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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.

INTEGRATIVA 
Fisioterapia, Osteopatia e Pilates Clínico
Rua Dom Jorge da Costa, 5, loja 17A  
935 383 438 / 213 010 380
integrativa.geral@gmail.com 
www.facebook.com/integrativarestelo 
www.instagram.com/integrativarestelo
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// EVENTOS 
DA JF BELÉM
No site da Junta de Freguesia de Belém, 
no separador "Mais / Eventos", pode 
encontrar um calendário com todos 
os eventos dinamizados ou apoiados 
pela Junta de Freguesia (a azul escuro).
Pode também encontrar nesta página 
eventos que decorrem na nossa Fre‑
guesia e que achamos pertinente di‑
vulgar (a verde claro).
Para que possa estar sempre informa‑
do do que se passa em Belém visite‑

‑nos regularmente na nossa página ou 
anexe este calendário ao seu Google‑
Calendar, clicando no botão no canto 
inferior direito dessa mesma página. 

NÃO DESISTIMOS!
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// RASTREIO DO CANCRO COLORRETAL
AUTORES Dr. Vasco Varela (Médico USF Descobertas); 
Dr.ª Cláudia Paulo (Interna Formação Geral – CHLO)

O cancro colorretal é, atualmente, o 2º cancro com maior 
incidência (número de novos casos por ano) e mortali-
dade em Portugal. 
O termo refere‑se ao cancro que envolve o intestino grosso. 
Este é constituído por 2 porções: o cólon, que corresponde 
à porção inicial e o reto que corresponde à porção final. 
Na grande maioria dos casos, o cancro colorretal desenvol‑
ve‑se a partir de pólipos que crescem na parede interna do 
intestino. Quando detetados precocemente, estes pólipos 
podem ser removidos antes de poderem vir a tornar‑se 
malignos. No caso de o pólipo já ter malignizado, a sua 
remoção antes que ocorra invasão de outras partes do in‑
testino ou do corpo, pode curar o doente, sem necessidade 
de outros tratamentos.  
O facto do cancro colorretal ter elevadas taxas de inci‑
dência e mortalidade, de ter pólipos pré‑malignos que 

podem ser removidos atempa‑
damente e de existir tratamento 
curativo, levou à possibilidade de 
existir um programa de rastreio. 
Os rastreios são testes simples e 
fiáveis que permitem identificar 
lesões percursoras de doenças 
malignas ou estadios iniciais 
da doença, como os pólipos do 
intestino. Destinam-se a popu-
lações saudáveis, sem sintomas.
O rastreio do cancro colorretal 

está recomendado pela Direção Geral de Saúde (DGS) 
para indivíduos entre os 50 e os 74 anos e tem como 
objetivos principais:
1. Redução da mortalidade, através do diagnósti‑

co precoce;
2. Redução da incidência com a detecção e excisão de 

lesões pré‑malignas.
Os exames recomendados são:
• Colonoscopia total – consiste na visualização da 

totalidade da parede interna do intestino grosso 
através da introdução de um tubo, o colonoscópio, 
pelo ânus. É considerado o melhor exame para a 

detecção de pólipos e outras alterações, permitindo 
ainda efectuar biópsias e remover os mesmos. Para 
a sua realização é necessário fazer uma preparação 
intestinal, que vai permitir que o intestino esteja 
limpo e sejam visíveis quaisquer alterações. Existe 
um pequeno risco de complicações, como perfuração 
ou sangramento. O exame pode ser realizado 
sob sedação, minimizando o desconforto. Uma 
colonoscopia negativa deve ser repetida em 10 anos. 

• Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (PSOFs) – 
consiste na deteção de componentes do sangue em 
2 amostras de fezes colhidas em dias separados. 
As amostras podem ser colhidas e casa e, caso o 
resultado seja negativo, deve ser repetido de 2 em 
2 anos. A taxa de deteção é menor em relação à 
colonoscopia, pois nem todos os pólipos sangram, 
sendo também menos específica, pois existem outras 
causas de sangramento, como é o caso da doença 
hemorroidária. Uma PSOFs positiva implica a 
realização de colonoscopia.

Apesar de não haver um exame preferido em relação a 
outro, a DGS recomenda primariamente a realização de 
PSOFs, um exame facilmente disponível, ao contrário da 
colonoscopia.
Os utentes com história pessoal ou familiar de cancro 
colorretal, síndromes hereditárias de cancro colorretal ou 
doença inflamatória intestinal seguem um programa de 
vigilância específico, diferente daquele aqui apresentado. 
Segundo o Relatório do Programa Nacional para as Doenças 
Oncológicas, pretende‑se que toda a população portuguesa 
seja abrangida por este rastreio até 2020.

NA USF DESCOBERTAS
    Na USF Descobertas todos os médicos estão sensibili‑
zados para esta temática e seguem as recomendações 
vigentes, propondo o rastreio aos seus utentes, quando 
indicado, e discutindo qual o método mais adequado 
para cada caso, individualmente.
    Em caso de dúvidas acerca do cancro colorretal 
e/ou do seu rastreio, não hesite em contactar o seu 
médico de família.

EM PORTUGAL 
EXISTE UM 

PROGRAMA 
NACIONAL 

PARA A 
PREVENÇÃO 
E CONTROLO 
DA DIABETES.
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// MEIA 
MARATONA DE 
LISBOA 2019
A Junta de Freguesia de Belém fez, 
mais uma vez, parte das entidades 
que apoiaram a organização da Meia 
Maratona EDP Lisboa. Este ano con‑
támos coma participação de cerca de 
140 atletas a representar a Freguesia 
de Belém. Após a corrida, foi realizado 
um almoço nas instalações da Junta 
de Freguesia de Belém, num grande 
momento de convívio e boa disposi‑
ção entre todos os presentes.
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// CASELAS 
FUTEBOL CLUBE
CORPOS SOCIAS PARA 
O BIÉNIO 2019-2021
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - Alexandre Jorge Sousa 
Batista ‑ Sócio nº 100
Vice-Presidente - Carlos Frederico 
Gouveia Matos M. Figueira ‑ 
Sócio nº 82
Secretário - José Luís Silva Fontes ‑ 
Sócio nº 68

CONSELHO FISCAL
Presidente - Rui Pedro Ribeiro 
Correia ‑ Sócio nº 34
Vice-Presidente - Fernando Miguel 
Silva Morgado ‑ Sócio nº 47
Secretário - João Tomás Pereira ‑ 
Sócio nº 181

DIREÇÃO
Presidente - Mário Adolfo da Silva 
Monteiro ‑ Sócio nº27
Vice-Presidente - Luís José Morais 
Barroso ‑ Sócio nº 126
Tesoureiro - Ricardo Baltazar 
Lopes Paulo ‑ Sócio nº 116
Secretário - Ricardo Alexandre 
Ribeiro Cabaço ‑ Sócio nº 197
1º Vogal - Diogo Filipe Dias Nunes ‑ 
Sócio nº 80
2º Vogal - Miguel Alexandre 
Ferreira dos Santos ‑ Sócio nº 53
3º Vogal - Rui Filipe de Almeida 
Santos ‑ Sócio nº 219

// C. S. PEDROUÇOS
VOLEIBOL
O C. S. Pedrouços tem participado em diversas provas na 
modalidade de Voleibol, nomeadamente no campeonato 
Inatel. Tanto a equipa feminina como masculina ocupam o 
segundo lugar da tabela no campeonato Inatel. 

