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DESPORTO CORRIDA DE BELÉM 2019 
Realizou-se no dia 12 de Maio mais uma edição da Corrida de Belém, organizada pela Junta de Freguesia de Belém. 
Esta 7ª edição contou com a maior adesão de sempre, com a participação de quase 1500 atletas no conjunto de 
todas as provas.
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Na foto, Fernando Ribeiro Rosa, Frederico Abecassis e Isabel Nobre a representarem, respetivamente, 
a JF Belém, o CF "Os Belenenses" e o CAAB, na cerimónia de entrega dos prémios Seniores Masculinos.
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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.

SIAM BLISS THAI MASSAGE 
Massagem, Saúde e Bem-estar
Rua da Junqueira, 460  
961 265 802
siamblissthai@gmail.com 
www.siamblissthai.wixsite.com/massages 
@siamblissthaimassagebelem

O FRADE 
Comida Tradicional Portuguesa
Calçada da Ajuda, 14  
939 482 939
fraderestaurante@gmail.com 
@restauranteofrade
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// REQUALIFICAÇÃO RUA 
BARTOLOMEU DIAS
Os trabalhos de requalificação da Rua Bartolomeu Dias irão ter inicio no dia 22 de 
julho, no sentido da Rua D. Lourenço de Almeida/CCB até à Av. da Torre de Belém, 
com a duração de 4 meses.  
Esta intervenção será realizada pela CML, através da SRU ‑ Sociedade de Reabi‑
litação Urbana.
Informações mais detalhadas poderão ser obtidas em breve nos meios de comuni‑
cação da Junta de Freguesia de Belém, nomeadamente no Facebook e nos mupis.
Agradecemos a melhor compreensão dos moradores para eventuais transtornos 
durante o decorrer dos trabalhos.

32 BI31 | JAN - FEV 2019 | JF BELÉM DESTAQUE

NÃO DESISTIMOS!

 JUNQUEIRAR
U

A
 D

A



 
BI33 | M

A
I - JU

N
 2019 | JF BELÉM

 
3

FREG
U

ESIA

//FESTIVAL 
DA TAILÂNDIA
O Festival da Tailândia regressou ao Jardim Vasco da Gama, 
em Belém, Lisboa, de 28 a 30 de junho. O ‘Thai Festival’, 
organizado pela Embaixada do Reino da Tailândia em 
Portugal, convidou os visitantes a experimentar a cultura 
tailandesa, nomeadamente a conhecer o artesanato oriundo 
deste país, provar pratos típicos, desfrutar de uma massagem 
ou assistir a danças tradicionais tailandesas.
O evento promoveu algumas atividades para crianças, 
como jogos tradicionais e contos tailandeses, e ainda alguns 
workshops para os mais velhos: Muay Thai (uma moda‑
lidade originária da Tailândia), Carving (arte de esculpir 
legumes e frutas), Sepak Takraw (desporto asiático similar 
ao futevólei), enquanto outros puderam aprender a arte de 
vestir o sarong tailandês. Este ano, o festival contou com 
a presença de José Luís Peixoto que veio falar sobre o seu 
livro "O Caminho Imperfeito" e as suas experiências no 
país dos sorrisos.
A cerimónia foi presidida por Sua Exª. a Embaixadora do 
Reino da Tailândia em Portugal, Pornpan Buarkird, tendo 
a JF Belém sido uma das entidades organizadoras e estado 
representada, neste evento, pelo seu Presidente Fernando 
Ribeiro Rosa.

// FESTA DO 
JAPÃO 2019
Portugal voltou a dar a mão ao Japão 
para celebrar a amizade e cultura entre 
os dois países, na 9ª Edição da Festa do 
Japão em Lisboa, que decorreu no dia 
22 de junho, no Jardim Vasco da Gama.
Este evento que tem como objetivo 
dar a conhecer a cultura japonesa, 
contou com um desfile de cosplay, 
demonstrações de artes marciais, de 
shamisen (instrumento de cordas), de 
canto e de “bon‑odori” (uma dança 
tradicional japonesa) e também uma 
apresentação de tambores com a 
presença especial do instrumentista 
Keita Kanazashi, conceituado músico 
de tambores japoneses, com várias 
apresentações a nível internacional. 
Decorreram também, em simultâneo, 
workshops da técnica de ikebana (ar‑
ranjos florais), de origami (dobragens 
em papel), de haiku (poesia japonesa), 
de furoshiki (embrulhos em tecido) e 
de jogo japonês “kingyo sukui” (apanha 
do peixinho dourado).
Foi um dia culturalmente rico em ceri‑
mónia presidida por Sua Exª. o Embai‑
xador do Japão em Portugal, Jun Niimi, 
e que contou também com o apoio 
da Junta de Freguesia de Belém, que 
esteve representada no evento pelo 
seu Presidente, Fernando Ribeiro Rosa.

ESTE EVENTO 
TEM COMO 

OBJETIVO DAR 
A CONHECER 

A CULTURA 
JAPONESA.

Embaixadora do Reino da Tailândia em Portugal, Pornpan 
Buarkird, e o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
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// MARCHAS INFANTIS 
DE LISBOA
As Marchas Infantis de Lisboa animaram a Praça do Império 
e o Jardim Vasco da Gama no dia 15 de Junho. Belém fez‑se 
representar com 3 marchas, a Marcha dos Elétricos da EB 
Moinhos do Restelo, a Marcha do Fado da EB Caselas, e a 
Marcha das Lavadeiras e dos ET’s da EB Bairro do Restelo. 
Cerca de 90 crianças marcharam em dois momentos com 
uma alegria e empenho de valorizar.
Parabéns aos pequenos marchantes e um agradecimento às 
Associações de Pais, aos pais dos participantes e às costureiras 
voluntárias, Dona Lurdes e Dona Rosa, que apoiaram esta 
iniciativa.

// SESSÃO SOLENE
ENTREGA DE CARTAS DE CURSO 
DA UNIVERSIDADE LUSÍADA LISBOA
No dia 29 de Junho, na Sessão Solene de entrega de Cartas 
de Curso aos Diplomados no ano lectivo de 2017/2018 da 
Universidade Lusíada Lisboa, a Drª. Maria Cid, assesso‑
ra do pelouro da Educação, em representação da Junta 
de Freguesia de Belém, entregou o prémio à aluna com 
classificação mais elevada no curso de Direito, Haimara 
Noémi Lopes Lélis, a quem desejamos um excelente per‑
curso profissional.

// AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DO RESTELO
No dia 22 de maio assinalámos o dia mundial da biodiver‑
sidade, a base da vida na Terra. 
Lembrámos que devemos adotar comportamentos e 
modos de vida mais simples, sustentáveis e que respeitem 
o planeta, porque a Terra que habitamos merece o nosso 
cuidado e respeito. 
É importante proteger todos os seres vivos que partilham 
connosco a nossa Casa Comum!
Nesse dia, apresentámos algumas sugestões para ajudar 
a cuidar da única casa que temos. São pequenos gestos 
que podem ter impacto, permitindo preservar, reduzir o 
desperdício e poupar. 

• Evitem o uso do plástico e reduzam o consumo do 
papel e da água; 

• Reutilizem e reaproveitem tudo o que for possível;  
• Façam a triagem do lixo e não desperdicem a  comida; 
• Apaguem as luzes desnecessárias e utilizem os 

transportes públicos ou andem a pé; 
• Consumam produtos sazonais, para diminuir o uso de 

transporte de frutas e vegetais de outros países; 
• Comprem apenas o que é necessário.  

