.mishoo.pt
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IA // ELEIÇÕES PARA O 
PARLAMENTO EUROPEU 
26 de maio de 2019
No próximo dia 26 de maio vão de‑
correr as eleições para o Parlamen‑
to Europeu.
Chama‑se a atenção que o ato de voto 
deixará de se fazer com recurso ao 
número de eleitor para ser feito por 
ordem alfabética.
Forneceremos informação mais de‑
talhada acerca deste ato eleitoral no 
próximo boletim.
O Parlamento Europeu é o único órgão 
da União Europeia que resulta de elei‑
ções diretas. Os 751 deputados que nele 
têm assento são representantes dos 

cidadãos dos 28 Estados‑Membro da 
União Europeia. Portugal elege atual‑
mente 21 deputados.
Este órgão desempenha um papel ativo 
na elaboração de leis que se refletem 
no dia a dia dos cidadãos, por exemplo, 
a nível da proteção do ambiente, dos 
direitos dos consumidores, da igualda‑
de de oportunidades, dos transportes, 
bem como da livre circulação de tra‑
balhadores, de capitais, de serviços e 
de mercadorias. O Parlamento dispõe 
igualmente de competências para, jun‑
tamente com o Conselho, aprovar o 
orçamento anual da União Europeia.
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// NOVA CARREIRA DE BAIRRO
Algés/Circulação Caselas

Teve início, no passado dia 22 de 
janeiro, a nova carreira de Bairro 
79B Algés/Circulação Caselas, 
que circulará todos os dias da 
semana das 7h às 21h.
Esta é uma nova oferta em 
termos de mobilidade urbana 
que em muito beneficiará a 
nossa Freguesia.

Entre funcionários da Carris, estiveram presentes o Vereador 
da Mobilidade, Miguel Gaspar, o Presidente da Carris, Tiago 
Farias e o Presidente e Vogal do Trânsito da JF Belém, respe‑
tivamente Fernando Ribeiro Rosa e Tiago Pessoa.

Esta é uma nova 
oferta em termos 
de mobilidade 
urbana que 
em muito 
beneficiará a 
nossa Freguesia.

Belém
79B ALGÉS / CIRCULAÇÃO CASELAS

Centro de 
atendimento
213 500 115
Dias úteis - 8h30/19h
atendimento@carris.pt
www.carris.pt
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VALIDE SEMPRE O SEU TÍTULO DE TRANSPORTE!

Papelaria José Maria da Cruz
Praça D. Manuel I, Lj 1

Quiosque da Rosa
Travessa Praça / frente Pasteis de Belém)

Sol de Belém
Rua dos Jerónimos 16D

Papelaria Papel & Clik
Travessa Memória, n.º 51 A/B 
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// COMEMORAÇÃO
25 anos do Monumento 
aos Combatentes 
do Ultramar
No dia 15 de janeiro, com a presença 
do Ministro da Defesa Nacional, João 
Cravinho, e da Secretária de Estado da 
Defesa Nacional, Ana Santos Pinto, co‑
memorou‑se os 25 anos do Monumen‑
to aos Combatentes do Ultramar, obra 
do escultor João Antero de Almeida, 
com projeto de autoria de uma equipa 
chefiada pelo arquitecto Francisco 
José Ferreira Guedes de Carvalho. 
O evento, realizado no exterior do 
Museu do Combatente começou bem 
cedo, com a preparação no terreno de 
bateria de peças de artilharia de fogo, 
para a salva de tiros usual durante a 
revista às forças em parada efetuada 
pelo Ministro da Defesa.
No interior do Museu teve lugar uma 
missa celebrada pelo Capelão Geral 
do Exército, Coronel Jorge Matos, a 
que assistiram várias entidades po‑
líticas, entre elas Fernando Ribeiro 
Rosa, Presidente da Junta de Fregue‑
sia de Belém.
Posteriormente decorreu uma ce‑
rimónia de homenagem aos com‑
batentes com deposição de coroas 
de flores no referido monumento. 
Decorreu ainda o lançamento de um 
postal comemorativo do evento, ela‑
borado pelos CTT e apresentado por 
Raúl Moreira.

O Presidente da Carris, Tiago Farias, o Vereador da Mobilidade da 
CML, Miguel Gaspar e o Presidente e Vogal do Trânsito da JF Belém, 

respetivamente, Fernando Ribeiro Rosa e Tiago Pessoa.
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// VISITA 
INSTITUCIONAL
Encarregada de Negócios a.i. 
da República Democrática 
de Timor-Leste
No dia 5 de fevereiro, o Presidente da 
Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro 
Rosa recebeu a Encarregada de Ne‑
gócios a.i. da República Democrática 
de Timor‑Leste, Maria de Lourdes 
de Sousa, numa visita de cortesia à 
freguesia. Neste encontro aborda‑
ram‑se assuntos de interesse mútuo, 
fundamentalmente no domínio só‑
cio‑cultural.

// CANTAR AS JANEIRAS
No dia 1 de fevereiro, o Coro do Belém Clube esteve presente 
na Junta de Freguesia a cumprir a tradição de "Cantar as 
Janeiras" ao Presidente. O grupo de seniores dirigido pelo 
professor Tiago Balsinha interpretou diversas músicas 
alusivas à época festiva, que marcaram a entrada no ano 

de 2019, apelando ao espírito de comu‑
nidade, de paz e de amor.
Estiveram presentes o presidente da 
Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro 
Rosa, a vogal da Educação, Helena Len‑
castre, a membro da Assembleia de 
Freguesia, Maria Antónia Balula Santos, 
inúmeros funcionários e colaboradores 
da Junta de Freguesia. Como forma de 
agradecimento, no final da atuação foi 
servido Bolo Rei e vinho do Porto aos 
presentes.

Encarregada de Negócios a.i. 
da República Democrática de 

Timor‑Leste, Maria de Lourdes 
de Sousa, e o Presidente da JF 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

Foram 
interpretadas 
diversas 
músicas alusivas 
à época festiva, 
que marcaram 
a entrada no 
ano de 2019.

Neste encontro 
abordaram‑se assuntos 
de interesse mútuo, 
fundamentalmente no 
domínio sócio‑cultural.
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// SERVIÇO DE OSTEOPATIA
A Osteopatia é um sistema estabelecido e reconhecido de 
diagnóstico e tratamento, que tem como ênfase principal, 
a integridade estrutural e funcional do corpo, foi criada 
em 1874 nos Estados Unidos da América por Andrew Still. 
A Osteopatia é uma terapêutica manipulativa não‑conven‑
cional credenciada pelo Ministério da Saúde e regulada 
pelas Lei n.º 45/2003 de 22 de Agosto e Lei n.º 71/2013 de 2 
de Setembro e pela Portaria 207 ‑ B/2014 de 8 de Outubro.
Como terapêutica manual, a Osteopatia permite desblo‑
quear, desobstruir e corrigir o funcionamento de articu‑
lações, artérias e órgãos. Os Osteopatas  adquirem sensi‑
bilidade e conhecimento para identificar as membranas 
que ligam as várias estruturas do corpo. Ao funcionalizar 
essas membranas, designadas genericamente por tecido 
conjuntivo, conseguem reduzir ou eliminar as causas das 
dores, sejam elas circulatórias, viscerais, neurológicas ou 
músculo‑esqueléticas, de forma natural e conservadora, 
sem recurso a químicos ou aparelhos.
É uma terapia holística, uma vez que o corpo é visto como 
um conjunto, é fundamentada cientificamente e o conhe‑
cimento das relações anatómicas e fisiológicas permitem 
ao Osteopata restabeler o equilíbrio do corpo. Os trata‑
mentos consideram que a capacidade de recuperação do 

corpo pode ser aumentada por alterações da mobilidade 
articular, visceral, fascial, ou muscular e por aferências 
neurológicas alteradas. É importante realçar que a resposta 
natural do corpo para atingir o equilíbrio (Homeostase) 
implicará que haja inviolabilidade das estruturas internas 
e que a capacidade de recomposição corporal dependerá 
da existência e funcionamento dos órgãos.
A Osteopatia tem apenas um princípio teórico: para haver 
Saúde tem de haver circulação de Flúidos. Principalmente 
sangue arterial e venoso, uma normal excreção dos órgãos 
e regular funcionamento do sistema neurológico.
A Osteopatia é uma terapêutica manual, isenta de arte‑
factos ou equipamentos coadjuvantes, como tal é natural, 
biologicamente integrada (respeita a anatomia e a fisiolo‑
gia) e conservadora da integridade do corpo.
O Osteopata vai utilizar apenas as mãos, umas vezes di‑
rectamente sobre a pele outras sobre a roupa, utilizando 
técnicas articulares, mobilizações, técnicas miofasciais, 
técnicas neurológicas e viscerais.

Mais informações através dos contactos:
Bernardo Costa; Cédula profissional n.º 100.003 
965 442 026; www.osteopatalisboa.com 
Youtube: Bernardo Costa Osteopata

// ESPAÇO PÚBLICO
Pedido de colaboração aos fregueses
A sua ajuda é importante! Contamos com a sua colaboração 
para melhorarmos a qualidade do espaço público na nossa 
freguesia. Assim sendo, sempre que encontrar buracos 
nos passeios, sinais derrubados, problemas na iluminação 
pública, irregularidades nas passadeiras, pilaretes arran‑
cados, problemas de manutenção nos parques infantis e de 
fitness ou qualquer outra sugestão que nos queira apresen‑
tar no âmbito do melhoramento da Freguesia, por favor 
contacte‑nos através dos meios oficiais, nomeadamente 
o telefone 210 132 330 ou o email secretaria@jf‑belem.pt.
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// MEIA MARATONA 
DE LISBOA 2019
A Junta de Freguesia de Belém irá 
fazer, mais uma vez, parte das enti‑
dades que apoiam a organização da 
Meia Maratona EDP Lisboa.
Participe!!!
Inscrições abertas no site da prova!
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// ACADEMIA 
DRAMÁTICA E 
FAMILIAR
Corpos Gerentes 2019
Mesa da Assembleia Geral 
Presidente – Celestino Costa 
1º Secretário – Elsa Lages 
2º Secretário – João Coelho