// CORRIDA DE BELÉM 2019
7ª EDIÇÃO
Falta menos de um mês para a próxima edição da Corrida 
de Belém, a decorrer no dia 12 de Maio, a partir das 9h15.
Tal como nas edições anteriores, teremos provas direcionadas 
para as crianças, uma caminhada de 4 km e a corrida de 10km, 
com partida e chegada no Estádio do Restelo.
Aceite este desafio para toda a família e venha correr ou 
caminhar num dos locais mais bonitos e acolhedores da 
cidade de Lisboa, este ano com mais surpresas e novidades.
Faça a sua inscrição diretamente no site da prova 
www.corridadebelem.pt, ou dirija‑se às instalações da 
Xistarca, na Calçada da Tapada, nº 71A, Lisboa, no horário 
de funcionamento, das 9h30 às 13h e das 14h às 18h30, todos 
os dias úteis.
Inscrições abertas até ao dia 8 de Maio. Esperamos por si!
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CAAB 
// CLUBE DE ATLETISMO 
AMIGOS DE BELÉM

A convite da Junta de Belém o CAAB esteve presente 
na Sport Expo que se realizou no CCB nos dias 14, 
15 e 16 de março, aquando da Meia Maratona de 
Lisboa. Os objetivos foram conseguidos, quer na 
divulgação da Corrida de Belém a acontecer em 12 
de maio próximo, quer na distribuição de folhetos 
informativos sobre o que é realizado no clube.
Houve também a representação do CAAB na Mara‑
tona de Sevilha e na Maratona de Madrid, que se 
realizou, respectivamente no dia 17 de fevereiro 
e 27 de abril.
No dia 31 de março realizou‑se a Corrida dos Sinos 
em Mafra, um evento desportivo muito importante 
para o CAAB.
A classe de ginástica “Belém Gym” participou no dia 

7 de abril no GYM For Life 
Nacional que decorreu no 
pavilhão de Odivelas entre 
os dias 5 e 7 de abril. Foi 
uma preparação para a 
atuação na “16th World 
Gymnaestrada 2019” a 
realizar em julho próximo, 
na Áustria.  

Por fim, o CAAB mostrou solidariedade através 
de mais uma participação nas “48h a Nadar por 
Ti”, evento inserido no "Mês da Prevenção dos 
Maus‑Tratos na Infância e Juventude". Contámos 
assim com a participação de 4 voluntários e 11 
atletas a nadar.

O CAAB ESTEVE 
SOLIDÁRIO 

MAIS UMA VEZ 
NA 2ª EDIÇÃO 

2019 DAS “48H A 
NADAR POR TI”.
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O verão já se está a aproximar e novas atividades irão de‑
correr durante o período de férias. Venham juntar‑se a nós 
e divertirem‑se! 
As férias das AAAF/CAF irão decorrer de 24 de junho a 26 
de julho. 
Esteja atento ao nosso site e inscreva o seu educando através 
do mesmo. Em breve daremos notícias.

FÉRIAS DE VERÃO 
APOIO À FAMÍLIA

// FÉRIAS DA PÁSCOA 
AAAF/CAF

As interrupções letivas da Páscoa decorreram de 8 a 
22 de abril.
A Junta de Freguesia de Belém dinamizou um progra‑
ma para as crianças do Jardim de Infância de Belém, 
Escola Básica de Caselas e Escola Básica Moinhos 
do Restelo.
As equipas AAAF/CAF são reforçadas neste período 
com mais monitores de forma a poderem acompanhar 
todas as atividades programadas. 
Atividades como a Science4you, onde criaram o labo‑
ratório de slime e foram uns verdadeiros cientistas 
que exploraram o mundo da química. Quem conta um 
conto acrescenta um ponto, com livro ou sem livro, 
do que precisamos é mesmo da imaginação "Quantas 
pessoas e animais são necessários para colher um 
nabo? Imagine se este nabo fosse tão, tão grande que 
você tivesse que pedir a ajuda de todos os seus amigos 
para arrancá‑lo da horta", a história dinamizada para 

os mais pequenos.
Numa tarde divertida de 
jogos de tabuleiro, brincá‑
mos entre outros ao Iko‑
nikus que é um pequeno 
jogo de cartas muito di‑
vertido que tenta, através 
de um sistema simples, 
brincar com as emoções 

dos jogadores; e ao Dobble é mais uma aposta para 
juntar toda a "família" à mesa e desfrutar dum 

momento único. O jogo é muito simples, e trata‑se de 
um desafio de rapidez, observação e reflexos.
Com a associação dos Jovens Rotários fizemos uma 
mega gincana de jogos que acabou numa divertida caça 
ao ovo, para comemorar a Páscoa e muitas atividades.
Numa das saídas agendadas, visitamos o Mercado 

do Livramento em Setúbal, 
que ao contrário dos outros 
mercados é muito decora‑
do com estátuas e azulejos. 
De seguida fomos almoçar 
para o Parque infantil 
Augusto Pólvora em Se‑
simbra, onde tivemos uma 
tarde repleta de surpresas.
Na manhã de “Praia 

Limpa”, todos contribuíram para a limpeza da praia 
recolhendo lixo, e aproveitando o resto da manhã 
para se divertirem.

NA SCIENCE4YOU, 
FOMOS 

VERDADEIROS 
CIENTISTAS 

DO MUNDO DA 
QUÍMICA.