Às 11h10m desse dia muitas pessoas em Portugal fizeram 
um minuto de silêncio pela Terra, uma forma de agradecer 
ao planeta tudo o que nos dá.
As escolas foram convidadas a participar nesta iniciativa 
de uma forma especial através da construção de móbiles 
com tsurus (ave sagrada japonesa que simboliza a saúde, 
a sorte, a felicidade, a longevidade e a paz). 
O Agrupamento de Escolas do Restelo ofereceu à Junta de 
Freguesia de Belém um móbile de tsurus como agradecimen‑
to pela sua presença nesta ocasião, construído pelos alunos 
dos Clubes da Paula Vicente. Com este móbile exprimimos 
uma intenção: a gratidão à Terra, a todos os seres vivos, a 
nós e a todos os que nos rodeiam. 
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A liberdade está no dia a dia, de diversas formas: escrever, 
comunicar, organizar, protestar, apoiar, votar, etc. Por vezes, 
assume outra roupagem, a de estar errado, a de falhar, a de 
não ter razão, mas mesmo assim, teremos sempre a liberdade 
de poder opinar, falar e escrever. Durante um ano letivo, os 
alunos dos Clubes Paula Vicente tiveram a liberdade (não como 
um direito adquirido, mas como um dever) de escolher formas 
de aprendizagem lúdicas e de desenvolvimento. 
O Clube de Jornalismo da Paula Vicente, por exemplo, ao 
longo do ano tem desenvolvido atividades e ferramentas de 
comunicação, para que assim os alunos consigam adquirir 
formação numa área de extrema importância. Desta forma, o 
clube analisa e informa o apogeu da internet e a sua influência 
nas redações portuguesas, estuda novas práticas jornalísticas 
ajustadas ao ambiente digital, os novos públicos participativos e 
opinativos que surgiram com a web e a reestruturação do pro‑
cesso de recolha, seleção, produção e publicação de conteúdos.
Assim, num projeto piloto iniciado no 2º Período escolar, criou 
um telejornal formatando o mesmo com conteúdos jornalísticos 
adequados ao saber dos alunos e não com um mero intuito 
publicitário e gratuito.
Dos direitos humanos, do direito à liberdade de imprensa, 
o direito dos animais também esteve em destaque e o Clube 
Natura organizou uma ação de sensibilização, recebendo a 
visita de duas simpáticas voluntárias do movimento Quebr´a 
Corrente, que se caracteriza por libertar cães acorrentados de 
forma a garantir uma melhor qualidade de vida para os animais 
e para os próprios cuidadores. Ainda na luta pela sensibiliza‑
ção, o Clube Natura deslocou‑se às instalações da Associação 
“Focinhos e Bigodes” com o objetivo de doar as várias peças 
que foram construídas ao longo de algumas aulas com material 
reciclado. Foi uma atividade da qual nos orgulhamos muito, 
salientando o empenho dos nossos alunos para uma causa tão 
nobre, sendo para alguns deles uma realidade desconhecida.
A liberdade de conhecer também passou pelo Clube de Labo‑
ratório, que se deslocou às instalações do IPMA ‑ Algés, para 
visitar os laboratórios e experienciar o trabalho realizado 
pelos respetivos investigadores. O que são otólitos e para que 
servem, as etapas iniciais de amostragem: registo de espécie, 
tamanho, peso e posteriormente distinção de género. Todos os 
alunos tiveram a oportunidade de tocar e dissecar os peixes 
para posteriormente identificarem os órgãos, tendo alguns 
revelado uma certa aptidão na remoção de otólitos.
O conhecimento cultural tomou de assalto o Centro Social de 
Belém, onde os Clubes de Plástica e Cultura realizaram uma 
exposição, com o objetivo de mostrar/promover os diversos 
trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano letivo. Para 
celebrar o Dia da Mãe, os pequenos cientistas do Clube de 
Laboratório não poderiam deixar de presentear as respetivas 
mães. Neste sentido, empenharam‑se na pesquisa e munidos 
dos seus conhecimentos científicos e de todo o carinho que 
têm pelas mães, prepararam e confecionaram um batom de 
cieiro natural.
Por fim, o descanso dos guerreiros. No dia 14 de junho realizou‑
‑se no Parque dos Moinhos, uma festa de fim de ano. Os alunos 
desenvolveram diversas atividades lúdicas, numa vertente 
desportiva, cultural e artística, contando ainda com anima‑
ção musical. Uma felicidade. Se cada um de nós não tivesse 
necessidade dos outros, nunca pensaria unir‑se a eles. E é isso 
que fazemos, ano após ano. União, capacidade de superação e 
resiliência até atingirmos um estado de felicidade que todos 
nós presenciámos este ano letivo, que esperamos que se repita 
ad eternum! Obrigado a todos, boas férias e até para o ano!

DURANTE UM 
ANO LETIVO, OS 

ALUNOS DOS 
CLUBES PAULA 

VICENTE VIVERAM 
A LIBERDADE.

// 
CLUBES 
PAULA 
VICENTE

ED
U

CAÇÃO
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// FÉRIAS DE 
APOIO À FAMÍLIA
FÉRIAS DE VERÃO

As férias das AAAF (Atividades de Animação e Apoio 
à Família) / CAF (Componente de Apoio à Família) 
nas Escolas Básicas de Caselas, Moinhos do Restelo e 
Jardim de Infância de Belém já começaram.
Estão a ser 5 semanas cheias de magia, sabor a verão 
e alegria. Nestas férias as crianças vão poder visitar 
o Hello Park e o Museu da Ciência Viva (onde vão 
fazer um peddypaper muito divertido), realizar jogos 
de água e ainda construir uma bandeira para utili‑
zar nas semanas de praia. Muitas surpresas estão 
ainda por vir! 
 As Férias de Verão decorrerão de 24 de junho a 26 
de julho, e em setembro do dia 2 até ao início do ano 
letivo. Estamos à vossa espera! Venham divertir‑se 
connosco! 

Informamos que durante 
o mês de julho irão abrir, 
através do site da Junta de 
Freguesia, as inscrições 
para o próximo ano letivo. 
Esteja atento e inscreva o 
seu educando.

// APOIO À FAMÍLIA
Durante o decorrer do terceiro período, as escolas 
básicas Moinhos do Restelo, Caselas e Bairro do Restelo 
prepararam as marchas infantis, as quais foram apre‑
sentadas no dia 15 de junho. 
Enquanto estas três escolas se ocupavam das marchas, 
o JI de Belém dinamizou outras atividades e traba‑

lhos que estavam inseridas 
no Plano Anual de Atividades: 
Aprender as cores e os mate‑
riais a reciclar, Planeta verde, 
Como cuidar de uma planta, 
Criar o nosso jardim, Painel 
para celebrar o Dia Mundial 
da Terra, Construção de um 
globo terrestre para a sala, 
Realização de um painel com 

os 3 Rs da sustentabilidade e Construção de figuras 
de animais em vias de extinção.
O Apoio à Família é ainda responsável pela ajuda na 
festa de final de ano em cada escola, colaborando com 
atividades que desenvolveram ao longo do ano, como 
por exemplo as danças “Folkzitas”.

ESTÃO A SER 
5 SEMANAS 

CHEIAS DE MAGIA, 
SABOR A VERÃO 

E ALEGRIA.

O APOIO À 
FAMÍLIA É 

RESPONSÁVEL 
PELA AJUDA 
NA FESTA DE 

FINAL DE ANO EM 
CADA ESCOLA.

// AEC E CLUBES
NO LISBOA BELÉM OPEN
Cerca de 90 crianças de 1º ciclo e 20 crianças dos Clubes 
da Paula Vicente foram à escola MPTénis, no CIF, durante 
o Lisboa Belém Open, ter uma aula de Ténis. 
Esta modalidade criou um grande entusiasmo nas crian‑
ças que na sua maioria nunca tinha tido acesso à prática 
deste desporto.
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// NOVOS ESPAÇOS 
DE LAZER
R. PINTO FERREIRA/
QUINTA DO ALMARGEM E 
R. ALEXANDRE SÁ PINTO
No sentido de proporcionar aos fre‑
gueses locais de encontro e convívio, a 
Junta de Freguesia de Belém procedeu 
à requalificação de dois pequenos locais 
públicos na freguesia, situados na Rua 
Pinto Ferreira/Quinta do Almargem 
(abaixo) e na Rua Alexandre Sá Pinto 
(à direita). Com a instalação desse novo 
mobiliário urbano – mesas, bancos e 
papeleiras – promove‑se uma melhor 
utilização destes dois locais, que passam 
a estar ao serviço da população local.