Direção
Presidente – Ricardo Tavares
Vice‑Presidente – João Oliveira
Tesoureiro – Maria Beatriz Fernandes
1º Secretário – Judite Lages
2º Secretário – Maria da Nativida‑
de Oliveira
1º Vogal ‑ José Alfredo Santo
2º Vogal ‑ Carlos Lourenço
3º Vogal ‑ Alice Santo
4º Vogal ‑ Carlos Almeida

Conselho Fiscal
Presidente – Marcos Barradas
Vice‑Presidente – José Luís Santos
Relator – Maria Pereira

// OLISIPÍADAS 2019
Eu vou por Belém!
As fases locais da 5ª Edição das Olisipíadas já começaram e 
os nossos atletas têm representado honrosamente as cores 
da Freguesia. As inscrições ainda estão abertas nas mais de 
13 modalidades inseridas num programa de competição a 
realizar localmente, que precederão à grande final no Parque 
de Jogos 1º de Maio (INATEL). A participação é inteiramente 
gratuita. Para mais informações contacte‑nos pelo 210 132 
330 ou consulte o link:
https://www.esport.com.pt/Olisipiadas/#Atividades

// CORRIDA DE BELÉM 2019
12 de maio
Irá realizar‑se a 7ª edição da Corrida de Belém no dia 12 de 
maio, organizada pela Junta de Freguesia de Belém, com co‑
laboração do Clube de Atletismo Amigos de Belém e o CF “Os 
Belenenses”. À semelhança das edições anteriores, teremos 
várias provas: corrida, caminhada e provas para os mais 
pequenos, num evento dedicado a toda a família. Junte‑se a 
nós para uma corrida numa das zonas mais emblemáticas 
da cidade de Lisboa. 
Para mais informações contactar as secretarias da JF Belém. 
Inscrições abertas brevemente no site oficial do evento.
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// CLUBE DE ATLETISMO 
AMIGOS DE BELÉM (CAAB)
Realizou‑se em Dezembro o habitual almoço de Natal do 
CAAB, onde se festejou mais um ano de vida do Clube (6‑12‑
2010), e onde imperou a alegria e boa disposição. O almoço 
realizou‑se numa Quinta em Rio Maior, com visita às Salinas 
e outros locais emblemáticos da cidade.
O CAAB esteve representado, como sempre, em todas as 
corridas de São Silvestre na área de Lisboa. Desta vez, foi 
ainda mais longe, com um atleta na prova de São Silvestre 
de Mirandela. No entanto, foi a corrida de Lisboa a que teve 
mais participantes. 
Não é só correr e fazer ginástica. Este ano, pela primeira vez, 
houve uma grande adesão por parte dos elementos do CAAB 
no primeiro banho do ano, em Carcavelos!
Foi muito divertido e ficaram todos com vontade de voltar 
para o ano!
Aqueles que não se atreveram a entrar na água, ficaram com 
vontade de ir ao banho em 2020! Lá estaremos!
São muitas as corridas em que o CAAB está todos os fins‑de 
semana envolvido, nos locais mais diversificados.
Em Janeiro, tivemos atletas a participar na Meia Maratona 
do Funchal.
No dia 17 de Fevereiro, tivemos um atleta do CAAB a participar 
na “La Zurich Maratón de Sevilla”. 

// CLUBE SPORTIVO 
DE PEDROUÇOS
Corpos Gerentes 
Biénio 2019/2020
Mesa da Assembleia Geral 
Presidente – Carlos Jesus   
1º Secretário – Alpes Costa 
2º Secretário –António Sousa

Direção
Presidente – Hugo Miguel Rodrigues  
Vice‑Presidente – João Pombinho
Tesoureiro – Ernesto Alves
1º Secretário – Ana Filipa
2º Secretário – Ana Sofia Martins
1º Vogal – Francisco Carvalho
2º Vogal – Vítor Amaral Teixeira

Conselho Fiscal
Presidente – Pedro Melo
1º Secretário – Filipe Dionísio
Relator – Pedro Gomes

// BELÉM CLUBE
120º aniversário
O Belém Clube vai celebrar o seu 120º 
aniversário com um programa repleto 
de momentos animados, aos quais o 
clube convida a população a participar.

ATIVIDADES

09/mar|16h00 Aula livre: primeiro contacto 
com o YOGA

16/mar|16h00 Aula aberta de Tango 
para todos

23/mar|11h00 Aula aberta de Karate para 
todas as idades

MÚSICA

29/mar|21h30 GMS – Quinteto de Metais: 
música desde jazz, blues e 
música popular

30/mar|15h00 Escola de Música do 
Belém Clube: músicas 
e canções populares 
portuguesas

TEATRO

02/mar|22h00 Teatro “Eu Variações”
24/mar|11h00 Teatro infantil pelo Grupo 

Protagoniza Magia com a 
peça “A CAROCHINHA”

30/mar|11h00 Apresentação do Grupo 
de Teatro Infantil do 
Belém Clube

As entradas para os espetáculos são 
grátis, mas sujeitas a reserva prévia de 
ingresso, face à capacidade da sala do 
Belém Clube (Rua da Junqueira, 243A). 
As reservas devem ser feitas para o 
e‑mail: bc.belemclube@gmail.com ou 
para o telefone 213 636 906, entre as 
17h00 e as 23h00.
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// ATIVIDADES NAS 
ESCOLAS DA FREGUESIA
Atividades de Apoio e Animação 
à Família e Componente de 
Apoio à Família (AAAF/CAF)

O ano começou bem nas nossas escolas EB de 
Caselas, EB Moinhos do Restelo e Jardim de Infância 
de Belém. Depois da interrupção letiva do Natal, 
onde mais uma vez as nossas crianças puderam ter 
várias atividades em que se divertiram e aprovei‑
taram ao máximo essa época, voltaram em grande 
forma ao segundo período.
Durante as férias do Natal tivemos várias ocupa‑
ções: fomos ao circo do Coliseu, ao Planetário, ver o 
musical “Rapunzel”, além das muitas atividades que 
foram dinamizadas na escola. Foram momentos de 
grande diversão não só para crianças, mas também 
para os monitores que os acompanharam. Nas 
escolas tivemos desporto, Hora do Conto com o livro 
“A Manta” (em que depois da história as crianças 
dos jardins de infância de cada escola, construíram 
a sua própria manta através de desenhos feitos 
por eles em tecido e que posteriormente foi cosido 
e unido), música, e até os nossos meninos foram 
“chefs” por um dia!

Neste segundo período, as 
atividades do plano anual 
do Jardim de Infância 
de Belém são a recicla‑
gem, visto o tema geral 
ser “Cuidar do Mundo”. 
Na escola EB Moinhos do 
Restelo, os mais novos já 
estão a construir uma his‑
tória do seu tema “Viagem 

Intergaláctica”. Na escola EB de Caselas, sendo 
o tema “Os Animais”, os nossos meninos estão a 
fazer um puzzle gigante relacionado com o mesmo.
Em dezembro iniciámos o projecto “Folkzitas” no 
Jardim de Infância de Belém. Neste 2º período o 
projecto irá abranger também as escolas básicas de 
Caselas e Moinhos do Restelo. O projecto “Folkzitas” 
é um projecto da Associação de dança popular cujas 
origens se encontram na dança tradicional, sendo 
essas as suas raízes técnicas. O Apoio à Família 
pretende valorizar esta área oferecendo uma sessão 
semanal do projeto Folkzitas às crianças das AAAF 
(Jardim de Infância). 

// QUER SER MONITOR 
DO APOIO À FAMÍLIA?
Inscreva‑se no site da Junta de Freguesia , em 
www.jf‑belem.pt:
pelouro/educação/aaaf/caf

// VISITA DE ESTUDO
à JF Belém
No dia 18 de Fevereiro, 13 alunos do 9º ano dos cursos 
CEF da Escola Secundária Marquês do Pombal visitaram 
as instalações da Junta de Freguesia de Belém. A visita 
de estudo enquadrou‑se na disciplina de "Cidadania e 
Mundo Atual", onde abordaram os seguintes conteúdos: 
constituição do poder local; conceito de freguesia e de 
município; Composição dos órgãos das autarquias locais 
(Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia, Câmara 
Municipal e Assembleia Municipal).