DESCOBRIMOS 
QUE O MERCADO 
DO LIVRAMENTO 

EM SETÚBAL É 
MUITO DECORADO 

COM ESTÁTUAS 
E AZULEJOS. 
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// 
CLUBES 
PAULA 
VICENTE
Chega‑se novamente ao fim do Período. Não basta começar 
bem, não adianta mediar bem; de pouco servem bons começos 
e melhores meios, se os fins não se mostram bem‑sucedidos. O 
Período encerra com o dever cumprido, não necessariamente 
pelo dever curricular (que tem o seu lugar próprio), mas pelo 
desenvolvimento que os Clubes Paula Vicente, na sua génese 
sempre se pautaram. O desenvolvimento do pensamento 
crítico independente dos alunos, as aprendizagens e os seus 
motivos, as suas ilusões e as suas paixões, para assim tomarem 
ações perante os seus semelhantes e perante a comunidade. 
São valores enormes estes, ginásticas inclusivas em sociedades 
cada vez menos atentas. Por falar em ginástica, os atletas 
do Clube de Futebol foram convidados a participar num 
torneio triangular com os alunos do Centro Helen Keller e 
do Externato S. José. 
Através da participação neste torneio, pretendeu‑se utilizar 
o desporto como agente de socialização e formação inte‑
gral, assim como mecanismo de fortalecimento do espírito 
de grupo. Pretendeu‑se ainda proporcionar aos alunos um 
momento competitivo, como modo de superação e avaliação 
do seu processo de treino realizado durante todas as aulas. 
Também as atletas seniores do Sporting Clube de Portugal 
vieram fazer uma visita ao Clube de Voleibol. Os nossos 
pequenos voleibolistas disponibilizaram‑se para dar alguns 
conselhos e ensinar às meninas do Sporting como se fazem 
os passes e as manchetes. 
Horas e horas de desporto, numa demonstração de unidade 
e reconciliação, muitas vezes esquecidos nos écrans de tele‑
móvel ou de um computador.
Seguindo uma navegação digital e no âmbito das comemo‑
rações do Dia Europeu da Vítima de Crime, recebemos o 
Comando Regional da PSP que promoveu até ao dia 1 de Março 
a Operação “Bullying é para fracos”. Através das Equipas do 
Programa Escola Segura (EPES), a PSP realizou na biblioteca 
da escola ações de sensibilização, com iniciativas consideradas 
convenientes junto dos diferentes autores da comunidade 
educativa (alunos, professores, auxiliares e pais), de prevenção 
da criminalidade e delinquência, orientadas especificamente 
para a prevenção criminal de situações de bullying.
O objetivo consiste em que professores e auxiliares estejam 
mais atentos a este tipo de violência, bem como compreen‑
dam o impacto devastador que o bullying acarreta, podendo 
comprometer o desenvolvimento saudável da criança/jovem.
Os Clubes de Plástica, Cultura, Natura, Multimédia e Audiovi‑
sual, promoveram uma visita ao Museu de Arte, Arquitetura 
e Tecnologia (MAAT), onde os alunos visitaram as exposições 
Over FLow + Scenario in the Shad. Através das respetivas 
exposições, pretendeu‑se consciencializar os alunos para as 
temáticas expostas, tendo os mesmos navegado pelo lixo exis‑
tente no oceano e submergido em instalações de gangs rivais 
de Nova Iorque, atravessando guetos que geraram polémica.
Fazer algo rápido ou talvez uma surpresa a alguém, a nível 
culinário exige perícia. 
Os alunos de Culinária foram desafiados a pesquisar receitas 
de entradas/aperitivos, prato principal, sobremesa e bebida 
de modo a fazerem um menu que fosse possível confecionar 
com os materiais disponíveis da cozinha de culinária (ex: 
robots de cozinha não eram opção), que fossem minimamente 
saudáveis, que não ultrapassassem a 1h30 de clube e que não 
ultrapassassem o budget. Os resultados foram menus bem 
apetitosos e mini‑chefs mais aptos. 
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Os nossos mini‑chefs visitaram novamente o Jumbo de Alfra‑
gide, mas desta vez tiveram uma "lição" na secção da Padaria 
com o Sr. Pinheiro, padeiro já muito experiente e com muitos 
anos de trabalho no Jumbo. Os mini‑chefs tiveram oportuni‑
dade de mexer na massa, ver as máquinas de perto ‑ forno, 
arca frigorífica, masseira, moldador de pão, etc ‑  aprender 
que uma estufa não é só para jardinagem mas também para o 
pão descansar e crescer, ver as variedades de farinha usada, 
os ingredientes do pão‑de‑leite e ainda espreitaram alguns 
produtos de pastelaria já preparados para cozer, entre outras 
coisas. No final puderam saborear o produto final. Agrade‑
cemos ao Jumbo e em especial aos funcionários da secção 
da Padaria pela disponibilidade e interesse em nos receber.
Quando te dizem que o corpo dos peixes é revestido por 
escamas sabes o que isso significa na realidade? Ou se te 
disserem que eles possuem barbatanas dorsais para se des‑
locar, já pudeste tocar alguma? E se te perguntarem para 
que servem as guelras sabes responder? Para esclarecer os 
nossos pequenos cientistas tivemos uma aula de investigação 
em que os nossos alunos puderam tocar, cortar e observar 
o corpo e a fisionomia de alguns peixes. O que ao princípio 
aparentava ser um verdadeiro desafio tornou‑se uma aula 
bastante elucidativa em que os nossos cientistas superaram 
as expectativas. É sempre importante explorar o meio que 
nos rodeia e saber o que podemos encontrar à nossa volta.
Na área envolvente à escola existem vários espaços verdes 
que vamos aproveitando para conhecer a natureza e a diver‑
sidade que lá se encontra. Nesse espírito de conhecimento e 
exploração, os nossos Naturas realizaram um Peddy‑ Paper 
no Parque dos Moinhos em modo de competição saudável e 
divertida. Entre as tarefas propostas os Naturas tiveram que 
imitar animais, desenhar o horizonte, registar a fauna e flora 
do parque ‑ viram tartarugas e rãs ‑ resolveram um enigma 
e ainda contruíram um barco de papel que foi colocado pos‑
teriormente a navegar. No final do parque todo explorado, 
ficou a sensação de um maior conhecimento deste espaço.
Foram meses de saberes construídos e reconstruídos na 
relação com o mundo, na construção de identidades singu‑
lares que emergem no quotidiano escolar, um trajeto ímpar 
e de grande beleza, mas para isso, professores coletivamente 
disponibilizaram‑se a ouvir os alunos, a pensar com eles e 
para eles, a questionar as suas práticas, a rever e a desenhar 
muitas delas. 
Obrigado a todos por estarmos juntos e muito sucesso.

PROFESSORES COLETIVAMENTE 
DISPONIBILIZARAM-SE A OUVIR 

OS ALUNOS, A PENSAR COM ELES 
E PARA ELES, A QUESTIONAR 

AS SUAS PRÁTICAS, A REVER E 
A DESENHAR MUITAS DELAS. 

// APOIO À FAMÍLIA 
NAS ESCOLAS
As crianças do Apoio à Família participaram na campanha 
Nacional de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juven‑
tude construindo, com a ajuda das monitoras, um laço azul 
que foi colocado na Piscina Municipal do Restelo na ação 
48 horas a nadar a favor da prevenção dos Maus Tratos na 
Infância e Juventude.
A seguir os laços foram colocados na escola dos Moinhos e na 
de Caselas, às quais agradecemos a participação.
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// ESPAÇO PÚBLICO
PEDIDO DE COLABORAÇÃO 
AOS FREGUESES

MANUTENÇÃO
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.

RESTOS DE COMIDA
A alimentação com restos de comida caseira na rua, que 
algumas pessoas distribuem para alimentar os cães, bem 
como a alimentação de pombos e gatos originam situações 
de risco potenciadas pela atitude tolerante e passiva cons‑
tituindo um grave problema de Saúde Pública e de Segu‑
rança. Estes restos atraem ratos que transmitem doenças 
às pessoas. Os cães que vivem na rua, tendo comida à 
disposição, organizam ‑se em matilhas e podem atacar 
as pessoas. Os pombos são uma praga urbana, tendo em 
conta que estamos perante reservatórios e transmissores 
de várias doenças, designadamente ornitoses, toxoplasmo‑
ses, listerioses, meningite criptococócica, salmoneloses e 
dermatites (pulgas, piolhos e ácaros), entre outras.
Sabe que: se não cumprir as normas de higiene, limpeza 
e salubridade das vias e outros lugares públicos pode 
incorrer em coimas?