// CALENDÁRIO 
SEMANAL DE REMOÇÃO 
DE LIXOS DE JARDIM
ZONA DO RESTELO
2ª FEIRA
Rua Álvaro Esteves
Rua Gonçalo Nunes
Rua Gonçalo Velho Cabral
Rua João Coimbra
Rua João Fernandes Labrador
Rua Paula da Gama
Rua Fernandes Queirós
Rua Pedro de Barcelos
Rua Pêro de Alenquer
3ª FEIRA
Rua António de Saldanha
Rua Constantino de Bragança
Rua Fernão Gomes
Rua Fernão Soares
Rua Pêro da Covilhã
Rua Rodrigo Rebelo
4ª FEIRA
Rua de Alcolena
Rua do Alto do Duque
Av. das Descobertas
Estrada do Forte do Alto do Duque
Rua Gil Eanes
Av. Do Restelo
5ª FEIRA
Rua Dom Lourenço de Almeida
Av. Dom Vasco da Gama
Rua Duarte Pacheco Pereira
Rua Fernão Mendes Pinto
Rua de Pedrouços
Rua Soldados da Índia
Av. Da Torre de Belém
6ª FEIRA
Rua António de Abreu
Rua Afonso de Paiva
Rua Afonso Gonçalves Baldaia
Rua Álvaro Fernandes
Rua Bartolomeu Perestelo
Praça de Damão
Rua David Melgueiro
Rua Diniss Dias
Praça de Dio
Rua Diogo de Azambuja
Rua Diogo Gomes
Rua Dom Cristóvão da Gama
Rua Dom Francisco de Almeida
Rua João da Silva
Rua Fernão Lopes de Castanheira
Rua Fernão Penteado
Rua Gaspar Corte Real
Rua Gaspar de Lemos
Praça de Goa
Rua João Afonso de Aveiro
Rua João Bastos
Rua João de Lisboa
Rua João da Nova
Rua João de Santarém
Rua Lopo Infante
Praça de Malaca
Rua Manuel Godinho de Herédia
Rua Nicolau Coelho
Rua Nuno Tristão
Rua Padre António de Andrade
Rua Pedro Escobar
Rua São Francisco de Xavier
Rua Tristão da Cunha

NOTA: Relembramos que a recolha de 
residuos sólidos urbanos, nomeadamente 
de lixo de jardim, é competência própria 
da CML e, lamentavelmente, essa recolha 
tem demonstrado bastantes falhas e sido 
bastante irregular. 

// PASSADEIRAS
REQUALIFICAÇÃO
Com o intuito de melhorar a segurança 
na zona sul da Freguesia, onde constam 
eixos de circulação de grande fluxo ro‑
doviário e pedonal, a Junta de Freguesia 
de Belém, iniciou os trabalhos de requa‑
lificação de passadeiras, cuja duração 
prevista é de 3 meses.
Esta é uma intervenção faseada com 
início na Rua da Junqueira e que se es‑
tenderá por diversas outras áreas da 
Freguesia — Rua de Belém, Rua Bar‑
tolomeu Dias, Rua de Pedrouços, Rua 
Damião de Góis, Av. das Descobertas e 
Av. da Ilha da Madeira. 
Pedimos a sua compreensão durante 
este período. 

// NOVO 
CORRIMÃO
CALÇADA DA AJUDA
Face aos pedidos efetuados à JF Belém, 
foi instalado um novo corrimão na es‑
cadaria na Calçada da Ajuda frente ao 
Bloco E. Esta melhoria proporciona aos 
fregueses e transeuntes um acréscimo 
de segurança e conforto na utilização 
das vias de acesso ao edificado.
De salientar que esta é a terceira inter‑
venção do género a ser efectuada nesta 
localização.
É para nós importante a sua colabora‑
ção a identificar situações de melhoria 
na nossa Freguesia. Contacte‑nos uti‑
lizando os meios oficiais (página 2 do 
presente boletim).
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Realizou-se no dia 12 de maio mais uma edição da Corrida de Belém, 
organizada pela Junta de Freguesia de Belém, com início no emblemático 
Estádio do Restelo. 
Apesar do calor extremo que se fez sentir, esta 7ª edição contou com a maior 
adesão de sempre, com a participação de quase 1500 atletas no conjunto 
de todas as provas, ultrapassando a barreira dos mil participantes (sendo 
que em Portugal são cerca de 40 as corridas que ultrapassam a barreira 
dos mil atletas). Na prova dos 10km participaram cerca de 1000 atletas, 
450 atletas na caminhada de 5 km, e 60 na corrida das crianças. A prova 
contou com 15 atletas de atletismo adaptado, da Federação Portuguesa 
de Atletismo.
Os atletas do CF “Os Belenenses” atingiram os melhores resultados, tendo 
conquistado os seis primeiros lugares. O atleta Pedro Arsénio venceu a 
prova principal de forma isolada, com a marca de 31m42s, seguido dos 
seus colegas Celso Pinto (34m11s) e Ricardo Silva (34m15s). 
No escalão feminino, a atleta Joana Fonseca, do CF “Os Belenenses”, ter-
minou com uns fantásticos 36m11s, recorde do percurso. Carla Ribeiro 
chegou algum tempo depois, com 40m17s, seguida de Helena Miranda, a 
encerrar o pódio do escalão sénior com o tempo de 41m19s. 
Estiveram em prova vários atletas federados de clubes conhecidos no 

mundo do atletismo e da freguesia de Belém, onde 
estão incluídos o CAAB e Clube de Futebol “Os Be-
lenenses”. 
A prova teve, pela primeira vez, alterações a nível 
do percurso, com mais quilómetros percorridos na 
zona da marginal, tornando o percurso mais acessível 
e com menor declive.
Na cerimónia de entrega de prémios estiveram pre-
sentes o presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Rosa, o vogal do Desporto, Tiago Pessoa, 
e o vogal da Cultura, Luís Camilo Alves. Estiveram 

também presentes os representantes das entidades parceiras da orga-
nização do evento - Clube de Futebol “Os Belenenses” (representado 
pelos vice- presidentes Frederico Abecassis e Paulo Peters), CAAB (com 
a presença da presidente Isabel Nobre, vice-presidente Alberto Cano, e 
presidente da mesa da assembleia, Jorge Almeida) e a CML, como parceira 
institucional (Margarida Reis, chefe de divisão do DAFD).
A Junta de Freguesia de Belém agradece a todos os atletas que participaram 
neste evento, seja na corrida, na caminhada ou na corrida das crianças, 
bem como a todos os patrocinadores e à organização técnica.
Para o ano há mais e contamos consigo!

ESTA 7ª EDIÇÃO 
CONTOU COM A 
MAIOR ADESÃO 

DE SEMPRE: 
CERCA DE 1500 

ATLETAS.
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Prémio Xistarca, entregue à Junta de Freguesia de Belém 
por Miguel Abreu, e recebido pelo Presidente Fernando Ribeiro Rosa.
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Pódio atletas com deficiência. Pódio feminino.
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// CLUBE 
SPORTIVO DE 
PEDROUÇOS
Realizou‑se a regata do 45° aniversá‑
rio do 25 de Abril, a 5ª regata do troféu 
centenário Clube Sportivo Pedrouços 
1919/2019, com entrega dos troféus 
às equipas participantes, e entrega 
de uma placa ao Contra‑Almirante 
Martins Guerreiro, da Associação 25 
de Abril. Participaram nesta regata 
17 embarcações.
As equipas de voleibol masculinas 
e femininas do Clube Sportivo de 
Pedrouços garantiram o 2° lugar 
do campeonato do Inatel na edição 
2018/2019.

// BELÉM 
VÓLEI 2019
Prepare‑se, porque vem aí a 27ª 
edição do Belém Vólei! Nos dias 28 
e 29 de setembro, o Jardim Vasco da 
Gama, em Belém será novamente 
o palco escolhido para receber um 
dos torneios de maior referência do 
voleibol de relva. 
Espera‑se uma grande festa, com jogos 
competitivos e muita diversão! Inscre‑
va‑se na sede da Junta de Freguesia de 
Belém, ou visite o site e redes sociais 
da Junta de Freguesia de Belém 
para aceder à inscrição online.
Contamos consigo, inscreva-se!
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A Freguesia de Belém recebeu nos dias 9, 10, 11 
e 12 de Maio o torneio de Padel Lisboa Crown, 
no Terreiro das Missas. Com dias cheios de sol e 
calor, este evento contou com os melhores joga‑
dores nacionais masculinos e femininos, e alguns 
jogadores de nível internacional que fazem parte 
do World Padel Tour. Esteve inserido no circuito 
de torneios da Federação Portuguesa de Padel, 
e contou com o apoio da Junta de Freguesia de 
Belém na sua organização.