Neste segundo 
período, as 
atividades do 
plano anual do 
Jardim de Infância 
de Belém enfocam 
na reciclagem.
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// CLUBES PAULA VICENTE
Email, pishing, whatsapp, instagram, bullying, scam, fake, 
selfies, these are words that identify our century. Podíamos 
escrever em inglês. Podia ser um texto bilingue. Mas são 
somente palavras que a geração Z assimilou e as agregou 
no seu dia a dia. Foi precisamente para percebermos o quão 
identificados estavam os alunos dos Clubes Paula Vicente 
que no âmbito do Dia Internacional da Internet Segura, que 
a PSP desenvolveu para os jovens do segundo e terceiro 
ciclo, a operação “Clica em Segurança”, que compreende 
ações de sensibilização sobre proteção de dados pessoais, 
passwords, links seguros, spams e esquemas de phishing 
e redes sociais. Contudo, não é só nas redes sociais que 
gravitamos digitalmente a nossa convivência e num acto 
“à antiga” os nossos atletas do clube de Basquetebol foram 
convidados pelo Centro Helen Keller para um jogo amigável. 
O jogo decorreu dentro do bom desportivismo e com um 
espirito de fair‑play, servindo para fomentar nas crianças 
o conceito de equipa/entreajuda, permitindo ainda que 
todos os atletas continuem a desenvolver algumas técnicas 
específicas. O desenvolvimento também é laboratorial, 
estudam‑se jogadas, adversários, táticas, sejam elas em 
campo ou no clube de Laboratório onde os nossos cientistas 
vão aprendendo que as propriedades das soluções líquidas 
podem ter efeitos engraçados, pois o mesmo objeto não se 
comporta da mesma forma em diferentes águas (normal, 
com açúcar, com sal). 
Será que o líquido que é colocado em primeiro poderá 
emergir para o topo do copo?
Não interessa a ordem pela qual colocas os líquidos, mas 
sim a sua composição, pois por vezes o último líquido a ser 
colocado fica no fundo do copo, sendo o primeiro a depositar. 
De olhar atento, os alunos aprenderam conceitos de foto‑
tropismo (crescimento das plantas orientado em direção 
ao estímulo luminoso) e fotoperíodo (influência exercida 
pelos períodos de luz e escuridão sobre as plantas ao longo 
de um período de tempo), incumbindo‑lhes a tarefa de 
cuidar do seu próprio feijão, verificando diretamente os 
conceitos aprendidos no desenvolvimento da sua planta. 
Interessante é a forma como podemos aplicar este tipo de 
altruísmo, digamos botânico, para a vida real, tal como foi 
pedido aos alunos e professores para recolherem materiais 
que supostamente já não teriam utilidade ‑ roupa/tecidos, 
pneus, caixas, esponjas, etc ‑ para que fossem restaurados 
ou transformados em acessórios para animais ‑ camas, 
brinquedos, roupas, comedouros, etc – de forma a serem 
posteriormente doados à União Zoófila. 
Há sempre mérito quando alcançamos objetivos profissio‑
nais ou escolares e no final do 1º Período, a Junta de Fregue‑
sia de Belém apoiou a oferta de prémios por mérito escolar, 
tendo a entrega dos mesmos sido realizada pela Vogal da 
Educação, Helena Lencastre, e pelo Vogal da Cultura, Luis 
Camilo Alves. A entrega de prémios dá sempre a Volta ao 
Mundo no clube de Basquetebol em que os nossos pequenos 
atletas têm que concretizar o maior número de cestos à 
volta do garrafão em 3min. Após uma competição bastante 
renhida, encontrámos os vencedores: 1º Lugar ‑ Bruna Alves, 
2º Lugar ‑ José Xavier, 3º Lugar ‑ Sebastião Casqueiro. 
O esforço só é expresso em recompensa, quando uma pessoa 
se recusa a desistir. Mas com tanto cansaço, é tempo de Por‑
tugal reconhecer que tem o melhor pão do mundo, assim aos 
nossos mini chefes, foi pedido que confecionassem pão com 
chouriço, chouriço, queijo e pão simples ‑ para comer com a 
manteiga de alho. Tudo isto, poderá ser acompanhado num 
canal Youtube (um projeto piloto) que o clube de Jornalismo 
está a preparar. Fiquem atentos, que não é como começa 
mas sim como acaba e muitas novidades estão para vir. 
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// O ANO EUROPEU DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL 
EM PORTUGAL
De acordo com a Direção‑Geral do Património Cultural “A 
celebração do Ano Europeu do Património Cultural 2018 (AEPC 
2018) em Portugal, registou uma das maiores participações 
a nível europeu. Contabilizadas cerca de 1.500 iniciativas 
inscritas no programa nacional, com o envolvimento de 
mais de 150 municípios e a estimativa de cerca de 420.000 
participantes nas atividades promovidas, o AEPC mobilizou 
centenas de organizações, públicas e privadas, de áreas muito 
distintas, em ações de sensibilização e de reflexão sobre o 
património cultural”. A Junta de Freguesia de Belém, através 
do seu Pelouro da Cultura, integrou três atividades, a saber: 
a Exposição Breve História dos Elétricos de Lisboa, com 
palestra temática e projeção de imagens e diálogo com os 
convidados, no espaço da Biblioteca da Junta de Freguesia 
de Belém, por José Manuel Pinheiro; a Exposição de Mode-
lismo de Coches (do Museu dos Coches), em parceria com 
o Museu dos Coches, por José Cardoso Brito; Portugal na 
Grande Guerra (1914-18) – Exposição de Modelismo (A 
maior mostra até hoje realizada de materiais portugueses), 
também, na Biblioteca, por Eduardo Ferreira, Álvaro Melo, 
Luís Ferreira, Nogueira Pinto, Vitalino Chitas, Luís Nunes dos 
Santos e José Carlos Almeida, com apoio de António Salreta.
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Portugal na Grande Guerra (1914-18)  
Exposição de Modelismo  

A maior Mostra até hoje realizada de materiais portugueses  

                              
Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém                                                               

Exposição patente de 3 de dezembro a 29 de Março de 2019 

                                                                                                             

                                                                                                                                                 

 

Modelismo de Coches – José Cardoso Brito  
  

  
  

Museu dos Coches           Exposição patente até ao dia 12 de maio de 2019 

  

 

                                                 
                            

      

         

// CINEMA NA 
BIBLIOTECA
O filme Cavalo de Guerra/ War Horse, 
do realizador Steven Spielberg, 
nomeado para seis Academy Awards, 
dois Globos de Ouro e cinco BAFTAs, 
é uma aventura épica e uma história 
incrível sobre lealdade, esperança 
e perseverança que decorre em In‑
glaterra, durante a Primeira Guerra 
Mundial. Em alternativa o público 
têm, também, o filme Feliz Natal, de 
Christian Carion. Este filme inspira‑se 
numa história verídica que aconteceu 
durante a Primeira Guerra Mundial, 
na noite de Natal de 1914, em vários 
sítios da frente de batalha. Nomeado 
para Melhor Filme Estrangeiro 2006.
Biblioteca da Junta de Freguesia de 
Belém ‑ Rua João de Paiva, nº 11‑ Dia 
28 de março, às 15h Sujeito a marca‑
ção através de biblioteca@jf‑belem.pt.

// FILMES NA 
FREGUESIA
O Cinema IndieLisboa em colaboração 
com a Junta de Freguesia de Belém 
e o Museu de Etnologia (DGPC), vão 
apresentar uma longa‑metragem 
Volta à Terra no dia 13 de março e 
as curtas‑metragens A Escola, Swal-
lows e a Balada de um Batráquio 
no dia 15 de março. Ambas as apre‑
sentações são às 14h30 no Museu 
Nacional de Etnologia. Abertura ao 
público em geral (maiores de 12) e 
escolas. Haverá, posteriormente, uma 
visita à exposição do Museu. É gra‑
tuito mediante marcação prévia em 
biblioteca@jf‑belem.pt.  Marquem e 
apareçam! 
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// NOVIDADES
Vida e Alma
Há sentimentos, valores e crenças que 
nos definem enquanto seres humanos e 
que devem nortear a nossa vida. Neste 
livro, Helena Sacadura Cabral ajuda‑nos a 
distinguir o essencial do acessório. Amor, 
família, amizade, Deus, fé, espirituali‑
dade, honestidade, respeito, tolerância, 
esperança, gratidão e coragem. O que é 
verdadeiramente importante sente‑se! A 
autora afirma «Não tenha medo da vida, 
tenha medo de não a viver».

Becoming
Obra de reflexão profunda e narrativa 
fascinante, Michelle Obama, ex‑Primeira‑
‑Dama dos Estados Unidos, relata as expe‑
riências que a moldaram ‑ desde a infância 
em Chicago, depois como executiva, equi‑
librando as exigências da maternidade 
e do trabalho, até ao tempo passado na 
Casa Branca. Com honestidade e inteligên‑
cia, descreve os seus triunfos e deceções, 
públicas e privadas, contando a história 
completa de como viveu. Terno, sábio e 
revelador, BECOMING é um relato íntimo 
de uma mulher de alma e substância que 
desafiou constantemente as expectativas.
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// APOIO AO CENTRO DIA
Os utentes do Centro de Dia de São Francisco Xavier, em 
Caselas, tiveram o apoio, neste natal, do Pelouro da Cultura 
da Junta de Belém, dos trabalhadores do FORMAR, dirigido 
pelo Eng. Pedro Nogueira, bem como de alguns particulares 
que se juntaram a esta iniciativa, com a oferta de prendas 
aos utentes que proporcionaram um Natal especial.

// SONS PELA CIDADE
Cidade em Festa
A 4ª edição da iniciativa Sons pela Cidade 19 – Música em 
Festa é um ciclo de concertos, de entrada livre, numa ótica 
de descentralização, proximidade e de expansão da oferta 
cultural de Lisboa, contribuindo para o desempenho das 
competências das Juntas de Freguesia, levando o público 
para diversas zonas da cidade. É uma organização da Câmara 
Municipal de Lisboa, em colaboração com as Juntas de Fre‑
guesia e a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Os concertos 
são, nesta edição, nas Juntas de Freguesia de Arroios, Carnide, 
Lumiar, Parque das Nações, Santo António, São Domingos de 
Benfica, São Vicente e Belém que fez parte, também pela 1ª 
vez, do programa que termina em junho (conforme divulgação 
no boletim anterior da Junta de Freguesia) e aconteceu no 
espetacular Picadeiro Real (Antigo Museu dos Coches), com 
os solistas Romeu Madeira, Carlos damas (violinos) e Joana 
Nunes (viola) a 27/01, com a presença de um público com 
cerca de 250 pessoas. Consulte o cartaz em:
www.agendalx.pt/events/event/sons‑pela‑cidade19‑musica‑em‑festa/
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// MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
Em março e abril, a nossa mostra bi‑
bliográfica dá destaque à literatura 
infantil, tendo expostos alguns livros 
do acervo desta biblioteca, que podem 
ser requisitados

// DIA 
INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS 
E SÍTIOS 2019
O programa do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios 2019, a 18 de abril, 
será no âmbito do Património e Pai‑
sagem Rural.
Pode consultar em data mais próxima 
o programa em:
www.patrimoniocultural.gov.pt
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// BIBLIOTECA 
E FAMÍLIA
Quer usufruir de um tempo de qualida‑
de com os seus familiares mais novos? 
É possível no espaço da biblioteca onde 
há livros e jogos para se divertirem, 
aprendendo.

// UTILIZADORES 
SENIORES
Um grupo de pessoas da Casa dos 
Restelo frequenta, mensalmente, a 
biblioteca. No dia 28 de janeiro além 
da leitura em sala, puderam ver a 
exposição de modelismo patente na 
mesma bem como um exemplar do 
coche de Napoleão e requisitar livros. 
A biblioteca, nesse dia, pôde presen‑
tear uma lupa, ao novo utilizador a 
fim de melhor desfrutar da leitura.