// RUA MATATEU
INTERVENÇÃO NO ACESSO PEDONAL
Foi realizada uma intervenção na Rua Matateu, junto à 
Escola Marquês de Pombal, na qual foi requalificado todo 
o acesso pedonal (passeio e entrada).
Esta obra, realizada pela Junta de Freguesia, preten‑
de melhorar o acesso, a qualidade estética e o nível de 
limpeza da zona.
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// AULAS DE 
PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS
As aulas de português para estrangei‑
ros, abertas ao público em geral, são 
gratuitas e decorrem na Biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém. Para 
informações e inscrições contacte‑nos 
através do email biblioteca@jf‑belem.pt

// FILMES NA 
FREGUESIA
Numa ação promovida pela Junta de 
Freguesia de Belém, em conjunto com 
o Cineclube IndieLisboa e o Museu 
de Etnologia (DGPC), foi apresentado 
no auditório do Museu Nacional de 
Etnologia o filme Volta à Terra, no dia 
13 de março, e as curtas‑metragens A 
Escola, Swallows e a Balada de um 
Batráquio, no dia 15 de março. Esti‑
veram presentes os Clubes da Escola 
Paula Vicente e a Escola Marquês de 
Pombal, num evento que promete 
repetir‑se no próximo ano. A assis‑
tência teve a oportunidade de, no 
fim da exibição, colocar perguntas ao 
realizador João Pedro Plácido, tendo 
sido uma sessão muito interativa. 
Posteriormente, e a convite de Paulo 
Costa, Diretor do Museu Nacional de 
Etnologia, foi efetuada uma visita à 
exposição permanente desse museu.

 

Modelismo de Coches – José Cardoso Brito  
 

  

  
  

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

  

 

                                                 
                            

      

         

// UTILIZADORES 
DA BIBLIOTECA
Já há vários anos que um grupo de utilizadores com idades 
compreendidas entre os 66 e os 75 (ou mais) frequentam com 
prazer e assiduidade a biblioteca da freguesia de Belém. “A 
diversidade do seu acervo, o bom atendimento e a ajuda que 
prestam na escolha dos livros” são algumas das principais 
razões do seu entusiasmo cultural.
Os livros mais pedidos são os romances, embora temas como 
a banda desenhada e a política também se incluam. Gostam 
igualmente de ir ao cinema e ao teatro. Na última visita à 
Biblioteca, a 16 de abril, aproveitámos para divulgar o novo 
autocarro 79B entre Algés e Caselas.
A senhora Aida Soares (prima de Mário Soares) ao desfolhar 
um jornal da biblioteca com a imagem de Manuela Eanes, 
lembrou os tempos do liceu D. Filipa de Lencastre onde era 
sua colega de carteira. Após frequentar o liceu Maria Amália, 
estudou na universidade dois anos e depois casou. O interesse 
pelos livros permanece.
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// MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
Em maio e junho a nossa mostra bi‑
bliográfica dará destaque ao cinema 
e estarão expostos alguns filmes em 
DVD do acervo da biblioteca. 
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// PORTUGAL 
NA GRANDE 
GUERRA (1914‑18)
EXPOSIÇÃO DE 
MODELISMO
Um relevante e inédito conjunto de 
modelos reunidos sobre a Grande 
Guerra, de autores, materiais e talento 
português, está patente na biblioteca 
desde o dia 3 de dezembro, e foi já 
visitada por muitos entusiastas do 
universo civil e militar.
Em exposição até ao dia 22 de maio, 
várias peças de modelismo de ex‑
traordinária qualidade contribuem 
para ilustrar episódios de um período 
específico da história militar portu‑
guesa. Por detrás de cada peça ou 
diorama surgem fotografias reais, 
tiradas no palco de guerra, que per‑
tencem às coleções privadas dos 
autores e comprovam que o modelo 
e a cena ali representados existiram 
de facto. Acompanham a mostra uma 
máscara de gás, emprestada por Nuno 
Albano, e várias obras sobre a Grande 
Guerra do acervo da biblioteca.
Patente até 22 de maio.

// CONCERTO DE 
RÃO KYAO NOS 
JERÓNIMOS
Com o apoio da Junta de Freguesia 
de Belém, Rão Kyao apresenta Sopro 
de Vida, recital de música litúrgica 
de autores Portugueses no Mosteiro 
dos Jerónimos. O músico recolheu 
temas de acordo com a progressão 
do ano litúrgico, ordenando‑os ao 
ritmo da celebração eucarística com 
a sonoridade icónica da sua flauta de 
bambu, que nos toca pela sua simpli‑
cidade, profundidade devocional e 
riqueza melódica.
Este recital consiste na versão instru‑
mental de um conjunto de cânticos 
marianos e transmite uma mensagem 
de fé, esperança e amor.

// DOAÇÃO 
DE LIVROS
À BIBLIOTECA DA 
ESCOLA PAULA VICENTE
A Biblioteca da Junta de Freguesia 
de Belém fez uma doação de livros 
e DVD’s à Biblioteca da Escola Paula 
Vicente, nas pessoas da Prof.ª Biblio‑
tecária Emanuela Azevedo e Prof.ª 
Ana Fialho, que se encarregarão 
de distribuir, se necessário, alguns 
exemplares por outras instituições 
do Agrupamento.
A Biblioteca da Escola Paula Vicente 
é conhecida por ser um espaço muito 
confortável, moderno e agradável, 
proporcionando a todos os alunos 
que a frequentam um local aprazí‑
vel para a leitura ou para o estudo, 
permitindo ainda o acesso essencial 
aos computadores e disponibilizando 
um espaço lúdico mais descontraído.
A sua mensagem de agradecimento: 
“A Biblioteca Paul@ Vicente agrade‑
ce à Biblioteca da Junta de Belém a 
doação de livros e DVD’s. Esta oferta 
enriqueceu o nosso fundo documen‑
tal.  Muito obrigada!”
Aproveitando a onda, foram também 
doadas várias obras à Biblioteca de 
Santa Cruz das Flores, nos Açores.

// FEIRA DO 
LIVRO DE LISBOA
A 89ª Feira do Livro de Lisboa este 
ano irá decorrer entre os dias 29 de 
maio (quarta‑feira) e 16 de junho 
(domingo), no Parque Eduardo VII.

// PARCERIA JF 
BELÉM E FESTIVAL 
INDIELISBOA
Informamos todas as escolas da 
freguesia de Belém, contactadas 
entretanto via email, que ainda se 
encontram abertas as inscrições 
para assistir aos filmes em cartaz do 
IndieLisboa, no Cinema São Jorge e 
na Culturgest, dirigidos ao público 
do ensino secundário e/ou maiores 
de 14 anos. Mais informações em: 
biblioteca@jf‑belem.pt
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// NOVIDADES
Marcelo, Presidente Todos os Dias
Um livro de Felisberta Lopes e Leonete 
Botelho. Poucos políticos portugueses 
alcançaram a popularidade de Marcelo 
Rebelo de Sousa. Com ele, a Presidência 
da República foi para a rua ao encon‑
tro do povo, quebrando formalismos e 
protocolos. 
Este Presidente é a prova de como os afetos 
contam em política e de como podem 
ajudar a travar outros populismos, ainda 
que corra o risco de ser acusado de ba‑
nalizar a função. Sem deixar de ser um 
homem de consensos, Marcelo também 
não deixou de pressionar o Governo e de 
condicionar a oposição, nem de marcar 
pontos na política internacional. 
Seguindo Marcelo Rebelo de Sousa no 
terreno, consultando centenas de traba‑
lhos que relatam o seu percurso e falando 
com muitos dos que o acompanham, este 
livro é o retrato vivo de um Presidente da 
República singular, que já marcou a forma 
como se faz política em Portugal.