Estiveram presentes no evento 
e na cerimónia de entrega de 
prémios o presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Fernan‑
do Ribeiro Rosa, e o vogal do 
Desporto, Tiago Pessoa.

ESTE EVENTO 
CONTOU COM 

OS MELHORES 
JOGADORES 

NACIONAIS 
MASCULINOS E 

FEMININOS.

// TORNEIO 
DE PADEL 
LISBOA CROWN 2019
CASINO SOLVERDE

Na foto, os vencedores do escalão masculino Aris Patiniotis e 
Gonzalo Rubio, com o presidente da JF Belém e o vogal do Desporto, 

respetivamente Fernando Ribeiro Rosa e Tiago Pessoa.

Na foto, as vencedoras do escalão feminino Lucia Martinez e Sofia Araújo.
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// CLUBE DE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM
Carlos Preciso, participou no “Gran Fondo Lisboa 2019”, no 
dia 7 de abril, realizado a par de algumas cidades da Europa, 
onde completou 128 Km no escalão Master B, com o tempo 
de 4h28m 56s. 
Realizou‑se também, no dia 27 de abril, a Maratona de Madrid, 
onde o atleta Sérgio Rodrigues marcou presença. 
No dia 5 de Maio, Carlos e Madalena Preciso participaram no 
Triatlo de Oeiras, fazendo o primeiro a Prova Aberta Sprint 
e a segunda a Estafeta na parte do Atletismo.
A Corrida da Defesa Nacional, no dia 5 de maio, pela sua 
localização e pela sua génese, leva sempre muitos atletas do 
CAAB a participar. A caminhada é sempre iniciada ao toque 

do Hino Nacional, pela Banda da Marinha, junto ao Museu 
do Combatente.
No dia 12 de maio, realizou‑se a emblemática Corrida de 
Belém em que mais uma vez o CAAB esteve muito bem re‑
presentado. Contou com a participação de 58 atletas, onde 
se incluíam 5 crianças. 
A convite da Junta de Freguesia de Belém, o CAAB esteve 
novamente presente na Sport Expo que se realizou no CCB 
desta feita em Maio, aquando da Corrida da Mulher. 
Temos a agradecer à Junta de Freguesia de Belém a oportu‑
nidade que nos deram de podermos divulgar a marca CAAB, 
e o que fazemos no nosso Clube.

De 13 a 19 de maio, o CIF acolheu a 3ª edição do Lisboa 
Belém Open.
Pelo terceiro ano consecutivo este torneio challenger interna‑
cional trouxe a Belém os melhores tenistas nacionais, assim 
como alguns dos chamados "tenistas de futuro" no circuito.
O espanhol Roberto Carballes Baena, de 26 anos, aproveitou da 
melhor forma o convite que lhe foi entregue pela organização, 
sagrando‑se campeão desta prova e conquistando o sétimo 
título da carreira no circuito Challenger ATP.
A cerimónia de entrega de prémios contou com as presenças 
de Fernando Ribeiro Rosa (presidente da Junta de Freguesia 
de Belém), Carlos Manuel Pereira (vice‑presidente do IPDJ), 
António Rebelo (presidente do CIF), Mário Ferreira (admi‑
nistrador da Unisports, entidade copromotora do evento), 
Manuel de Sousa (diretor de torneio e presidente da MP Ténis, 
entidade copromotora do evento) e Vasco Costa (presidente 
da Federação Portuguesa de Ténis).
O Lisboa Belém Open contou com o apoio institucional da 
CML, da Junta de Freguesia de Belém e do Instituto Português 
do Desporto e Juventude, além de inúmeros patrocinado‑
res privados.

// 
LISBOA 
BELÉM 
OPEN 
3ª EDIÇÃO

Na foto, Fernando Ribeiro Rosa, Presidente da JF Belém, Carlos Manuel Pereira, Vice‑Presidente do IPDJ, Vasco Costa, Presidente 
da Federação Portuguesa de Ténis, António Rebelo, Presidente do CIF e Mário Ferreira, Administrador da Unisports.

Na foto, o vencedor a receber o cheque do prémio pecuniário 
das mãos de Manuel de Sousa e de Mário Ferreira.

O espanhol Roberto Carballes Baena, vencedor 
da prova de singulares masculinos.
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Realizou-se nos dias 1 e 2 de Junho a fase final da 7ª edição 
das Olisipiadas, no Parque de Jogos 1º de Maio - INATEL. 
Mais uma vez, a Junta de Freguesia de Belém esteve presente 
neste grande evento desportivo, representada por atletas 
de clubes e coletividades da freguesia de Belém, nas moda-
lidades de Natação, Karaté, Basquetebol, Rugby e Voleibol.
A Junta de Freguesia de Belém faz um especial agradecimen-
to ao Clube de Futebol “Os Belenenses” (secções de Basquete-
bol, Rugby e Voleibol), ao Belém Clube e à Piscina do Restelo, 
e parabenizamos os mesmos 
pelos resultados desporti-
vos obtidos, com pódios e 
primeiros lugares. Agrade-
cemos a todos os atletas e 
clubes que representaram 
a Junta de Freguesia de 
Belém ao participarem ao 
longo do ano nas fases locais 
e fase final.

ESTA 7ª EDIÇÃO 
CONTOU COM A 
MAIOR ADESÃO 
DE SEMPRE: 
CERCA DE 1500 
ATLETAS.
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RESULTADOS PÓDIO

MODALIDADE ESC. SEXO LUG. ATLETA/EQUIPA

Karaté ‑ Kata II Feminino 2º Maria Alfacinha ‑ Belém Clube

Karaté ‑ Kata III Feminino 1º Inês Figueiredo ‑ Belém Clube

Karaté ‑ Kata IV Feminino 1º Inês Pereira ‑ Belém Clube

Karaté ‑ Kata IV Masculino 2º Tomás Dias ‑ Belém Clube

Natação ‑ 25m 
Costas IV Feminino 2º Matilde Cardão Raposo ‑ 

Piscina Municipal do Restelo

Basquetebol III ‑ 1º CF Belenenses ‑ Basquetebol

Rugby IV ‑ 2º CF Belenenses ‑ Rugby
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// A EQUIPA 
DO CIF BELÉM 
É CAMPEÃ 
NACIONAL 
(VETERANOS + 65 ANOS)
De salientar que o Campeonato Mundial de Veteranos + 
50 anos irá ter lugar este ano no CIF, de 4 a 10 de agosto, o 
que muito honra e prestigia o CIF e a freguesia de Belém.
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// 16º FESTIVAL 
INDIELISBOA 2019
No âmbito do acordo entre a Junta de 
Freguesia e o 16º Festival IndieLisboa, 
convidámos alunos entre os 10º e 12º 
anos/ maiores de 14 anos a assistir à 
exibição de pequenas e longas me‑
tragens que tiveram lugar, entre os 
dias 6 e 10 de maio, no Cinema São 
Jorge e na Culturgest. A JFB/ Pelouro 
da Cultura além dos bilhetes dispo‑
nibilizou transporte para 100 alunos 
e respetivos professores. Nas pala‑
vras do Profº Nuno Albano, da Escola 
Marquês de Pombal, agradeceu a 
nossa colaboração "no desenvolvi‑
mento de atividades de enriqueci‑
mento cultural tão importantes para 
os nossos alunos como são indubita‑
velmente as sessões do Festival de 
Cinema Indie Lisboa.
As sessões correram muito bem, 
envolvendo 4 turmas diferentes de 
3 cursos (Multimédia, Audiovisual 
e Fotografia), as quais contactaram 
com a produção europeia de cinema, 
possibilitando a estes alunos comple‑
mentar os conhecimentos adquiri‑
dos em aula.
Foi uma presença duplamente pro‑
veitosa, pois realizou‑se na mesma 
semana em que estas turmas estão 
a realizar o seu próprio filme, um 
projecto em conjunto com a FC Gul‑
benkian e a Associação Filhos de 
Lumière)”. A Profª de Multimédia 
Cristina Teixeira deixou‑nos as suas 
impressões desta experiência: "A 
sessão teve uma recetividade muito 
boa e terminou com um debate pro‑
fícuo entre o realizador do documen‑
tário e os alunos/espetadores. Foram 
abordadas questões éticas, artísticas 
e técnicas da realização, num diálogo 
fluído e estimulante, com tradução 
direta da equipa do cineclube Indie‑
Lisboa".  Agradeceram muito a opor‑
tunidade  dada aos alunos dos cursos 
profissionais de Audiovisuais/Multi‑
média e Design de Moda, da Casa Pia 
de Lisboa. Foi uma experiência muito 
enriquecedora para todos. Gostáva‑
mos de repeti‑la na próxima edição do 
Festival IndieLisboa". Agradecemos os 
elogios e prometemos empenhar‑nos 
em futuras edições.