// PARA QUE SERVE 
A CULTURA?
Miniconferência 
para miúdas e 
miúdos curiosos
“A cultura serve para mudar? E, 
quando muda a cultura, o que é que 
acontece à cultura? Quando é que 
começou? É antiga? Para que serve 
hoje a cultura? Ministério da Cultura? 
Que palavras são estas? Esta minicon‑
ferência quer fazer perguntas, quer 
questionar a cultura. Será que é para 
isso que a cultura serve?” 
Foi este o programa que o LU.CA‑ 
Teatro Luís de Camões apresentou 
às crianças, no dia 18 de janeiro, 
através de José Maria Viera Mendes 
que, entre outras coisas, já escreveu 
dois libretos para ópera, escreve 
maioritariamente peças de teatro e 
tem publicado ensaios e textos curtos 
de ficção, tendo traduzidas as suas 
peças em mais de uma dezena de 
línguas. A professora Ana Mafalda 
Manita afirmou que “Fui com a turma 
do 6º B, da Escola Paula Vicente, no 
âmbito da disciplina de Português, 
no dia 18 assistir à Mini‑conferência 
sobre a Cultura ao LU.CA Teatro Luís 
de Camões, na Calçada da Ajuda . Os 
alunos adoraram, colaboraram, in‑
tervieram e o "Mini" conferencista 
foi excelente. Tudo muito bem organi‑
zado e o espaço renovado está muito 
bonito. Obrigada”.
O Pelouro da Cultura da Junta de Fre‑
guesia de Belém agradece o convite 
do LU.CA‑ Teatro Luís de Camões e 
em especial a Rosa Ramos bem como 
à coordenadora da escola Paula 
Vicente, Ana Barroco Brígida, que 
contribuíram para que as crianças 
tivessem participado nesta excelente 
atividade cultural.
Espreite em:  https://lucateatroluisde‑
camoes.pt/programa/

// VISITAS DE 
ESTUDO
Ao longo do ano decorrem 
visitas de estudo à biblioteca  
(biblioteca@jf‑belem.pt). Em janeiro 
e fevereiro, as professoras Hermínia 
Afonso e Nádia Barão Nunes, do Ex‑
ternato Veleiro estiveram presentes, 
por duas vezes, com o 1º e 2º Ciclos. 
Desta primeira visita do 1º Ciclo, re‑
sultou uma apresentação da Biblio‑
teca e como utilizar o equipamento, 
seguindo‑se a leitura de livros pelos 
alunos e acesso ao computador, ao 
som de Bach. Requisitaram, ainda 
o livro com CD sobre a vida e obra 
do mesmo compositor, da coleção 
grandes compositores.

// CONTAR ÁFRICAS
Exposição no Padrão dos Descobrimen‑
tos por Investigadores e especialistas 
que escolheram peças emblemáticas e 
palavras e que, com elas, desenharam 
um percurso para conhecer uma África 
diversa e múltipla. Até 21 de abril.
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// NOVA VARREDORA 
MECÂNICA
Uma nova varredora mecânica de 4 metros cúbicos 
iniciou em janeiro atividade na nossa Freguesia. Este 
novo equipamento tem a capacidade de varrer e aspirar 
simultâneamente, através do uso de dispersores de água. 
Durante o processo, consegue‑se assim uma minimiza‑
ção das poeiras expelidas e um aumento da eficácia na 
limpeza urbana.
Esperamos que este investimento venha contribuir muito 
significativamente para um melhor ambiente na nossa 
freguesia, limpando e varrendo de forma mais rápida 
e eficaz as nossas vias de circulação.
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PLANO DE FORMAÇÃO - IEFP
O plano de formação das ações de formação de longa e curta duração 
do Serviço de Formação profissional (IEFP) de Lisboa estão dispo‑
níveis online.
Podem pesquisar a oferta formativa no site do IEFP na página:
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/pesquisas/search.do?cat=ofertaFormacao
Neste endereço poderão encontrar também a ficha de inscrição. 
Os planos disponibilizados serão sempre a última versão pelo que 
os poderão consultar regularmente no endereço disponibilizado.
Os cursos de formação profissional realizados na rede de Centros 
de Emprego e Formação Profissional de Gestão Direta do IEFP são 
gratuitos para os formandos. As condições de frequência dos cursos 
de formação profissional dependem de vários fatores, entre eles, 
a idade e as habilitações escolares dos candidatos.
Os destinatários devem reunir, cumulativamente, a idade e as 
habilitações escolares que a seguir se indicam:  

Cursos de Aprendizagem
• Jovens com idade inferior a 25 anos
• Habilitações escolares: 9.º ano de escolaridade, sem conclusão 

do ensino secundário.

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
Jovens ou adultos que tenham uma das seguintes habilitações 
escolares:

• ensino secundário
• ou 10.º e 11.º anos completos e inscrição no 12.º ano
• ou qualificação profissional de nível 4
• ou Diploma de Especialização Tecnológica (DET) ou de um 

grau de ensino superior, que pretendam a sua requalificação 
profissional.

Cursos de Educação e Formação para Adultos (Cursos EFA)
• Adultos com idade igual ou superior a 18 anos à data de início 

da formação
• Habilitações escolares: entre menos de 4 anos até 12 anos 

(consoante o tipo de percurso). 

Formação Modular
Adultos com idade igual ou superior a 18 anos, empregados ou 
desempregados, que queiram melhorar as suas competências em 
domínios do âmbito geral ou específicos da sua profissão.

Medida Vida Ativa
Desempregados, jovens ou adultos, inscritos nos Centros do IEFP.

Programa de Formação em Competências Básicas
Adultos com idade igual ou superior a 18 anos:

• que não tenham frequentado ou não tenham concluído 4 
anos de escolaridade

• ou que, tenham frequentado e concluído os 4 anos de 
escolaridade, mas não tenham conhecimentos básicos de 
leitura, escrita e cálculo.

Programa PPT - Português para Todos
Cidadãos imigrantes, com idade igual ou superior a 18 anos, empre‑
gados ou desempregados, com situação regularizada em Portugal.

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC)
• Adultos com idade igual ou superior a 18 anos (candidatos 

até aos 23 anos, inclusive, devem ter três anos de experiência 
profissional, devidamente comprovada pelos serviços 
competentes da Segurança Social ou, sempre que aplicável, de 
organismo estrangeiro congénere).

• Habilitações escolares: sem a conclusão do 4.º, 6.º, 9.º ou 12.º 
ano de escolaridade

• Com competências adquiridas através da experiência 
de trabalho, ou noutros contextos, e pretendam vê‑las 
reconhecidas através de uma certificação formal.

Para mais informações contacte o Gabinete de Inserção Profissional 
da Junta de Freguesia de Belém pelo telefone 210 132 330 ou pelo 
mail gip@jf‑belem.pt.

// PEQUENAS 
REPARAÇÕES
A Junta de Freguesia de Belém dispo‑
nibiliza um serviço gratuito de apoio 
à população, de pequenas reparações 
domésticas de eletricidade e canali‑
zação, prestado pelo nosso voluntário 
Sr. José Luís Sobral. 
Este voluntário dá o seu tempo de 
trabalho e a Junta assegura o paga‑
mento dos materiais para pequenas 
reparações domésticas. Desde 2016 
que o Sr. Sobral disponibiliza estes 
serviços aos mais “crescidos” e ca‑
renciados da Freguesia.
Este serviço é destinado a pessoas 
com idade a partir dos 55 anos, em 
situação de carência económica (ren‑
dimentos até ao valor do IAS: 435,76€).
Em 2018 foram 15 as famílias que 
pediram e obtiveram de forma gra‑
tuita o apoio às pequenas reparações 
de canalização ou de eletricidade. Os 
pedidos vieram maioritariamente de 
utentes do género feminino de agre‑
gados familiares constituídos por 
um adulto.
Para usufruir deste serviço basta ins‑
crever‑se na Junta de Freguesia entre 
as 9h30 e as 18h.
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// LAVANDARIA 
SOCIAL
A Lavandaria Social está em funcio‑
namento desde 2012 em parceria com 
a Paróquia de Santa Maria de Belém. 
Destina‑se a pessoas com 55 anos ou 
mais que disponham de rendimentos 
até ao valor do IAS (435,76€). Faça a sua 
inscrição/marcação com uma assistente 
social da Junta de Freguesia de Belém. 
Horário de atendimento aos utentes da 
Lavandaria: 2ªf, 4ªf e 6ªf das 9h30 às 11h30 
Local: Rua de Pedrouços 84/86.
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// PROGRAMA FÉRIAS 
DE NATAL 2018
Cerca de 50 participantes!
As Férias de Natal para Crianças e Jovens Fregueses 
decorreram entre o dia 17 de dezembro e o dia 2 
de janeiro. 
Como já vem sendo hábito, tivemos um programa 
fantástico que proporcionou às nossas crianças e 
jovens experiências criativas, pedagógicas e di‑
vertidas. Nestes dez dias úteis destacamos ativida‑
des de Peddy Paper, Jogos Tradicionais, Concurso 
Master‑Chef Júnior e Atelier de Expressão Plásti‑
ca e atividades em Piscina coberta, que decerto 
marcaram pela diferença nestas férias natalícias. 
Os momentos partilhados sedimentaram laços de 
amizade e geraram dinâmicas, que esperamos con‑

tinuar a trabalhar nos 
próximos programas 
de férias. 
Esperamos-vos nas 
férias da Páscoa para 
mais aventuras e fica 
aqui a promessa de 
sempre fazer mais 
e melhor! 