Vida Acrescentada 
Quando perder se transforma em ganhar. 
Ninguém jamais imagina que aos 16 anos 
alguém vai dizer‑lhe que tem cancro. Nuno 
não era exceção, quando em 2008, depois 
de uma tarde de surf, caiu e sentiu uma 
forte dor na anca. Começou aí a história 
que a irmã Raquel Santos narra neste 
livro. O diagnóstico era um cancro ósseo 
com 3% a 5% de possibilidade de sobrevi‑
vência. Vida Acrescentada é uma história 
de vida contada nas primeiras pessoas. 
Quem foi diagnosticado com a doença 
e quem o acompanhou na luta diária e 
ainda o acompanha na superação. Raquel 
e Nuno são dois irmãos que, entre sorrisos 
e a forma positiva e aberta de ver a vida, 
representam uma luz de esperança para 
todos os que passam por uma experiência 
semelhante
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// MATEMÁTICA
Deonilde Morais, voluntária desta Junta de Freguesia, continua 
este ano o seu trabalho junto dos mais novos. Com o objetivo 
de cultivar nas crianças, professores e educadores o gosto 
pela Matemática, está a trabalhar com o 1º ano da Escola 
do Alto da Ajuda (TEIP‑ Território Educativo de Intervenção 
Prioritário) e com as três salas de Jardim de Infância da Escola 
do Bairro ‑ duas realidades socialmente muito diferentes e 
estimulantes. De salientar que todos se sentem muito entu‑
siasmados com o trabalho/jogo matemático. 
O segredo? Mudança de método. 

// OFERTAS
Agradecemos aos amigos da Biblio‑
teca a oferta de documentos, entre 
outros, a Teresa Sobral, Sá Machado, 
família Páris Carrilho, Maria João 
Avilez e Maria João de Sampaio.
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// DIA DO VIZINHO 2019
Este ano iremos comemorar mais um dia do vizinho a 31 
de maio. Todos os vizinhos são convidados a organizar na 
sua rua, bairro ou pátio a sua festa do vizinho. 
Convidamos pessoas e entidades, que em anteriores 
edições se voluntariaram, a estarem presentes e a darem 
sugestões para que cada vez mais esta ocasião seja uma 
festa de partilha. Contamos assim 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.
Contacte‑nos pelo e‑mail mailsolidario@jf‑belem.pt ou 
pelo telefone 210 132 351.

// FÉRIAS DA PÁSCOA 2019
Terminou em Abril mais um Programa de Férias da Páscoa. 
Foram 2 semanas de intensa diversão onde os partici‑
pantes puderam desenvolver diversas atividades, entre 
elas, Rugby, Bowling e inúmeros outros jogos desportivos;  
visitas ao Janor, ao Alvito e à Kidzania; Cinema e Piscina.
Obrigado a todos os que possibilitaram estes momentos 
inesquecíveis. Vemos‑nos nas Férias do Verão!
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// CAMPOS DE FÉRIAS
SENIORES 2019
A equipa da Ação Social já iniciou a preparação dos 
Campos de Férias Seniores 2019. Se está interessado em 
participar nesta iniciativa, esteja presente na reunião 
que irá decorrer no dia 6 de junho, às 15h, no Centro 
Social de Belém.

TURNOS DISPONÍVEIS:
Turno A - 24 a 28 de junho (inscrições até 26 de maio)
Turno B - 01 a 05 de julho (inscrições até 26 de maio)
Turno C - 26 a 30 de agosto (inscrições até 16 de agosto)
Turno D - 02 a 06 de setembro (inscrições até 16 de agosto)

// FÉRIAS DO VERÃO 2019
INSCRIÇÕES ABERTAS
As inscrições para os campos de férias infância/crianças, 
jovens e pré‑escolar já se encontram abertas no site da 
Junta de Freguesia de Belém.
Para aceder aos formulários de inscrição clique em 
"Campos de Férias", constante na barra de atalhos, à 
direita, na página inicial do site www.jf‑belem.pt.
Note‑se que os Campos de Férias de Verão são destinados 
unicamente aos fregueses, pelo que, os pais ou represen‑
tantes legais têm obrigatoriamente de estar recenseados 
na Freguesia de Belém.

// LAVANDARIA SOCIAL
A Lavandaria Social encontra‑se encerrada mediante a 
falta de uma lavadeira. Assim que o serviço se encontrar 
novamente disponível, informaremos a população através 
dos meios usuais.
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// FEIRA 
DA EDUCAÇÃO 
E DA SAÚDE 
DE BELÉM 2019
A Feira da Educação e da Saúde de Belém 2019 irá realizar‑se 
no próximo mês de maio, mais concretamente nos dias 17 
e 18, das 10h às 18h no Jardim Vasco da Gama em Belém.
Trata‑se de uma Feira de entrada livre onde vão ocorrer:

Atividades de palco:
• Apresentação do pré‑escolar;
• Dança;
• Teatro;
• Folclore;
• Yoga;
• Taichi;
• Grupo de Cavaquinhos;
• Pitéus do Ritmo;
• Ginástica Sénior;
• Danças country;
• Yoga JFB;
• Coro.

Rastreios de saúde:
• Rastreios de tensão arterial, glicémia, colesterol, 

monóxido de carbono, dietética e nutrição;
• Rastreios à coluna;
• Rastreio auditivo;
• Rastreio de saúde pública;
• Rastreio visão;
• Rastreio às articulações (osteoartrose) e alguns testes 

funcionais (avaliação da força);
• Rasteiro memória e demências.

Workshops e palestras:
• Primeiros socorros infância;
• Showcooking de receitas saudáveis para crianças;
• Demência na 3ª Idade (envelhecimento vs patologia);
• O Ayurveda e o Yoga em Portugal;
• Prevenção do tabagismo;
• Como viver com uma doença inflamatória do intestino;
• Mindfullness;
• Palestra Educação.