// VISITA INSTITUCIONAL
DIRETORA DO MOSTEIRO DOS 
JERÓNIMOS E DA TORRE DE BELÉM
No dia 27 de junho o Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, recebeu a Diretora do Mosteiro 
dos Jerónimos e da Torre de Belém, Profª. Doutora Dalila 
Rodrigues, em visita de cortesia e partilha de estratégia de 
implantação de novas práticas para a melhoria dos espaços 
circundantes àqueles dois monumentos.

Diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, Dalila 
Rodrigues, e o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

// XVIII FESTIVAL 
DE FOLCLORE
DA CASA DO MINHO EM LISBOA
O XVIII Festival de Folclore, organizado pela Casa do Minho 
em Lisboa, decorreu no dia 2 de junho no Jardim Vasco da 
Gama, em Belém e trouxe mais uma vez à nossa Freguesia 
sons, sabores e trajes do passado português. 
Para além do rancho anfitrião, participaram ainda o Rancho 
Folclórico de Candosa ‑ Beira Alta Serrana, o Rancho Folclórico 
de Ovar ‑ Beira Litoral, o Agrupamento Danças e Cantares 
Póvoa da Isenta ‑ Ribatejo e o Rancho Folclórico de Gens ‑ 
Douro Litoral.
A Junta de Freguesia de  Belém voltou a associar‑se a este 
evento que traz às ruas de Belém a beleza da tradição, ho‑
menagiando‑a.
Damos mais uma vez os parabéns por este fantástico evento e 
desejamos as maiores felicidades à Casa do Minho em Lisboa 
e ao seu Presidente Paulo Duque.
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// CINEMA NA 
BIBLIOTECA
Correio de Droga - The Mule 
13 agosto às 15h00
Produzido, realizado e protagoniza‑
do por Clint Eastwood ("Cartas de 
Iwo Jima", "Gran Torino", "Invictus", 
"Sniper Americano", "Milagre no Rio 
Hudson"), um filme com argumento 
de Nick Schenk, que tem por base 
uma história verídica relatada no 
artigo "The Sinaloa Cartel's 90‑Year‑
‑Old Drug Mule", da autoria de Sam 
Dolnick, que foi publicado no "The 
New York Times". 

// MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
Em julho e agosto a nossa Mostra Bi‑
bliográfica dará destaque ao turismo 
e estarão disponíveis alguns guias 
do acervo da biblioteca, para viajar 
dentro e fora do país. 

CU
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// CULTURA: 
INFORMAÇÕES?
Quer saber informações sobre a Junta, 
sobre as atividades e agenda na fre‑
guesia? Não tem o último boletim e 
quer saber informações? Vá ao site em 
http://jf‑belem.pt/ ou facebook.
Pode ir, também ao Centro Social ou 
à Biblioteca. 

// LIVROS NO 
CENTRO SOCIAL
No Centro Social de Belém (Bairro das 
Terras do Forno, Rua 11) encontra‑se 
um acervo de livros disponíveis para 
serem requisitados ‑ visite‑o!
Se precisar de consultar a Internet 
também o poderá fazer.
Aproveitamos para informar que no 
Centro Social temos várias ativida‑
des: ensaios do coro, pintura a óleo, 
ginástica, pilatos, ioga, dança Country, 
entre outros. Pode também consultar 
os boletins da junta.

// DOAÇÃO 
DE LIVROS
DA BY THE BOOK
A Editora By The Book fez uma doação 
à nossa Biblioteca de duas das suas 
mais recentes publicações: o livro 
"Museus do Exército em Portugal", 
de Augusto Moutinho Borges e Luís 
Chaves; e "Conde de Campanhã 
Balthazar de Almeida Pimentel", de 
Augusto Moutinho Borges e António 
Pereira de Lacerda. Muito agradece‑
mos a generosidade desta oferta e 
felicitamos a editora e os seus autores 
pela excelente qualidade das obras, 
com particular destaque para as fo‑
tografias e iconografia apresentada, 
bem como a investigação histórica 
inerente aos textos. Já disponíveis 
para consulta na nossa biblioteca!

// PRECISAM‑SE 
LIVROS
DO PLANO NACIONAL 
DE LEITURA
Na biblioteca disponibilizamos à 
população livros do Plano Nacio‑
nal de Leitura. Apelamos por isso à 
sua doação para que mais crianças 
e jovens os possam ler e aprender. 
Além destes, temos ainda uma grande 
variedade temática, desde romances 
históricos, policiais, literatura infan‑
til, etc., mas também filmes em DVD, 
computadores para consulta, etc. 
Visite‑nos!

// LIVROS DE 
AGUSTINA 
BESSA‑LUÍS
Evocamos a memória da escritora 
desaparecida recentemente com 
vários livros de sua autoria, dando 
assim a oportunidade de ler ou reler 
algumas das suas melhores obras li‑
terárias. Agustina Bessa‑Luís nasceu 
em Amarante a 15 de outubro de 1922 
e escreveu mais de cinquenta obras 
sobre diversas áreas, desde romances, 
peças de teatro, biografias, crónicas, 
ensaios e literatura infantil. São exem‑
plos a Síbila, Fanny Owen, Os meninos 
de Ouro, As Pessoas Felizes, Dentes de 
Rato, etc.
Obras acessíveis, na biblioteca, a 
partir do dia 24 de junho.
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// AULAS
Português e cultura portuguesa
Estas aulas para estrangeiros são dire‑
cionadas ao ensino do português, nível 
A1 /A2. As nacionalidades dos alunos 
são variadas: espanhola, sueca, inglesa, 
escocesa, ucraniana, holandesa, ve‑
nezuelana, brasileira, polaca, russa, 
chinesa e francesa. Estas aulas têm 
lugar às segundas das 11h00 às 12h15, 
às terças e quintas das 16h às 17h15 e às 
sextas das 14h30 às 17h00, conforme os 
níveis. São lecionadas pelos Professores 
Ângelo Oliveira, Francoise Moonems e 
Fátima Biscaia. 

Espanhol e cultura espanhola
Estas aulas realizam‑se às terças e 
quintas das 14h30 às 16h. Os alunos 
inscritos têm o prazer de aprender 
com o Professor Doutor Teodoro Pérez 
Infante, nativo da língua espanhola.

Inglês e cultura inglesa
Estas aulas de nível A1/A2 realizam‑se 
às segundas e sextas, das 16h às 17h e 
das 17h às 18h.
São lecionadas pela Dra. Julieta Pereira 
e Dra. Sandra Nazaré.

Inscrições na sede e delegação da Junta 
de Freguesia, a partir de 3 de setembro.
As aulas vão reiniciar, como é habitual, 
na R. João de Paiva, n.º 11, 1400‑195 
Lisboa, no dia 17 de setembro de 2018.

// FESTA DO LIVRO 
NOS JARDINS DO 
PALÁCIO DE BELÉM
Os jardins do Palácio de Belém irão 
receber, de 29 de agosto a 1 de se‑
tembro, a quarta edição da Festa do 
Livro em Belém. Esta iniciativa, da 
Presidência da República Portuguesa 
em parceria com a Associação Portu‑
guesa de Editores e Livreiros – APEL, 
vai proporcionar uma programação 
diversificada. Visite‑a a partir de 29 
de agosto às 18h.
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// NOVIDADES
Sapiens: 
História Breve da Humanidade 
Recorrendo a ideias da paleontologia, 
antropologia e sociologia, Yuval Noah 
Harari analisa os principais saltos 
evolutivos da humanidade, desde as 
espécies humanas que coexistiam 
na Idade da Pedra até às revoluções 
tecnológicas e políticas do século XXI 
— que nos transformaram em deuses, 
capazes de criar e de destruir. Esta é 
uma obra desafiadora, desconcertante 
e inteligente, uma perspetiva única 
e original sobre a nossa História e o 
impacto do ser humano no planeta.
Aproveitamos para informar que 
existe, no acervo desta biblioteca 
para empréstimo, a versão em inglês 
Sapiens: A Brief History of Humankind.