Tivemos um 
programa fantástico 
que proporcionou 
às nossas crianças e 
jovens experiências 
criativas, 
pedagógicas e 
divertidas.
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// DIA DO VIZINHO
“… o vizinho é mais do que a pessoa que mora ao nosso lado, 
pode ser uma ajuda, uma companhia, um amigo”, segundo 
João Carvalhosa vogal do pelouro da ação social da Junta de 
Freguesia de Belém.
O Dia do Vizinho é assim uma oportunidade para conhecer 
quem mora no nosso prédio na casa ao nosso lado ou nas 
ruas do nosso bairro. Este dia surgiu em França no final da 
década de 90 e em Portugal comemora‑se desde 2004, ano este 
em que comemorámos pela primeira vez na então freguesia 
Santa Maria de Belém. Em 2008 celebrámos pela primeira 
vez na Freguesia de São Francisco Xavier. Após a união das 
freguesias de Santa Maria de Belém e São Francisco Xavier 
em 2014, manteve‑se esta comemoração na atual freguesia de 
Belém, que vem desde sempre dinamizando a comunidade. 
Neste contexto, apresentamos‑vos alguns indicadores rela‑
tivos à evolução desta iniciativa considerando o quadriénio 
2014‑1018. 
De salientar que esta adesão tendo vindo a aumentar e temos 
tido diversas entidades que têm estado presentes em parce‑
ria com a Junta, contribuindo para que esta festa seja cada 
ano melhor. 
Este ano iremos comemorar mais um dia do vizinho em 31 
de maio. Todos os vizinhos são convidados a organizar na 
sua rua, bairro ou pátio a sua festa do vizinho. Esperamos 
que as pessoas e entidades, que em anteriores edições se 
voluntariaram, possam também este ano dar sugestões e 
participar para que cada vez mais esta festa seja uma festa 
de partilha.
Contamos com a inscrição de voluntários para organizar a 
festa da sua rua, pátio ou bairro, à qual a Junta de Freguesia 
dará o apoio logístico e material para a dinamização da sua 
rede de vizinhança.
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// INTERVENÇÕES
Habitações Municipais
A Junta de Freguesia faz pequenas in‑
tervenções em habitações municipais 
que existem na Freguesia.
Estas obras, efetuadas em nome da CML, 
visam resolver pequenos problemas. No 
entanto, a Junta tem feito intervenções 
mais profundas, fruto do mau estado em 
que algumas habitações se encontram 
por falta de manutenção.
Nesse âmbito, realizou‑se de dezembro 
de 2018 a final de fevereiro de 2019:
Nº de visitas efetuadas: 23
Obras aprovadas pelo executivo: 11
Obras já efetuadas: 5
Custo das obras efetuadas: 7 366,81€

DEPOIS

ANTES
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// PROJETO 
“SOLIDÁRIOS 2018”
A Junta de Freguesia de Belém ajuda as fa‑
mílias residentes nesta Freguesia de várias 
formas, nomeadamente com  o Re‑Food/
Belém e com o apoio financeiro destina‑
do à aquisição de bens alimentares e de 
higiene (Cartão Solidário), disponibiliza‑
ção de vestuário e outros bens de primeira 
necessidade para casa (Loja Solidária) 
e cedência de equipamentos para o lar, 
tais como eletrodomésticos e mobiliário 
através de doações. A Junta também di‑
namiza programas de apoio social nas 
férias de Natal, acolhendo as crianças e 
jovens e proporcionando‑lhes inúmeras 
atividades durante a pausa escolar.
Neste contexto, o GNS-Gabinete Nacional 
de Segurança recolheu e ofereceu à JF 
Belém, durante o mês de dezembro, di‑
versos bens e produtos que foram doados 
à Loja Solidária (peças de vestuário e 
produtos de higiene pessoal) e à Mesa de 
Nossa Senhora da Paróquia de Santa 
Maria de Belém (bens alimentares que 
vieram reforçar os dias em que não há 
entrega refeições).
Partilhamos uma foto da entrega de 
alguns bens recolhidos e agradecemos 
ao Gabinete  Nacional de Segurança e a 
todos os que colaboraram nesta iniciativa 
a generosidade da doação dos géneros 
de higiene pessoal e vestuário. Agradece‑
mos particularmente ao Subdiretor‑Geral 
do GNS, Brigadeiro‑General João Duarte 
Marta e à Dra. Vanda Alambre, Consultora 
da Direção do GNS, pela sua intervenção 
direta nesta recolha de bens e produtos 
que, estamos seguros, muito irá contribuir 
para minimizar algumas das carências dos 
residentes na nossa Freguesia.  A vida é 
feita de desafios, sendo que para muitos 
deles são necessários parceiros que acre‑
ditem nos nossos projetos e no desejo de 
melhorar a vida dos nossos fregueses mais 
desfavorecidos.

// COMISSÃO SOCIAL DE 
FREGUESIA DE BELÉM
A Comissão Social de Freguesia de Belém, presidida pelo 
Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, tem continuado a convidar as entidades (públicas, 
privadas, com e sem fins lucrativos, pessoas que intervém na 
freguesia e residentes) a participarem no desenvolvimento 
das respostas sociais da freguesia.
A Comissão Social de Freguesia de Belém tem como obje‑
tivos combater a pobreza e a exclusão social, promovendo 
a inclusão e coesão sociais, avaliar os problemas sociais 
existentes e as necessidades para a sua resolução, contribuir 
para a definição de prioridades de intervenção em matéria 
social, promover a efetiva participação da sociedade civil e 
das entidades públicas e privadas na dinâmica da freguesia, 
incentivar redes de apoio que contribuam para a cobertura 
da freguesia em serviços e equipamentos sociais e promover 
a concretização dos princípios e objetivos do Programa de 
Rede Social ao nível da freguesia.
No âmbito do trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia 
de Belém e da CSFB inserem‑se projetos de cariz diverso, nos 
quais se incluem aqueles que se enquadram na promoção do 
acesso à saúde, no apoio à comunidade escolar e no combate 
ao desperdício alimentar e ao isolamento social.
Conforme espelhado em gráfico, ao longo do ano de 2018, 
realizaram‑se diversas reuniões com o objetivo de avaliar, 
planear e promover diversas ações, das quais é exemplo a 
Ação de Capacitação e Sensibilização sobre o tema “Maior 
Acompanhado”, que decorreu no passado mês de dezembro. 

// LOJA SOLIDÁRIA
Não Custa Nada!!
A Loja disponibiliza vestuário pessoal e roupa de casa (toalhas, 
roupa de casa, etc.). Mensalmente são apoiados aproxima‑
damente 100 agregados familiares, o que remete para que, 
anualmente, mais de 2000 pessoas estejam a beneficiar deste 
projeto social. 
Local de funcionamento: Rua de Pedrouços, nº 84‑86
Horário: 3ªfeira – 10h às 14h; 5ªfeira – 15h às 19h; Sábado – 10h às 13h 
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// QUESTIONÁRIO AOS 
CUIDADORES INFORMAIS
FAQ - Perguntas Frequentes

Quem são os cuidadores Informais?
São todos aqueles que apoiam e prestam cuidados e assistência sem 
uma relação profissional e sem qualquer tipo de remuneração, a uma 
ou mais pessoas (filhos, pais, amigos, vizinhos), que se encontram 
temporária ou permanentemente incapacitados de desenvolver, com 
autonomia, as suas atividades de vida diária.

Porquê este questionário?
Sabendo que as pessoas que cuidam de outras muitas vezes não 
têm conhecimentos formais sobre esta área de apoio, consideramos 
importante dar a palavra aos cuidadores, no sentido de nos fazerem 
saber quais são as suas necessidades.

Porque não apoios económicos?
A Junta de Freguesia de Belém, apesar de reconhecer o meritório 
trabalho dos cuidadores informais, não tem nas suas competências 
a possibilidade de apoiar economicamente os cuidadores informais 
que tão generosamente prestam o seu apoio. Através do nosso Pelouro 
de Ação Social podemos esclarecer, informar, encaminhar e através 
de Protocolos e Parcerias conseguimos dar resposta, de qualidade. 

Porquê responder ao questionário?
No seguimento das respostas obtidas na última edição apurámos as 
seguintes necessidades:
1. Prestar informações sobre o “descanso do cuidador”, que já pode 

consultar neste Boletim;
2. Os cuidadores informais que manifestaram a necessidade de apoio 

psicológico ou emocional foram contatados individualmente e 
foram‑lhes apresentadas respostas locais;

3. Os cuidadores informais que apresentam a necessidade de apoio 
nas técnicas de cuidados a dependentes, foram também contata‑
dos, no sentido de poderem ter esta formação.

Quantas mais e mais diversificadas respostas recolhermos, melhor 
conseguiremos responder às necessidades dos cuidares informais.

Como e onde pode responder e entregar o seu questionário?
4. Destacar e preencher o questionário disponibilizado no Boletim 

e entregar nas secretarias da Junta de Freguesia de Belém.
5. Fotocopiar ou pedir para fotocopiar o questionário do Boletim, 

preencher e entregar nas secretarias da Junta de Fregue‑
sia de Belém.

6. Aceder ao site ou Facebook da Junta e responder ao questionário 
on‑line (www.jf‑belem.pt ou https://www.facebook.com/juntafre‑
guesiabelem/)

Porquê disponibilizar o seu contato?
Permite‑nos dar uma resposta mais individualizada e à medida das 
suas necessidades. 

Não quero deixar no questionário os meus contatos. O que fazer?
Se preferir poderá sempre consultar informação mais genérica que 
iremos disponibilizando através dos nossos meios de comunicação. 
Mas, pode ainda marcar atendimento social ou pedir uma visita 
domiciliária (uma assistente social irá à sua residência e recolherá 
informações relativas às suas necessidades)
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// O DESCANSO 
DO CUIDADOR
O Descanso do Cuidador criado no âmbito da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI) possibilita o internamento, em situações 
temporárias, decorrentes de dificuldades de apoio 
familiar ou necessidade de descanso do principal 
cuidador. 
Tendo como ponto de referência a vontade das 
famílias em cuidarem e manterem os seus familia‑
res junto de si, a modalidade do Descanso do Cui‑
dador apresenta‑se como uma oportunidade de 
descansarem, permitindo ainda não descurarem 
a sua própria saúde física e mental, determinante 
no cuidado ao outro.
Assim sendo, foi a pensar nas necessidades pes‑
soais do cuidador principal, tais como a necessi‑
dade de descanso pessoal (férias), necessidade 
de cuidados de saúde, por exemplo: situações em 
que o cuidador principal precise de programar 
ser submetido a uma intervenção cirúrgica, ou 
de fazer exames complementares ou de realizar 
tratamentos médicos, que surgiu a modalidade do 
Descanso do Cuidador, possibilitando que neste 
período o seu familiar disponha dos cuidados de 
saúde e de apoio social adequados em regime de 
internamento.
O Descanso do Cuidador pode ser solicita-
do até 3 vezes por ano, em períodos de no 
máximo 30 dias de internamento, num total, 
90 dias por ano.
Para iniciar o processo de solicitar Descanso do 
Cuidados, deve contactar o médico de família, o 
enfermeiro de família ou o assistente social do 
Centro de Saúde onde está inscrito o doente.
O internamente para Descanso do Cuidador 
nos Cuidados Continuados é comparticipado de 
acordo com os rendimentos do agregado familiar.  

É cuidador (se tem a seu cargo alguém) ou é cuidado 
por alguém (ajudado por alguém)?

 Cuidador       Cuidado
Se responder “cuidado” passe à pergunta 4.

Qual a relação que tem com a pessoa cuidada?

 Marido/ Mulher - Companheiro(a) - União de fato
 Filho/a - Enteado - Genro/Nora
 Neto/a
 Sobrinho/a
 Afilhado/a 
 Amigo/a
 Vizinho/a
 Outro. Qual? 
 