// LOJA 
SOLIDÁRIA
NÃO CUSTA NADA!!
A Loja Solidária disponibiliza vestuá‑
rio pessoal e roupa de casa (toalhas, 
roupa de cama, etc.). Mensalmente 
são apoiados aproximadamente 100 
agregados familiares, o que remete 
para que, anualmente, mais de 2000 
pessoas estejam a beneficiar deste 
projeto social. 
Local de funcionamento: Rua de Pedrou‑
ços, nº 84‑86
Horário: 3ªfeira – 10h às 14h; 5ªfeira – 15h 
às 19h; Sábado – 10h às 13h 

TESTEMUNHO DOS 
VOLUNTÁRIOS
LIONS CLUBE DE 
LISBOA BELÉM
"O nosso trabalho como voluntárias é 
muito gratificante.
Ver que os nossos utentes frequentes 
saem da Loja satisfeitos e com as 
roupas e outros artigos bem escolhidos 
dá‑ nos um sentimento de esperança de 
que é possível transmitir calor humano 
a quem mais precisa.
Desde o início deste projeto que o Lions 
Clube de Lisboa Belém está convosco, 
o que para nós é um grande orgulho, 
são mais de dez anos a Servir quem 
mais precisa e a nossa Comunidade"

Nomes dos voluntários:
CL Ana Maria País
CL Dinora Franco Salsinha
CL Fernanda Gaspar
CL Amélia Santos
CL José Arlindo Santos
CL Paula Leonardo  
Margarida Ramos (nas duas equipes)
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// SINAIS DE SOBRECARGA
“SER CUIDADOR PODE SER UMA TAREFA MUITO GRATIFICANTE, 
MAS AO MESMO TEMPO MUITO DIFÍCIL E DESGASTANTE.”
Conforme noticiámos anteriormente iremos proceder à 
divulgação de diversas temáticas que pretendem sensibi‑
lizar, esclarecer e apoiar as pessoas com demência e seus 
cuidadores. Neste boletim iremos falar‑vos sobre o que é 
ser cuidador informal, nomeadamente as tarefas inerentes, 
sinais de sobrecarga, cuidados e apoios disponíveis. 

Tarefas
Entre as tarefas do cuidador incluem‑se as de apoio na 
alimentação e hidratação, nos cuidados de higiene, con‑
forto, preparação e toma de medicação. Igualmente aqui 
se inclui o acompanhamento ao exterior para consultas, 
exames complementares de diagnóstico, compras, cuidados 
de imagem, entre outros.

Sinais de Sobrecarga
Estado de grande tensão pelo peso da tarefa, tensão do 
ambiente e comprometimento das relações interpessoais 
levando ao isolamento no cuidar. Esteja atento aos sinais 
de alerta:

• Negação da doença, sua evolução e consequências;
• Sentimentos de raiva (sobe a pessoa com demência) 

e/ou sensação de incompreensão dos outros; 
• Isolamento social, deixando os amigos e atividades 

do seu gosto; 
• Ansiedade;
• Depressão;
• Exaustão ;
• Insónias;
• Irritabilidade;
• Falta de concentração;
• Outros problemas de saúde.

Como cuidar de si
Para melhor cuidar tem de 
cuidar de si. A caminhada não 
é fácil nem breve. Eis algumas 
sugestões para o cuidador:

• Durante o dia faça 
pequenas pausas na 
prestação de cuidados;

•  Na escolha das atividades a 
realizar com a pessoa, priorize 
aquelas que também lhe dão 
prazer, conseguindo que deste modo 
ambos disfrutem; 

• Mantenha a calma, para não tomar 
decisões precipitadas;

• Seja paciente e amável consigo, para ir ao 
encontro de um equilíbrio de sentimentos ao 
longo do tempo; 

• Permita‑se chorar, sentir a dor e falar sobre os seus 
sentimentos (com amigos, família, um psicólogo ou 
grupo de autoajuda);

• Procure um grupo de autoajuda, para poder 
desabafar quando quer;

• Escreva um diário sobre os seus sentimentos, 
desejos e pensamentos, sejam eles de frustração ou 
de desesperança;

• Volte a sorrir com recurso ao humor e encontre a 
alegria de viver. Procure fontes de prazer para rir. 
Converse, partilhe. 

Apoio social e saúde
Existem alguns recursos na comunidade que poderão 
ajudá‑lo no seu dia‑a‑dia, tais com o centro de dia, apoio do‑
miciliário, residências para repouso do cuidador e outros: 

A nível económico
Nos serviços de segurança social poderá solicitar comple‑
mentos e/ou subsídios segundo determinados graus de 
dependência, tais como: subsídio solidário para idosos, 
complemento por dependência ou complemento por 
cônjuge a cargo.
Poderá recorrer à Junta de Freguesia de Belém – atendi‑
mento social da Ação Social para ajuda no preenchimento 
dos formulários para ter acesso a estes apoios ‑ ou ao 
seu subsistemas de saúde (ADSE, ADM, PSP/SAP, SAMS, 
entre outros.

A nível social
Pode solicitar entrevista com uma assistente social da 
Junta de Freguesia ou da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa – Unidade Intervenção Local “As Descobertas” que 

encaminhará para:
Serviços de apoio domiciliário, apoio para 
a realização das atividades diárias, centros 
de dia, acompanhamento e supervisão dos 

cuidados diários e/ou internamento temporá‑
rio ou permanente para assegurar o acom-
panhamento e supervisão 24 horas por dia.

A nível de saúde
Nas unidades de saúde da ARS que respondem 
à nossa Freguesia poderá encontrar consultas 
de saúde primários, consultas de especialidade 
(neurologia e psiquiatria) e rede nacional de 
cuidados continuados integrados.

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.

CUIDADORES 
INFORMAIS
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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 econo‑
micamente os cuidadores informais que tão generosa‑
mente 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 
2. Boletim;
3. Os cuidadores informais que manifestaram a ne‑

cessidade de apoio psicológico ou emocional foram 
contatados individualmente e foi‑lhes apresentada 
respostas locais;

4. Os cuidadores informais que apresentam a necessida‑
de de apoio nas técnicas de cuidados a dependentes, 
foram também contatados, no sentido de poderem 
ter esta formação.

Quantas mais e mais diversificadas respostas recolher‑
mos, melhor conseguiremos responder às necessidades 
dos cuidares informais.

Como e onde pode responder e entregar o seu 
questionário?
1. Destacar e preencher o questionário disponibilizado 

no Boletim e entregar nas secretarias da Junta de 
Freguesia de Belém.

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

3. Aceder ao site ou Facebook da Junta e respon‑
der ao questionário on‑line (www.jf‑belem.pt ou 
www.facebook.com/juntafreguesiabelem)

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 aten‑
dimento social ou pedir uma visita domiciliária (uma 
assistente social irá à sua residência e recolherá infor‑
mações relativas às suas necessidades).

CUIDADORES 
INFORMAIS

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

Contato telefónico e/ou de e-mail
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Em abril no âmbito da campanha de sensibilização para a Prevenção dos 
Maus Tratos na Infância e Juventude, foram e estão a ser desenvolvidas 
algumas ações e iniciativas.
Assim, percorrendo o espaço público desta Freguesia podemos encontrar 
ruas em que os postes de iluminação foram decorados com tecido azul 
em contraste com um laço, simbolizando esta campanha. Ação esta que 
contou com o apoio de alunos da Casa Pia de Lisboa, CED Pina Manique.
Também junto à porta de alguns estabelecimentos de ensino do Agrupa‑
mento de Escolas do Restelo, dinamizado em colaboração com os Clubes 
da Paula Vicente e com os CAF do Belém Educa, podemos encontrar laços 
(construídos com material reciclável) e tecidos azuis. Foi também possí‑
vel fazer chegar esta mensagem a alguns estabelecimentos comerciais 
e empresas da Freguesia que apoiaram a campanha afixando o cartaz 
que foi disponibilizado no boletim anterior.