A Guerra dos Tronos 
A Guerra dos Tronos de George R. R. 
Martin é o livro um de "As Crónicas de 
Gelo e Fogo". Este livro começa com 
uma inesperada visita do rei Robert 
a Winterfell “Quando Eddard Stark, 
lorde do castelo de Winterfell, recebe 
a visita do velho amigo, o rei Robert 
Baratheon, estando longe de adivi‑
nhar que a sua vida, e a da sua família, 
está prestes a entrar numa espiral 
de tragédia, conspiração e morte. 
Durante a estadia, o rei convida 
Eddard a mudar‑se para a corte e 
a assumir a prestigiada posição de 
Mão do Rei. Este aceita, mas apenas 
porque desconfia que o anterior de‑
tentor desse título foi envenenado 
pela própria rainha: uma cruel ma‑
nipuladora do clã Lannister. Assim, 
perto do rei, Eddard tem esperança 
de o proteger da rainha. Mas ter os 
Lannister como inimigos é fatal: a 
ambição dessa família não tem limites 
e o rei corre um perigo muito maior 
do que Eddard temia! Sozinho na 
corte, Eddard também se apercebe 
que a sua vida nada vale. E até a sua 
família, longe no norte, pode estar 
em perigo.
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// CULTURA EM 
FEIRA DE BELÉM
A Feira da Educação e da Saúde de Belém, de acesso gratuito, 
realizou‑se no Jardim Vasco da Gama e contou com a parti‑
cipação do Pelouro da Cultura. Ali se apresentaram algumas 
publicações da Junta para venda e disponibilizaram‑se cerca 
de 50 livros infanto‑juvenis, do nosso acervo, para leitura 
presencial.

// CONCERTO DE RÃO KYAO
Decorreu no passado 31 de maio o concerto “Sopro de Vida ‑ 
Maria”, do músico português Rão Kyao, com um reportório 
todo dedicado às canções tradicionais marianas. O espetá‑
culo, que foi apoiado, entre outras entidades, pela Junta de 
Freguesia de Belém, realizou‑se no Mosteiro dos Jerónimos 
com entrada livre. A nave da igreja estava completamente 
cheia para ouvir o reconhecido músico e virtuoso flautista, 
conhecido sobretudo pelas sonoridades da Índia. Marcaram 
presença, entre outros, o presidente da Junta de Freguesia, 
Fernando Ribeiro Rosa, o vogal da Cultura, Luís Camilo Alves, a 
nova Directora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, 
Dalila Rodrigues, o Prior de Belém, Cónego José Manuel Santos 
Ferreira e Sua Exª. a Embaixadora do Reino da Tailândia em 
Portugal, Pornpan Buarkird. De referir que o espectáculo foi 
anunciado no site e facebook da Junta, tendo sido também 
colocados cartazes nas vitrinas espalhadas pela freguesia, 
assim como na sede e delegação. A todos os interessados em 
futuros eventos culturais, recomendamos que estejam atentos 
a estas plataformas de divulgação.  
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Terminou no passado mês de maio mais uma edição 
da Feira da Educação e da Saúde de Belém, que nos 
Jardins Vasco da Gama reuniu entre os dias 17 e 18 
cerca de uma centena de entidades participantes 
ligadas às áreas da Educação e da Saúde. 
Como novidade, este ano, tivemos um 2º palco a 
funcionar em simultâneo dedicado unicamente a 
palestras e que teve bons resultados a nível partici-
pação e de assistência. Foram apresentadas temáticas 
diversas das quais destacamos a Inclusão nas Escolas, 
o Brincar na Escola e em Família, a Demência na 3ª 
Idade (envelhecimento vs. patologia), o Ayurveda e 
o Yoga em Portugal, Perguntas ao médico de família, 
Prevenção do tabagismo, Como viver com uma doença 
inflamatória do intestino, Mindfullness, o Yoga, 
Apresentação de Oferta Formativa de uma Escola, 
Modelo Touchpoint, Primeiros Socorros-Infância, 
Showcooking-Receitas saudáveis para crianças. No 

outro palco a participação de 
diversos grupos de atividades 
de dança, música, Tai-Chi e 
Artes Marciais, Canto, Teatro, 
Yoga e ginástica sendo algumas 
promovidos pela Junta de Fre-
guesia de Belém e outras por 
diversas entidades que quise-
ram marcar presença, permi-
tindo um envolvimento muito 
próximo com os inúmeros vi-
sitantes e proporcionando mo-
mentos de agradável convívio 
e diversão.

Na zona de rastreios, tivemos oportunidade de pro-
porcionar aos visitantes rastreios gratuitos de tensão 
arterial, glicémia, colesterol, monóxido de carbono, 
dietética e nutrição, rastreios à coluna, à audição, à 
visão, rastreio oral, nível de osteoporose, rastreio 
às articulações (osteoartrose) e alguns testes funcio-
nais (avaliação da força), índice de massa corporal, 
rasteiro de memória e demências, avaliação do risco 
de depressão e massagens terapêuticas a cargo das 
inúmeras entidades participantes. A Feira este ano 
recebeu cerca de 20 entidades públicas, semipúblicas 
e privadas. Teve a participação em palco de várias 

ESTE ANO, 
TIVEMOS UM 
2º PALCO A 
FUNCIONAR EM 
SIMULTÂNEO 
DEDICADO 
UNICAMENTE 
A PALESTRAS.
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crianças, jovens e adultos que representaram, can-
taram, tocaram e dançaram promovendo a ani-
mação e mostrando o trabalho destas entidades, 
mas também o empenho, a força, a energia e com-
petência daqueles que atuavam em palco. A Feira 
contou também com um espaço lúdico promovido 
pelo projeto: «Belém Educa» - Junta de Freguesia 
de Belém - e por uma equipa de animadoras do CED 
Pina Manique – Casa Pia de Lisboa, que fizeram 
pinturas faciais às crianças que as visitavam.
Foi uma mostra de respostas na área da educação e 
educação especial, do desporto, do lazer e segurança 
muito rica e heterogénea.
O projeto Escolas com Voz, projeto da Junta de Fre-
guesia de Belém com várias escolas da freguesia, que 
visa dar voz à comunidade escolar, esteve presente 
no palco das Palestras. Tivemos vários convidados 
no palco, tais como: alunos do 7º ano da Escola 2,3 
Paula Vicente, que foram falar sobre Tolerância 
nas Escolas; Ana Teresa Brito que veio falar sobre 
o Modelo Touchpoint; João Ricardo, voluntário nos 
Clubes Paula Vicente, foi entrevistado por alunos 
de Clubes sobre a inclusão nas escolas; e Carlos 
Neto que veio falar sobre brincar nas escolas e 
em família.
Finalizamos com o agradecimento ao ator João 
Bonneville, apresentador e dinamizador do palco 
das Palestras, pela sua participação e empenho,  
à atriz Mafalda Teixeira, assim como a todos os 

outros participantes e visitantes, sem os 
quais, não teria sido possível a realização 
de mais uma edição aos diversos parceiros 
e aos patrocinadores, nomeadamente, Pão, 
Pão, Queijo, Queijo, Mcdonald´s, Pastéis de 
Belém, El Corte Inglés, Hippotrip, Dietimport, 
SA, Celeiro, Consolar, Diese e Fruut.
Agradecemos igualmente ao nosso Embaixador 
da Feira o atleta ultramaratonista João Neto, 
que vivendo a maior parte da sua vida em Belém, 
se tornou uma figura de referência mundial 
pela sua resistência e resiliência ao desafiar-se a 
fazer algumas das mais duras provas de corrida 
do mundo! Até 2020!

JOÃO NETOEMBAIXADOR DA FEIRA
ULTRAMARATONISTA
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// LAVANDARIA SOCIAL
A Lavandaria Social encontra‑se encerrada por falta de 
uma lavadeira.
Assim que o serviço se encontrar novamente disponível 
informaremos a população através dos meios de divul‑
gação usuais.

// PEQUENAS REPARAÇÕES
A Junta de Freguesia de Belém disponibiliza um serviço 
gratuito de apoio à população, de pequenas reparações 
domésticas 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.

PsicoBelém
Equipa mul�disciplinar, cons�tuída por 
psicólogos, psicomotricistas e terapeutas. CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS.