A pessoa que cuida tem algum tipo de apoio?

 Centro de dia
 Serviços de apoio domiciliário
 Centro de convívio
 Casa de repouso
 Atividades da Junta Freguesia de Belém
 Outras atividades. Quais? 

Quais os apoios, não económicos, que gostaria de ter 
para o ajudar neste acompanhamento.  

 Apoio psicológico ou emocional 
 Apoio nas técnicas de cuidados a dependentes 

(ex.: alimentação, posicionamento)
 Ajudas técnicas (ex.: cadeira de rodas, camas 

articuladas, entre outras)
 Apoio social
 Períodos para descanso do cuidador 
 Outros. Quais? 
  

Que tipo de apoios dá à pessoa de quem cuida?

 Apoio na alimentação
 Apoio nos cuidados de higiene
 Apoio à locomoção
 Apoio em situações de pessoa acamada
 Outros. Quais? 

Idade do cuidador 

Idade da pessoa cuidada 

   

Agradecemos a sua colaboração.
Caso queira ser contatado deixe o seu contato:











CUIDADORES
INFORMAIS
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QUESTIONÁRIO 

É cuidador (se tem a seu cargo alguém) ou é cuidado 
por alguém (ajudado por alguém)?

 Cuidador       Cuidado
Se responder “cuidado” passe à pergunta 4.

Qual a relação que tem com a pessoa cuidada?

 Marido/ Mulher - Companheiro(a) - União de fato
 Filho/a - Enteado - Genro/Nora
 Neto/a
 Sobrinho/a
 Afilhado/a 
 Amigo/a
 Vizinho/a
 Outro. Qual? 
 

A pessoa que cuida tem algum tipo de apoio?

 Centro de dia
 Serviços de apoio domiciliário
 Centro de convívio
 Casa de repouso
 Atividades da Junta Freguesia de Belém
 Outras atividades. Quais? 

Quais os apoios, não económicos, que gostaria de ter 
para o ajudar neste acompanhamento.  

 Apoio psicológico ou emocional 
 Apoio nas técnicas de cuidados a dependentes 

(ex.: alimentação, posicionamento)
 Ajudas técnicas (ex.: cadeira de rodas, camas 

articuladas, entre outras)
 Apoio social
 Períodos para descanso do cuidador 
 Outros. Quais? 
  

Que tipo de apoios dá à pessoa de quem cuida?

 Apoio na alimentação
 Apoio nos cuidados de higiene
 Apoio à locomoção
 Apoio em situações de pessoa acamada
 Outros. Quais? 

Idade do cuidador 

Idade da pessoa cuidada 

   

Agradecemos a sua colaboração.
Caso queira ser contatado deixe o seu contato:











4

5

6

Nome

Contato telefónico e/ou de e-mail
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// GUIA DE SUGESTÕES PARA CUIDAR 
DA PESSOA COM DEMÊNCIA
Vamos dar início a uma serie de publicações que pre‑
tendem sensibilizar, esclarecer e apoiar as pessoas com 
demência e seus cuidadores, com o apoio da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa.
O primeiro tema a abordar serão as diversas alterações 
sensoriais próprias do envelhecimento e da demência. 
Sendo que a demência é uma condição em que ocorre 
perda da função cerebral, acompanhada por um conjunto 
de sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida 
da pessoa, levando a problemas cognitivos, de memória, 
raciocínio, afetando, também, a linguagem, o comporta‑
mento e alterando a própria personalidade.
Deste modo é muito importante criar um ambiente que 
estimule os 5 sentidos.

VISÃO
A utilização e o reconhecimento da cor pelas pessoas 
com demência
Algumas sugestões:
• As cores pastel são vistas como cinzento, pelo 

que se recomenda a utilização de cores primárias 
(encarnado, azul, verde e amarelo)

• As cores brilhantes distraem e são desconfortáveis, 
pelo que se sugere a utilização de cores suaves 
e moderadas

• Evite utilizar padrões com bolas, quadrados ou riscas. 
A pessoa pode usar bons conjuntos de cores primárias 
suaves/não brilhantes e continuar bem vestida e 
satisfeita

• Para disfarçar as saídas ou divisões de quartos, sala 
ou outros espaços que não são seguros para a pessoa, 
pode pintar as portas da mesma cor que as paredes 
(fica a ilusão que não existe aí porta)

• Se quiser marcar uma porta para a pessoa saber que 
é por ali que sai ou entra, pode pintar as portas numa 
cor que contraste com a cor da parede e assim ajudar 
a encontrar a porta. Deve ser utilizada uma tinta 
opaca para evitar a reflexão de brilho

• De acordo com as boas práticas de Oftalmologia 2008, 
a pessoa com mais de 63 anos deve fazer avaliação 
oftalmológica de 2 em 2 anos

AUDIÇÃO
A audição nas pessoas com demência
Algumas sugestões:
• Controle os fatores de risco cardiovasculares 

(pressão arterial e diabetes controlados)
• Controle e evite a exposição a ruídos muito fortes
• A utilização de aparelhos auditivos, em especial na 

pessoa com demência, melhora a sua qualidade de 
vida prevenindo o isolamento social 

OLFATO E PALADAR (GOSTO)
O olfato e o paladar nas pessoas com demência 
Algumas sugestões:
• É importante a higiene bucal/oral (lavar os 

dentes e a boca)
• Leve a pessoa a consultas regulares do dentista e ao 

otorrinolaringologista (especialista de garganta, nariz 
e ouvidos).

• Controle os fatores de risco cardiovasculares em 
particular o consumo de sal, açúcar e cigarros

• Controle a medicação e se tiver dúvidas consulte um 
profissional de saúde. Tenha em atenção dose certa de 
medicamentos.

TATO
O tato nas pessoas com demência
Algumas sugestões:
• Assegure que a pessoa tem contacto com várias 

texturas que a deixam feliz (um cobertor macio, uma 
escova para o cabelo, etc.)

• Aproveite para dar a sentir à pessoa os elementos 
da natureza (pedras, flores, areia, etc.) quando 
passeia com ela

• Controle a higiene das mãos e estimule o tato 
Fonte: Vaz de Almeida, C., Rodrigues, A.P., Amorim, G., Matoso, L. 
Guia de Sugestões para Cuidar da Pessoa com Demência. SANTA 
CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA. Autorizada a publicação 
de excertos pela SCML.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeio Sénior  
Castelo de Vide 

 
AÇÃO SOCIAL 

 

10 E 11 ABRIL 2019 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 29 DE MARÇO 
 

SORTEIO PÚBLICO DIA 1 DE ABRIL ÀS 15H  
 

. 

// PASSEIOS SENIORES
Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para os próximos passeios seniores 
da Ação Social:

Avis (20 e 21 de março)
Inscrições abertas até 8 de março e sorteio público dos ins‑
critos dia 11 de março às 15h.

Castelo de Vide (10 e 11 de abril)
Inscrições abertas até 29 de março e sorteio público dos 
inscritos dia 1 de abril às 15h.
Fique também atento aos próximos passeios seniores:

Sardoal (maio)
Tomar (junho)



 
BI31 | JA

N
 - FEV 2019 | JF BELÉM

 
23

AÇÃO
 SO

CIA
L

VEM À REUNIÃO SEMENTEIRA!
14 MARÇO / 5ª FEIRA / 19H

Contribua com 
2 horas semanais 

para eliminar o 
desperdício alimentar

Piso 2 da torre do auditório do Museu Nacional dos Coches
Frente à Praça Afonso de Albuquerque, Belém – 1300-598 Lisboa

BELÉM

facebook.com/refood.belem |  refood.belem@gmail.com

Re-food é um movimento 
100% voluntário, feito para 
os cidadãos e envolvendo 
toda a comunidade, com a 
missão de resgatar 
alimentos excedentários 
de diversos parceiros e 
distribui-los com 
dignidade, rápida e 
localmente, a todas as 
pessoas carenciadas.

// RE-FOOD
Reunião Sementeira
Queres ajudar a mudar o mundo comba‑
tendo o desperdício alimentar? A Re‑food 
Belém convida‑o para uma reunião semen‑
teira no dia 14 de Março pelas 19:00h, no 
Museu Nacional dos Coches.
Queremos envolver toda a comunidade. 
Hunter Halder vai falar sobre o movimento 
Re‑food e nós iremos apresentar o nosso 
núcleo Re‑food Belém que se encontra em 
operação desde 2015. Precisamos da sua 
presença pois sem o apoio e envolvimen‑
to de toda a comunidade a Re‑food não 
poderia existir.
Venha e veja como pode participar e fazer 
a diferença!

// PASSEIOS 
PEDESTRES
Do Restelo 
para a Cidade
Valor de inscrição: 2€
(inclui entradas e visitas guiadas quando 
aplicável)
Local de inscrição: Na Junta de Fre‑
guesia de Belém (Largo dos Jerónimos, 
3 ou Rua João de Paiva, 11)

PRÓXIMOS PASSEIOS

12/mar|14h00 Lisboa Story Centre e 
Arco da Rua Augusta

21/mar|14h00 “Pedra Ante Pedra” – 
Museu Geológico e “Do 
Restelo até ao Rio Seco” 
– S. Roque

Percursos para descobrir a Cidade de 
Lisboa, todas as terças feiras.

// INSCRIÇÕES INFORMÁTICA
Ano Lectivo 2019/2020
A partir de 1 de Abril estão abertas as inscrições para os 
cursos de informática que irão decorrer na Junta de Fre‑
guesia de Belém.
Para todos os que pretendem iniciar‑se no mundo da tec‑
nologia, para os que gostam de conviver e dispõem de uma 
manhã livre por semana, aqui encontram a oportunidade de 
aprender de forma descontraída e animada, sem pressões 
ou constrangimentos.
Formações disponíveis das 10h às 12h:

2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira

Iniciação à 
informática

Iniciação à 
informática

OFFICE
Word, 
Excel e 

Powerpoint

OFFICE
Word, 
Excel e 

Powerpoint

Revisões de 
internet

Inscreva‑se na sua Junta de Freguesia para garantir a sua vaga. 
Esperamos por si para iniciar esta aventura a partir de Outubro. 
Seja bem vindo. 
Os horários podem sofrer alterações de acordo com as inscrições 
efectuadas até 15 de Setembro.