48 HORAS A NADAR POR TI  
#NadarPorTi2019
Nesta maratona de 48 horas participaram, quer em equipa quer indivi‑
dualmente, 488 nadadores e foram nadados 383.500 metros. 
Superámos, em relação a 2018, quer o número de participações, quer 
os metros nadados!
A Junta de Freguesia de Belém em parceria com a Comissão Proteção às 
Crianças e Jovens (CPCJ) agradece a todos aqueles que, quer individual‑
mente quer institucionalmente, quiseram transformar as boas intenções 
em boas ações, contribuindo para divulgar e sensibilizar a comunidade 
para a necessidade da prevenção dos maus‑tratos em crianças e jovens. 
O evento iniciou com uma aula de hidrofitness da responsabilidade dos 
técnicos da Piscina do Restelo, e contou com a presença do vogal da Ação 
Social Dr. João Carvalhosa e a Presidente da CPCJ – Lx Ocidental, que 
nadaram os primeiros metros.
Ao longo das 48 horas várias pessoas e de várias idades, com muito 
domínio da técnica de natação ou menor, em melhor forma física ou 
um pouco mais destreinados, contribuíram para o sucesso deste evento. 
As últimas horas e metros foram nadadas por um grupo «repetente» no 
fecho das 48 Horas, que de forma muito divertida e motivada deram as 
últimas braçadas de domingo.
Não queremos deixar de agradecer a todos os participantes, aos volun‑
tários (Casa Pia de Lisboa e CAAB), aos técnicos da piscina e às empresas 
que se juntaram ao evento através de patrocínios, pelo seu importante 
contributo para esta causa.
Em particular, agradecemos à jornalista Maria João Ruela que foi a 
Embaixadora para as 48 Horas a Nadar e a todas as marcas que institu‑
cionalmente se associaram e reconheceram a importância desta causa. 
Esta iniciativa para além de cumprir a sua missão de sensibilizar a comu‑
nidade para o tema (distribuição de «Quantosqueres» alusivo ao tema, 
jogo «Direitos da Criança», vídeos, etc), conseguiu nesta edição angariar 
alguns patrocínios que reverteram a favor da Casa da Praia – Centro 
Dr. João dos Santos, uma Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS), que tem como missão acompanhamento a famílias com crianças 
em risco e o apoio direto especializado às próprias crianças (entre os 5 
e os 12 anos). A Casa da Praia fez‑se representar neste evento, na pessoa 
da Dr.ª Clara Castilho, que acompanhou o evento e que partilhou com a 
equipa um agradecimento sentido pelas 48 Horas a Nadar por Ti.
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WORSHOP: “APRENDER A OBSERVAR 
Os sinais de Risco/Perigo 
na Infância e na Juventude”.
A Rede Social de Lisboa em colaboração com a Junta de 
Freguesia de Belém e a Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens Lisboa‑Ocidental (CPCJ Lisboa Ocidental), promo‑
veu no dia 12 de Abril entre as 9h30 e as 17h00 uma ação 
de qualificação no âmbito do Sistema de Promoção e Pro‑

teção de Crianças e Jovens: 
“APRENDER A OBSERVAR 
– Os sinais de Risco/Perigo 
na Infância e na Juventude”.
Esta ação teve como obje‑
tivo melhorar o conheci‑
mento dos participantes em 
relação à Lei de Promoção e 
Proteção, contribuindo para 
uma maior eficácia na si‑
nalização e intervenção da 
primeira linha bem como 

na articulação entre esta e as Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens.
Estiveram presentes cerca de 60 pessoas no auditório 
do Centro Social de Belém, que não só assistiram, como 
participaram com interesse, colocando duvidas e promo‑
vendo o debate de ideias. A sessão teve início com o Dr. 
João Carvalhosa, vogal da Ação social e a Dr.ª Antónia 
Pereira, Presidente da CPCJ‑ Lisboa Ocidental.
A sessão foi avaliada muito positivamente pelos par‑
ticipantes.

Conteúdos programáticos abordados:
• O Sistema de Proteção de Crianças e Jovens 

em Portugal 
• Risco versus Perigo
• Leitura de sinais de risco/perigo
• Violência doméstica no âmbito do Processo de 

Promoção e Proteção 
• Procedimentos e Boas Práticas
• Debate

Formadores
• Drª Antónia Pereira ‑ CPCJ Lisboa Ocidental
• Drª Fátima Duarte ‑ CNPPDCJ
• Chefe João Dias ‑ PSP Escola Segura

CAMINHADA PELA SAÚDE E PELA 
PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE
Esta caminhada, que se realizou no dia 3 de maio, juntou 
vários intervenientes, nomeadamente, o Agrupamento 
de Escolas do Restelo, o Grupo de Trabalho da Saúde 
da Comissão Social de Freguesia de Belém e a CPCJ – Lx 
Ocidental.
Teve início na Praça de S. Francisco Xavier, seguindo em 
direção a Monsanto pela Av. Keil do Amaral onde, no final, 
foi criado um laço humano.
Estiveram presentes cerca de 500 alunos, das escolas do 
Agrupamento e alunos da Casa Pia de Lisboa, entre outros 
participantes.
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E PROTEÇÃO.



 
BI32 | M

A
R - A

BR 2019 | JF BELÉM
 

21
AÇÃO

 SO
CIA

L

// APRESENTAÇÃO 
DA PLATAFORMA DE 
VOLUNTARIADO DE LISBOA
A área de Voluntariado da Junta 
de Freguesia de Belém esteve no 
passado dia 27 de fevereiro de 2019, 
pelas 14h00, na Sala de Galeria de 
Exposições dos Paços do Concelho da 
Câmara Municipal de Lisboa, na apre‑
sentação da plataforma de gestão do 
Banco de Voluntariado para a Cidade 
de Lisboa “Voluntariado Lisboa”.  
A partir de agora quem quiser fazer 
parte do Banco de Voluntariado 
para a Cidade de Lisboa pode fazê‑lo 
através da inscrição no site: https://
voluntariadolisboa.cm‑lisboa.pt/

// HORTA BIOLÓGICA NA 
CASA PIA DE LISBOA - 
COLÉGIO PINA MANIQUE
A Área de Voluntariado da Junta de 
Freguesia de Belém foi contatada pelo 
Grupo de Voluntariado da Casa Pia de 
Lisboa‑Colégio Pina Manique, para os 
ajudarmos na limpeza e preparação 
de um terreno que será destinado a 
uma Horta Biológica. Pretende‑se que 
os alunos venham a plantar e colher 
produtos hortícolas neste espaço. Esta 
atividade decorreu entre 20 e 21 de 
março passado.
As imagens referem‑se ao terreno em 
causa, antes e depois de ser interven‑
cionado pela brigada da Parques e 
Jardins e pelos alunos.