// RALHAR NÃO É O 
MESMO QUE GRITAR
Ralhar significa corrigir, reencaminhar e orientar a criança. 
É possível ralhar sem humilhar os mais novos.  A maior parte 
das pessoas confunde as duas coisas e ralha a gritar.

O truque é falar assertivamente 
e com calma
Quando acionamos o ‘comando da voz calma’ ajudamos as 
crianças a acalmarem‑se. Elas sentem que têm um adulto 
sereno e consciente junto delas, e que não faz birras. Os pais 
e os educadores são os modelos mais importantes que as 
crianças podem ter, pelo que a voz calma dar‑lhes‑á esse mote.
Mas os pais têm de se mostrar zangados quando estão zan‑
gados. A nossa função não é convencer os miúdos a parar de 
fazer asneiras, mas sim explicar as regras. É preciso enunciar 
e explicar as regras e só depois introduzir a consequência.

Castigo não é sinónimo de consequência
O castigo, por norma, não tem que ver com a situação, porque 
acreditamos que se a criança se sentir mal da próxima vez 
já não vai repetir aquela ação. 
Por oposição, a consequência responsabiliza a criança e é 
mais justa do que o castigo, porque no castigo não há regra, 
antes uma ameaça. A consequência tem como objetivo levar 
a criança a perceber o impacto da sua decisão, responsa‑
bilizando‑a e levando‑a, também, a reparar a situação. A 
criança nem sempre tem de sofrer para compreender qual 
é o comportamento adequado e querer recuperá‑lo a seguir.  
Os pais e cuidadores devem alterar os seus conceitos de 
educação e de achar que para se portar bem uma criança 
tem de se sentir mal.

O vínculo entre pais e filho não deve 
ser ignorado
Quando existe um vínculo forte entre pais e filhos, estes estão 
mais dispostos a cooperar. Os pais preferem filhos coopera‑
tivos a obedientes, porque os filhos obedientes são aqueles 
que não tem vontade própria e que não pensam sobre as 
coisas. Os cooperantes escolhem cooperar em consideração 
pelos pais. A importância de trabalhar este vínculo vai além 

de melhorar a dinâmica da vida familiar, já que quando as 
crianças se sentem mais próximas dos pais, sentem‑se também 
emocionalmente mais seguras, aumenta a sua autoestima e 
fá‑las perceber, que têm valor.  
Fonte: Magda Gomes Dias, in “Berra‑me Baixo. 21 dias para 
deixares de gritar com o teu filho”. Edição: Manuscrito Editora, 
abril de 2016
Mas, talvez esteja além do seu limite, precise de ajuda e sinta 
que não consegue sozinho(a) introduzir alterações no modo 
como normalmente gere estas situações com os seus filhos. 
No Psicobelém podemos ajudá‑lo(a)! Contate‑nos!
Para usufruir deste serviço basta inscrever‑se na Junta de 
Freguesia entre as 9h30 e as 18h.

 Para mais informações/preços/marcações:. 
 96 942 24 52 / gabinetepsicobelem@gmail.com.
 Funciona nas instalações da Junta de Freguesia de Belém.  
 Sede no Centro Social “Os Moinhos”, em Caselas 
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// BOLSA DE VOLUNTARIADO
A Bolsa do Voluntariado foi lançada pela ENTRAJUDA em 2006. 
É um projeto inovador, de âmbito nacional, sem fronteiras, 
transversal a toda a sociedade e economia que fomenta o 
exercício da Cidadania e da Responsabilidade Social. Tem 
por objetivo servir de ponto de encontro entre a procura e 
oferta de trabalho voluntário e permitir, numa ótica dinâmica, 
articular a necessidade de trabalho voluntário por área com a 
disponibilidade para o prestar por parte de pessoas e entida‑
des. A Bolsa potencia um "mercado" virtual de voluntariado, 
dinamiza o encontro de necessidades e vontades. Trata‑se 
de uma ferramenta de gestão e desenvolvimento online em 
tempo real, que aproveita as qualificações dos voluntários 
e permite a capacitação das organizações. Nas páginas das 

redes sociais encontrará muita informação que lhe poderá 
interessar, sobre este projeto:
Facebook: www.facebook.com/bolsadovoluntariado
Youtube: www.youtube.com/c/BolsadoVoluntariado
Instagram: www.instagram.com/bolsadovoluntariado/ 
LinkedIn: www.linkedin.com/company‑beta/11024204/
Blog: https://bolsadovoluntariado.wordpress.com/

Para mais esclarecimentos contate por e‑mail para: 
bolsadovoluntariado@entrajuda.pt

Área de Voluntariado da Junta de Freguesia de Belém 
210 132 351 // voluntariado@jf‑belem.pt

// ESTÁ DESEMPREGADO? 
CONHEÇA 10 APOIOS A QUE PODE 
TER DIREITO
Além do subsídio de desemprego, há outros apoios a desem‑
pregados a que pode ter direito. Saiba quais são, como se 
calculam e se se pode candidatar a algum.
1. SUBSÍDIO DE DESEMPREGO: Prestação monetária con‑
cedida aos beneficiários desempregados com o intuito de 
compensar a falta de remuneração derivada da perda invo‑
luntária de emprego. 
2. MAJORAÇÃO DO SUBSÍDIO DE DESEMPREGO: O subsí‑
dio de desemprego, na forma do montante diário, pode sofrer 
ainda uma majoração (ou aumento) de 10% se no mesmo 
agregado familiar ambos os cônjuges ou pessoas a viver em 
união de facto estiverem a receber subsídio de desemprego e 
tiverem filhos ou equiparados a seu cargo, ou ainda quando, 
num agregado monoparental, o parente único esteja a receber 
subsídio de desemprego.
3. SUBSÍDIO SOCIAL DE DESEMPREGO: Trata‑se de uma 
prestação em dinheiro atribuída ao beneficiário na situação de 
desemprego, para compensar a falta de remuneração motivada 
pela perda involuntária de emprego, e pode assumir duas 
formas distintas: (i) Subsídio social de desemprego inicial: 
atribuído quando o beneficiário não reúne as condições 
para receber o subsídio de desemprego; (ii) Subsídio social 
de desemprego subsequente: concedido nos casos em que o 
beneficiário já recebeu a totalidade do subsídio de desemprego 
a que tinha direito e permanece desempregado. Para ambas 
as prestações o valor a receber varia consoante a composição 
do agregado 
4. SUBSÍDIO DE DESEMPREGO PARCIAL: Trata‑se de um 
apoio concedido a quem estiver a trabalhar a tempo parcial 
e ao mesmo tempo em situação desemprego. 
5. SUBSÍDIO POR CESSAÇÃO DE ATIVIDADE: Prestação 
monetária concedida aos trabalhadores independentes que 
se encontrem economicamente dependentes de uma só en‑
tidade contratante, com o intuito de compensar a perda de 
rendimentos que advém da cessação involuntária do contrato 

de prestação de serviços com a entidade contratante. Estes 
trabalhadores deverão residir em território nacional e reunir 
as condições de atribuição à data da cessação do seu contrato 
de trabalho.
6. SUBSÍDIO POR CESSAÇÃO DE ATIVIDADE PROFIS-
SIONAL: O subsídio por cessação de atividade profissional 
consiste numa prestação monetária que tem o intuito de 
compensar a falta de remuneração por parte dos trabalhadores 
independentes que detenham uma atividade empresarial, 
bem como dos gerentes ou administradores quando a sua 
atividade profissional tem que cessar e a empresa fechar.
7. SUBSÍDIO PARCIAL POR CESSAÇÃO DE ATIVIDADE 
PROFISSIONAL: Destinado apenas aos trabalhadores in‑
dependentes, este subsídio aplica‑se quando o trabalhador, 
depois de o contrato ter cessado, mantiver uma atividade 
profissional na qual a remuneração é menor do que o valor 
do subsídio por cessação de atividade.
8. PAGAMENTO GLOBAL DO SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 
PARA CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO: Este apoio consiste 
em disponibilizar todo o dinheiro relativo ao subsídio de 
desemprego, e de uma vez só, ao beneficiário, para que este 
possa implementar um projeto empresarial, por um período 
mínimo de três anos, a tempo inteiro. O montante consiste na 
soma total das prestações que o beneficiário tem a receber.
9. APOIO EXTRA A DESEMPREGADOS DE LONGA 
DURAÇÃO: Trata‑se de mais um apoio monetário dado a quem 
se encontra em situação de desemprego, mas que, por alguma 
razão, não tem direito a receber subsídio de desemprego, ou 
que já tenha expirado o período de recebimento do subsídio 
social de desemprego inicial ou subsequente. 
10. PRESTAÇÃO DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO: 
Trata‑se de mais um dos apoios a desempregados, embora não 
seja exclusivo para quem se encontre sem emprego: este apoio 
foi feito a pensar em quem que se encontra numa situação de 
grave carência económica e/ou em risco de exclusão social.
Para mais informações contate o IEFP‑Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (Centro de Emprego da sua zona de 
residência).
 GIP-BELEM // Telefone: 210 132 351 // Mail: gip@jf-belem.pt. 