Precisamos da sua 
presença pois sem o 
apoio e envolvimento 
de toda a comunidade 
a Re‑food não 
poderia existir.
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// VAMOS COLABORAR!
A Comunidade Terapêutica 
do Restelo fez 33 anos
Sendo que 2019 é o Ano Nacional da Colaboração, o 
lema que dá título à nossa notícia alicerça‑se num dos 
princípios que rege a CT (Comunidade de Terapêutica) 
do Restelo que defende a integração plena na sociedade 
dos ex‑residentes. Esta é a única comunidade terapêutica 
pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT) e uma das três do País.
A Junta de Freguesia de Belém esteve representada nas 
instalações da CT, no dia 22 de janeiro, por ocasião deste 
33º aniversário. Para esta celebração foram convidados 
responsáveis, profissionais, parceiros, residentes e ex‑re‑
sidentes para um momento de confraternização. 
Nomeadamente, um ex‑residente com 25 anos de absti‑
nência, fez uma intervenção onde salientou a importância 
que teve para si a passagem por esta Comunidade. Este 
ex‑residente, que é um exemplo de sucesso e determi‑
nação, organizou a sua vida, tem família constituída e 
montou uma microempresa.  
A Dra. Cristina Mesquita, coordenadora da Comunida‑
de Terapêutica do Restelo agradeceu os contributos de 
todos, para a continuidade do trabalho desenvolvido pela 
Comunidade e o Dr. Luís Pisco, Presidente do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo‑IP, manifestou e reiterou o seu orgulho em 
estar presente, considerando o trabalho que tem sido 
desenvolvido pela CT do Restelo. Na comemoração ainda 
estiveram presentes Laura Silveira, Vice‑presidente da 
ARSLVT, Joaquim Fonseca, Coordenador da Divisão de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependên‑
cias desta ARS Departamento de Gestão, tendo sido mais 
uma vez salientada a relevância do impacto que uma 
equipa coesa pode ter no sucesso do trabalho, que tem 
sido desenvolvido, aqui nesta Freguesia. 
A CT que recebe pedidos de colaboração/observação de 
entidades internacionais, possui uma equipa de trabalho 
composta por sete elementos: seis psicólogos e assistentes 
sociais e uma assistente técnica. Esta é uma extraordinária 
equipa, que apesar de todas as dificuldades, nomeadamen‑
te as inerentes à mudança de tutela, continua a receber 
residentes e a manter um bom nível de trabalho, que 
se espelha nos resultados obtidos que estão ao nível da 
média internacional. 
Em 33 anos de reabertura como CT nos moldes atuais, já 
recebeu 917 pessoas, sendo que destes, um terço termi‑
nou o tratamento e 80% destes utentes mantiveram‑se 
abstinentes. A lotação máxima da Casa é de 20 pessoas e 
atualmente são apoiados 18 residentes, maioritariamente 
do género masculino, entre os 23 e os 60 anos. 
O modelo de tratamento seguido na Comunidade de‑
senvolve‑se em três níveis (comportamento, emocional/
afetivo e cognitivo), implica a desintoxicação física prévia 
e tem como objetivo geral o tratamento da dependência 
psicológica de modo a permitir ao residente reinserir‑se 
no seu meio, com um projeto de vida próprio e autónomo. 
Incide sobre o indivíduo em interligação com as equipas 
de rua, família/amigos e ex‑residentes. O programa tem 
a duração mínima de 13 meses e desenrola‑se em 5 fases, 
sendo a estadia livre e a permanência voluntária o que 
significa que qualquer residente, a qualquer momento do 
tratamento pode decidir interromper o mesmo. 
PARABÉNS À CT DO RESTELO!!!!
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// DIREITOS DA CRIANÇA
em Belém
Foi estabelecido um protocolo entre a Câmara Municipal 
de Lisboa e a Junta de Freguesia de Belém que resultou na 
implantação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
Lisboa Ocidental (CPCJ‑LO), em 2017, na nossa freguesia.
Esta figura legal, criada em 1999, fomenta o respeito pelos 
direitos das crianças e jovens dos 0 aos 18 anos.
Assim, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
Lisboa, devido à dimensão deste concelho foi dividida em 
4, sendo que a Ocidental abarca as Freguesias de Alcântara, 
Estrela, Ajuda, Campo Ourique, Campolide e Belém.
É uma preocupação desta Junta de Freguesia apoiar a 
Comissão desde a sua criação, uma vez que a Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, tem sido ao longo 
dos últimos anos uma preocupação da Ação Social.
Desta forma procuramos desenvolver trabalho técnico 
enquanto entidade de 1º nível, tendo um contacto privi‑
legiado com a população, e ter como missão desenvolver 
trabalho de prevenção, sensibilização, divulgação e cola‑
boração direta com a CPCJ – Lisboa Ocidental enquanto 
membros da Comissão Alargada.
No âmbito desta colaboração, vários projetos têm vindo a 
ser desenvolvidos inclusivamente junto da comunidade. 
Mais recentemente em novembro de 2018, e no mês em 
que se celebra os Direitos da Criança, o Projeto Intervir 
em Belém – atividade «Afetos na Escola», foi desafiado 
juntamente com as escolas onde desenvolve atividades, 
a criar o estendal dos direitos da criança.
Neste âmbito foram desenvolvidas duas sessões com todas 
as turmas do 3º ano das Escolas Básicas do Agrupamento 
de Escolas de Belém: Moinhos do Restelo, Caselas e Bairro 
do Restelo. A primeira sessão com o objetivo de dar a 
conhecer às crianças os seus principais direitos e refletir 
sobre os mesmos. Na segunda, aproveitando peças de 
roupa brancas que já não eram utilizadas, as crianças 
pintaram os direitos para os quais ficaram mais sensíveis, 
criando assim o estendal dos Direitos da Criança, exposto 
nas entradas das respetivas escolas e posteriormente nas 
instalações da CPCJ‑Lx Ocidental.
Algumas turmas, foram ainda desafiadas a criar telas 
relativas ao tema, que foram oferecidas aos convidados 
especiais de uma tertúlia, com o mesmo mote e que foi 
dinamizada pela CPCJ‑Lx Ocidental.
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Para o mês de abril que se avizinha, a Junta de Freguesia em colabo‑
ração com a CPCJ‑Lx Ocidental prepara a reedição de uma série de 
iniciativas com o objetivo de assinalar o mês da Prevenção dos Maus 
Tratos na Infância e Juventude.
Assim encontramo‑nos a organizar:

2ª edição de «48 horas a Nadar por Ti – 2019»
Com o objetivo de alertar e sensibilizar a comunidade para a prevenção 
dos maus‑tratos, a que muitas crianças e jovens ainda são sujeitos.
Na 1ª edição, que decorreu entre 13 e 15 de abril de 2018, participaram 
neste evento, «48 horas a Nadar por Ti»: 62 equipas participantes, 
422 nadadores e 321 km nadados.
https://nit.pt/tag/48‑horas‑a‑nadar‑por‑ti
Esta iniciativa que decorre de 5 a 7 de abril na Piscina do Restelo 
procura sensibilizar, mas também através de patrocínios apoiar com 
1€ o Centro Dr. João dos Santos – Casa da Praia, que é uma Institui‑
ção Particular de Solidariedade Social (IPSS), por cada 100 metros 
percorridos. Esta instituição tem como missão acompanhar famílias 
com crianças em risco e dar apoio especializado às próprias crianças 
(entre os 5 e os 12 anos), tendo sido uma entidade de referência nos 
últimos anos no apoio psicopedagógico e familiar à nossa freguesia.
Qualquer cidadão poderá participar nadando em equipa ou indivi‑
dualmente. Todos os participantes têm de ter no mínimo treze anos 
e dominar pelo menos um estilo de natação. Cada equipa tem uma 
hora para realizar a prova, onde apenas um elemento pode nadar 
de cada vez. Todos devem estar dentro de água, sendo que cada ele‑
mento só deve partir quando o colega tocar na parede. Se participar 
individualmente, poderá ser integrado numa equipa que reúna vários 
nadadores individuais: Bit.ly/Nadar2019
Para desenvolver esta atividade, estão abertas inscrições para volun‑
tários. Estas poderão ser feitas no formulário que se segue indicando 
a disponibilidade para apoiar esta causa, recebendo os atletas, dando 
algumas orientações acerca do evento, contabilizando os metros 
percorridos, verificando se o regulamento está a ser cumprido, entre 
outras tarefas logísticas: Bit.ly/Voluntário2019
Porque o bem estar de todos os participantes é fundamental, iremos 
necessitar de um nadador salvador durante todo o evento, motivo 
pelo qual, também criámos um formulário de inscrição para quem 
esteja interessado em participar nesta campanha de sensibiliza‑
ção para a Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude: 
Bit.ly/NadadorSalvador2019

Caminhada dinamizada pela CPCJ – Lx Ocidental
Uma caminhada conjunta pela Freguesia de Belém, que decorre no 
dia 3 de maio.

Elaboração do Laço Azul
Durante o Mês de Abril propomos a criação de um laço por escola, 
para exposição nas instalações da Piscina do Restelo ou na própria 
Escola visível para o exterior.

Boletim da Junta de Freguesia de Belém
Página descartável para os fregueses solidários, assim como entidades 
públicas e privadas da Freguesia colocarem em locais visíveis.

Espaço Público
Forrar os postes de eletricidade com faixas de tecido azul com o apoio 
de voluntários (R. Sam Levy; R. das Pedreiras; Lg. do Figueiredo e Av. 
da India – entre a Cordoaria Nacional e a Estação Fluvial)
Caso V.Exas. tenham interesse em colaborar com esta iniciativa, 
poderão entrar em contacto para: solidario@jf‑belem.pt 
Está solidário com esta causa? Todos podemos participar e apoiar!N
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O mês de Abril, foi o escolhido
pela Comissão Nacional de Proteção
de Crianças e Jovens para sensibilizar, 
divulgar e promover o Artigo 19º 
da Convenção, que prevê o direito
de proteção da criança e do jovem
contra os maus tratos e a negligência.

A Junta de Freguesia de Belém, associou-se a esta 
campanha em conjunto com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens – Lisboa Ocidental 
(com sede no território desta Freguesia desde 
2017)

Assim, convidamo-lo na qualidade de freguês ou 
comerciante na Freguesia de Belém, a associar-se 
a esta iniciativa.

Pode fazê-lo das seguintes formas:

Caminhando na Freguesia no dia 3 de maio.