// DIA ÁRVORE 
ASSINALADO NA CASA 
PIA DE LISBOA - COLÉGIO 
PINA MANIQUE
Por ocasião da preparação do terreno 
para a Horta Biológica e associando a 
comemoração do Dia da Árvore a 21 
de março foi plantada pelos alunos 
uma árvore.

Área de Voluntariado 
da Junta de Freguesia 

de Belém
210 132 351

voluntariado@jf-belem.pt

ANTES DEPOIS
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O projeto Afetos na Escola realizou 
até ao momento cerca de 20 sessões 
em cada turma de 1º ciclo. Foram 
trabalhados diversos temas como 
a Família, os Amigos, o Autocon‑
trolo e o Autoconhecimento, entre 
outros, através de Relaxamentos, 
Exposição de situações, Relatos do 
dia a dia, Visualização de Filmes 
e Jogos Didáticos, entre outras 
dinâmicas. 
É de referir também, que os Afetos 
no Jardim de Infância e o Sonhar 
Acordado iniciaram, após a inter‑
rupção de Carnaval, no Jardim de 
Infância do Bairro do Restelo e no 
Jardim de Infância de Caselas. 
A atividade dos Afetos deseja aos 
alunos um excelente 3º período!

O PROJETO AFETOS 
NA ESCOLA REALIZOU 
ATÉ AO MOMENTO 
CERCA DE 20 SESSÕES 
EM CADA TURMA 
DE 1º CICLO.
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O Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de 
Belém (GIP‑Belém) tem agora um novo formato que pode con‑
sultar no site da Junta de Freguesia de Belém (www.jf‑belem.pt), 
onde poderá agora divulgar ou consultar ofertas e procuras 
de trabalho.
O GIP‑Belém atua em estreita cooperação com os Centros de 
Emprego do IEFP e presta apoio a jovens e adultos desempregados 
na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção 
ou reinserção no mercado de trabalho. Presta também apoio a 
entidades empregadoras na captação e divulgação de ofertas 
de emprego.

IEFP PAGA ÀS EMPRESAS 
50% DO APOIO À CONTRATAÇÃO
O Instituto de Emprego e Formação Profissional vai passar a pagar 
às empresas 50% do apoio financeiro no início dos contratos, 
segundo uma proposta de alteração do Governo.
As empresas que se candidatarem à medida Contrato‑Emprego 
do IEFP vão passar a receber metade do apoio financeiro (50%) 
logo na primeira prestação, em vez dos atuais 20%, segundo uma 
proposta de alteração do Governo.
O pagamento do apoio é efetuado em três prestações e, com as 
alterações previstas, as empresas vão passar a receber 50% do 
valor “após o início da vigência de todos os contratos de trabalho, 
no prazo de 20 dias úteis após a receção do termo de aceitação”.
A segunda prestação será de 25% do valor do apoio financeiro 
e será paga no 13.º mês de vigência do contrato, enquanto os 
restantes 25% serão pagos no 25.º mês do contrato.
O apoio financeiro pode ser majorado em algumas situações, 
como é o caso de contratação de desempregado beneficiário do 
Rendimento Social de Inserção, pessoa com deficiência, pessoa 
que integre família monoparental ou no caso do posto de trabalho 
estar em território economicamente desfavorecido.
O Gabinete de Inserção Profissional (GIP de Belém) encontra‑se 
em funcionamento na Delegação da Junta de Freguesia de Belém 
na Rua João de Paiva nº11.
Com esta estrutura, a Junta de Freguesia de Belém aumenta a 
sua capacidade de resposta junto das empresas e das pessoas, 
com o objetivo de contribuir para a melhoria dos níveis de 
empregabilidade da Freguesia.

// PEQUENAS REPARAÇÕES
A Junta de Freguesia de Belém disponibiliza um serviço 
gratuito de apoio à população, de pequenas reparações do‑
mésticas de eletricidade e canalização, prestado pelo nosso 
voluntário Sr. José Luís Sobral. 
Este serviço é destinado a pessoas com idade a partir dos 55 
anos, em situação de carência económica (rendimentos até 
ao valor do IAS: 435,76€).
Para usufruir deste serviço basta inscrever‑se na Junta de 
Freguesia entre as 9h30 e as 18h.
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// VISITA INSTITUCIONAL
EMBAIXADORA DO REINO DA 
TAILÂNDIA EM PORTUGAL

No dia 12 de março o Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, recebeu a Sua Excelência 
Embaixadora do Reino da Tailândia em Portugal, Pornpan 
Buarkird em visita de cortesia e de preparação para o 
Festival da Tailândia a decorrer entre os dias 28 e 30 de 
junho no Jardim Vasco da Gama.

// 10º ANIVERSÁRIO USHE
UNIDADE DE SEGURANÇA E 
HONRAS DE ESTADO DA GNR

Realizou‑se no dia 5 de abril a Cerimónia Militar Comemora‑
tiva do 10.º Aniversário da Unidade de Segurança e Honras 
de Estado da GNR, a qual foi presidida pelo Ministro da 
Administração Interna. 
A Comemoração desta efeméride decorreu nos espaços públi‑
cos contíguos à Torre de Belém e contou com a demonstração 
de uma sessão de hipoterapia e com as exibições da Reprise 
e Charanga a Cavalo. Estiveram presentes neste evento inú‑
meras personalidades, entre elas o Presidente da JF Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa.

// HÁ ESPAÇO PARA TODOS
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO

No dia 27 de abril, a 13ª Companhia de Guias de Lisboa 
esteve na Rua Duarte Pacheco Pereira, no Restelo, a realizar 
uma ação de sensibilização junto da comunidade, com o 
tema "Há espaço para todos". Nesta ação, as Guias tiveram 
a oportunidade de assistir a alguns testemunhos de pessoas 
com mobilidade reduzida (Salvador Mendes de Almeida e 
Jorge Falcato), de experimentar andar de cadeira de rodas 
e a partilhar junto da comunidade as dificuldades sentidas.
Neste âmbito apelamos uma especial atenção para pessoas de 
mobilidade reduzida, efetuando um estacionamento correto 
que não ocupe vias pedonais e passadeiras, e prestando auxílio 
em lojas, cafés e multibancos, sempre que necessário. Obri‑
gado a todos os que contribuíram para o sucesso desta ação! 
Informações sobre a nossa Companhia: 13cialisboa@gmail.com

// 70º ANIVERSÁRIO 
DA NATO
ORGANIZAÇÃO DO TRATADO 
DO ATLÂNTICO NORTE

No passado dia 4 de abril decorreu em Belém a Cerimónia 
Militar comemorativa do 70.º aniversário da OTAN ‑ Or‑
ganização do Tratado do Atlântico Norte, presidida pelo 
Presidente da República e Comandante Supremo das 
Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa.
Nessa cerimónia a Junta de Freguesia de Belém esteve 
representada pelo seu Presidente, Fernando Ribeiro Rosa.

HÁ
ESPAÇO

PARA
T   D   S

13ª Companhia de Lisboa
Associação Guias de Portugal

Embaixadora do Reino da Tailândia em Portugal, Pornpan 
Buarkird, e o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.