Destacando esta folha e colocando-a durante o 
mês de abril na sua janela ou porta da 
habitação.

Colocando um elemento azul na sua varanda, 
janela ou porta durante o mês de abril – mês da 
Prevenção dos Maus Tratos.

Participar na iniciativa 48 Horas a Nadar por Ti, 
nos dias 5 a 7 de abril, na Piscina do Restelo. 
Inscrição no site da Junta de Freguesia.



MÊS DA PREVENÇÃO DOS
MAUS TRATOS

ABRIL 2019

L I S B OA  O C I D E N TA L
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// LIONS CLUB INTERNATIONAL 
LIONS LISBOA BELÉM
Trabalhamos para que possa 
cuidar da sua visão
A primeira coisa que fazemos quando acordamos é abrir os 
olhos e é a visão o sentido que mais vamos usar até o fim do dia. 
A importância da visão é tão grande que supera a de todos os 
outros sentidos. O cuidado com os olhos são um investimento 
importante para a saúde geral, já que problemas de visão inter‑
ferem em muitos âmbitos da rotina. Para além da prevenção de 
doenças e outras consequências graves como a cegueira, a boa 
adaptação aos óculos, por exemplo, evita sintomas como tontura, 
mal‑estar e falta de concentração.
No âmbito da parceria estabelecida entre o Lions Lisboa Belém 
‑ nosso parceiro da Comissão Social da Freguesia ‑, uma ótica 
e um oculista, foram oferecidos 15 pares de óculos graduados 
entre 2016 até 2018. Em 2016 os óculos foram oferecidos pela 
ótica Berna e desde 2017 pela Oculista Cristal d’Ouro 15.

// PROJETO 
"CARTÃO SOLIDÁRIO" 2018/19

A Junta de Freguesia de Belém este ano de 2018/19, 
de forma a minorar os efeitos da crise e a gestão do 
orçamento familiar abrangeu 338 fregueses, dos quais 
31 são crianças menores de 12 anos, na sua iniciativa 
"Cartão Presente". Com este cartão as famílias podem 
escolher os produtos Alimentares (Frescos e não pere‑
cíveis) e produtos de Higiene de acordo com as suas 

necessidades, podendo apro‑
veitar as promoções dos pro‑
dutos que mais necessitam.
Relativamente à tipologia fa‑
miliar, predominantemente 
foram atribuídos cabazes 
solidários a agregados consti‑
tuídos por uma pessoa adulta 
seguidos de agregados consti‑
tuídos por 2 e 4 adultos.
Note‑se que, com o cartão, as 
famílias não podem adquirir 

bebidas alcoólicas, brinquedos, pequenos eletrodo‑
mésticos e refeições pré‑confecionadas. No entanto 
este abarca a aquisição de carne, peixe, pão, fruta, 
legumes, leite e outros tipos de produtos essenciais.

// PÁSCOA 2019
A Junta de Freguesia de Belém vai promo‑
ver um programa de apoio às famílias da 
freguesia de Belém durante as férias de 
Páscoa de 2019, de 8 a 22 de Abril de 2019 
(10 dias úteis).
Este programa é destinado a crianças e 
jovens entre os 6 e os 17 anos, com as se‑
guintes especificidades e de acordo com 
o escalão da Segurança Social dos Encar‑
regados de Educação:
1. Crianças dos 6 aos 10 anos que não fre‑
quentem as Escolas Básicas Públicas da 
freguesia e crianças com 11 ou 12 anos 
da Freguesia.
Destinado unicamente a crianças que 
residem na freguesia de Belém.
Atenção: No caso de crianças com 12 
anos e que frequentem o 7º ano de esco‑
laridade, os Encarregados de Educação 
poderão optar pelo programa de Jovens 
ou Crianças, bastando na inscrição online 
selecionar o programa pretendido.
2. Jovens dos 13 aos 17 anos residentes na 
freguesia de Belém.
As atividades deste grupo serão diferentes 
do grupo anterior, sendo adaptadas às 
suas idades.
3. Tabela com os escalões da Segu‑
rança Social

Escalão 
Seg 

Social

Valor 
Inscrição Diária

 Valor 
Máx por 
10 dias

1 7€ 1€ 17€

2 10€ 2€ 30€

3 15€ 3€ 45€

4 18€ 3€ 48€

5 20€ 3€ 50€

S/entrega 30€ 4€ 70€

* Nestes valores estão incluídas as atividades, o 
transporte, a alimentação, o seguro e o material 
de identificação.

As inscrições são feitas online até dia 29 
de março 2019, caso não o consiga fazer, 
poderá deslocar‑se à Junta de Freguesia e 
preencher a inscrição com o nosso apoio.
A data limite de pagamento é dia 3 de Abril 
de 2019, sendo que poderá ser feito por: 
Transferência bancária ou diretamente 
nas secretarias da Junta de Freguesia.
IMPORTANTE: No caso de crianças que 
frequentem os Jardins de Infância e as 
escolas básicas públicas da freguesia 
de Belém, os Encarregados de Educação 
deverão dirigir-se à coordenação CAF 
da escola, de forma a frequentarem o 
programa de férias CAF que é dispo-
nibilizado.

PONTOS DE APOIO À INSC. PRESENCIAL:
Largo dos Jerónimos, 3, de 2ª a 6ª entre as 
09h30 e as 18h00 
Rua João de Paiva, 11, de 2ª a 6ª entre as 09h30 
e as 18h00 (fechado entre as 13h00 e as 14h30)

Este ano, o projeto 
"Cartão Solidário" 
abrange 338 
fregueses, com 
a atribuição, a 
cada um, de um 
"Cartão Presente".
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Funciona nas instalações da Junta de Freguesia de Belém

Sede no Centro Social “Os Moinhos”, em Caselas

Para mais informações/preços/marcações:

Telemóvel: 96 942 24 52 / Email: gabinetepsicobelem@gmail.com

PsicoBelém

Crianças, jovens e adultos.

Equipa multidisciplinar, constituída por 

psicólogos, psicomotricistas e terapeutas.
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NEUROTRANSMISSORES, O QUE SÃO?
Os Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas nas 
células do cérebro (neurónios) e desempenham um papel impor‑
tante na vida quotidiana. Os neurotransmissores são capazes 
de conduzir e transmitir uma informação de um neurónio a 
outro, ou seja, funcionam no Sistema Nervoso como um telefone 
funciona para as pessoas, permitindo a comunicação entre os 
neurónios. Os investigadores ainda não sabem exatamente 
quantos existem, mas mais já foram identificados mais de 100 
mensageiros químicos. 
A imagem abaixo ilustra a relação entre os hábitos de vida em que 
estão implicados alguns destes neurotransmissores e o seu efeito 
direto no nosso quotidiano. A depressão, a ansiedade e outras 
perturbações têm expressão no nosso corpo com a ocorrência de 
desequilíbrios a nível de alguns neurotransmissores. Igualmente, 
quando os neurotransmissores são afetados por doenças ou 
drogas, pode haver uma série de diferentes efeitos adversos no 
corpo. Doenças como Alzheimer e Parkinson estão associadas a 
déficits destes elementos. A medicação pode ajudar a equilibrar 
estes níveis, mas um acompanhamento psicoterapêutico pode 
ajudar a perceber as causas deste desequilíbrio e resolver a 
origem do problema e não apenas o sintoma.
No PsicoBelém podemos ajudá‑lo(a) neste processo! Contate‑nos!

Funciona nas instalações da Junta de Freguesia de Belém

Sede no Centro Social “Os Moinhos”, em Caselas

Para mais informações/preços/marcações:

Telemóvel: 96 942 24 52 / Email: gabinetepsicobelem@gmail.com

PsicoBelém

Crianças, jovens e adultos.

Equipa multidisciplinar, constituída por 

psicólogos, psicomotricistas e terapeutas.
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A equipa do Intervir, através dos “Afetos na Escola e no 
Jardim‑de‑Infância” e do “Sonhar Acordado” pretende 
promover competências pessoais e sociais, identificar, 
partilhar e aprender a gerir as emoções, dos alunos de 
Jardim‑de‑Infância e do 1º Ciclo das Escolas Públicas 
da Freguesia. 
Durante o mês de janeiro terminámos a atividade dos 
Afetos no Jardim de Infância (JI) a decorrer no JI de 
Belém e no Jardim de Infância dos Moinhos do Restelo, 
bem como as sessões do “Sonhar Acordado” no Jardim 
de Infância de Caselas e de Belém. 
Ao longo das sessões dos Afetos no JI, abordámos temas 
como os Pensamentos, os Sentimentos, a Partilha, a 
Amizade, separar o fundamental e que devemos dar 
valor do supérfluo, entre outros temas. No final realizá‑
mos uma sessão de cinema onde partilhámos momentos 
de descontração e diversão. 
O “Sonhar Acordado”, que promoveu momentos de 
Mindfulness e Relaxamento ao longo das sessões, teve 

como atividade final a 
construção de um “pote 
da calma” que ficou nas 
respetivas salas para 
que as crianças possam 
recorrer ao mesmo em 
momentos de agitação.
No 1º ciclo utilizamos 
materiais como jogos 
didáticos, histórias e re‑
flexões, onde abordamos 
temas como a Amizade, 
os Valores, as Decisões, 
a Segurança Pessoal, 
entre outros.
A par destes temas, temos 

realizado atividades de relaxamento com o intuito de 
proporcionar às crianças momentos de descontração, 
concentração e atenção plena, escuta ativa, bem como 
de dar‑lhes ferramentas para lidar com situações mais 
agitadas do dia a dia. 
No âmbito do tema da Amizade as turmas realizaram 
uma atividade com a colaboração da família, onde 
tinham de decorar em casa uma espátula de madeira que 
foi entregue a cada aluno. Nesta espátula pedimos que 
respondessem à pergunta “Como manter um amigo?” 
e posteriormente que a decorassem com materiais à 
escolha. Na escola fizeram uma caixa, chamada “Caixa 
Mágica da Amizade” que decoraram com desenhos e 
onde lá dentro colocaram as espátulas, bem como outros 
materiais para que quando alguém da turma precisar 
possa tirar e relembrar a importância dos amigos. O 
resultado foi muito positivo! 

Temos realizado 
atividades de 
relaxamento 
com o intuito de 
proporcionar às 
crianças momentos 
de descontração, 
concentração e 
atenção plena.
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