Área de Voluntariado 
da Junta de Freguesia 

de Belém
210 132 351

voluntariado@jf-belem.pt
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Começou mais um ano das atividades de Verão!
O Eco-Campo de Férias 2019 já começou e com novidades!
Já reparou que se passou a chamar Eco-Campo em vez de apenas Campo? 
Sabe porquê? Porque introduzimos alterações profundas na gestão dos 
resíduos especialmente no que à alimentação diz respeito. Este ano já não 
há guardanapos de papel, talheres e garrafas de plástico. Estamos a utilizar 

cantis! Isto permitiu por exemplo uma 
redução de cerca de 160.000 garrafas de 
plástico para 600 cantis reutilizáveis.  
Propusemos também um desafio a 
todos os pais dos nossos participantes 
para que se tiverem ainda materiais, 
nomeadamente T-Shirts e Mochilas dos 
anos anteriores em boas condições, 
dispensem receber novos. Caso o ma-
terial se deteriore a Junta de Freguesia 
de Belém tem disponibilidade para o 

substituir de forma gratuita. 
Deste modo, pretendemos propor que as nossas crianças e os nossos 
jovens reflitam sobre as mudanças de comportamento necessárias para 
que estabeleçam em comunidade relações ecológicas positivas que tragam 
benefícios para todos. 
O #EuSouExemplo convida a que todos contribuamos para 
diminuir a pegada ecológica e cuidar do Planeta. 

Infância
O Eco-Campo de férias de crianças no turno A, que decorre 
entre 17 e 28 de junho conta com a participação de 48 
crianças na primeira semana e 130 na segunda semana.
No Turno B que se iniciará a 24 de junho e terminará a 28 
do mesmo mês, prevê-se a participação de 185 crianças.

Sénior
O Eco-Campo de Férias Sénior vai começar!
Também aqui o #EuSouExemplo se aplica! Vamos adotar 
comportamentos que combatam o desperdício e diminuam 
a nossa Pegada Ecológica.
O Turno A de Séniores decorrerá entre 24 e 28 de junho e o 
turno B de 1 a 5 de julho, contam respetivamente, com cerca de 
60 inscrições.
Prometemos atividades de lazer e cultura, para além da praia e piscina 
que esperamos que estejam à altura da energia dos nossos séniores!!! 

O #EUSOUEXEMPLO 
CONVIDA A QUE TODOS 
CONTRIBUAMOS PARA 

DIMINUIR A PEGADA 
ECOLÓGICA E CUIDAR 

DO PLANETA.
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// ESTRATÉGIAS FACILITADORAS
“O cuidar do outro não é uma tarefa fácil e reveste-se de alguns problemas e 
dificuldades com os quais o cuidador informal tem de lidar, tornando-se uma 
atividade cada vez mais exigente e complicada, à medida que se perpetua no tempo.”

Na sequência dos artigos publicados sobre o processo de 
demência e sua evolução e sobre o que é ser cuidador, 
neste Boletim destacamos algumas temáticas na linha de 
como comunicar, como lidar com alterações de compor‑
tamento, aspetos relativos à mobilidade, prevenção de 
quedas, higiene, alimentação, medicação, sono e repouso.

Como comunicar
Na comunicação verbal utilize frases curtas, simples e 
diretas à ação:

• Simplifique a informação; 
• Dê tempo de resposta; 
• Esteja preparado para repetir; 
• Utilize todas as formas de comunicação: gestos, 

objetos, faça desenhos durante a conversação para 
reforçar a mensagem, utilize expressões faciais, 
acenar com a cabeça e pausas;

• Não infantilize a pessoa (não a trate como uma 
criança); 

• Mantenha o contato visual e um tom de voz calmo;

Defina um plano semanal com rotinas 
A criação de rotinas para a pessoa com demência é or‑
ganizador e ajuda‑a a manter‑se ativa/participativa no 
seu dia‑a‑dia. É importante criar um plano semanal onde 
se incluem todas as atividades do seu dia. Após elabora‑
ção, se possível conjunta deste plano, as rotinas devem 
ser mantidas.

Exemplo de um plano semanal:

HORAS 2ªFEIRA 3ªFEIRA (…)

9h Acordar (…) (…) 

9h30 escolher roupa 
e banho  (…)  (…)

10h pequeno 
almoço  (…)  (…)

(…)   (…)  (…)

Mobilidade 
Comportamento agressivo
As alterações no comportamento das pessoas com demên‑
cia são muito comuns. Por vezes, estas alterações podem 
levar a comportamentos agressivos, tais como violência 
verbal, partir objetos ou violência física contra outra 
pessoa. Existem muitas razões, pelas quais, os compor‑
tamentos se alteram. Por vezes, o comportamento pode 
estar relacionado com as alterações que estão a ocorrer no 
cérebro. Noutros casos, podem existir acontecimentos ou 
fatores no ambiente que desencadeiam o desconforto da 
pessoa. Muitas vezes, o comportamento também pode ser 
provocado pelo facto de a pessoa não estar a sentir‑se bem.

Deambular
A pessoa com demência tende a andar, aparentemente sem 
sentido. No entanto esta agitação pode estar relacionada 
com as rotinas que tinha.

• Caso a pessoa com demência se perca ou desapareça 
do seu alcance de vista, mantenha a calma.

• Procure na zona envolvente à casa e caso não a 
encontre em tempo útil (por exemplo: mais do que 
uma hora) ligue ao 112 e peça ajuda.

Prevenção de Quedas 
A pessoa com demência pode sofrer alterações na 
marcha, postura, equilíbrio, tremores, rigidez e alte‑
rações dos níveis de atenção, 
pelo que aumenta o risco 
de quedas. A prevenção 
das quedas pode ser rea‑
lizada de duas formas: por 
controlo e adaptação do am‑
biente envolvente ou através 
do treino físico. 
Em casa: retire os tapetes, 
exceto onde estes forem ne‑
cessários (casa de banho e 
cozinha); simplifique o mo‑
biliário; se possível coloque 
varões de apoio fixos ou 

CUIDADORES 
INFORMAIS
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móveis em especial na casa de banho e na 
cozinha; os sapatos da pessoa devem ser fechados, 
macios, confortáveis e com sola antiderrapante 
(evite os chinelos).
Na rua: acompanhe a pessoa de braço dado e 
caminhe devagar; verifique o piso (passeios e 
bermas e escadas podem levar a quedas).
Treino físico: pode ser realizado por um enfer‑
meiro especialista em reabilitação no domicílio. 
É ensinado o treino de marcha, com aumento de 
resistência, equilíbrio e força muscular da pessoa.

Cuidados de higiene
• Permita autonomia para as tarefas que a 

pessoa ainda consegue fazer.
• Nestes momentos, habitue‑se a conversar 

com a pessoa a cuidar e a referir o que 
vai fazendo.

• Demonstre cuidado com o corpo da pessoa 
a cuidar. A nudez pode ser embaraçosa 
para a pessoa, mesmo que esta não 
tenha, muitas vezes, a noção do espaço 
ou do tempo.

Alimentação 
Para que a pessoa com demência esteja estabi‑
lizada, é fundamental uma alimentação diária 
completa. É natural que o avanço desta doença 
faça com que a pessoa perca o apetite e diminua 
a ingestão de alimentos, por via do esquecimen‑
to de se alimentar e por problemas ao engolir.  
Por vezes, poderá ter de recorrer a suplementos 
alimentares conforme indicação da equipa de 
saúde. Se verificar que a pessoa se engasga com 
mais frequência, fale com o médico assistente que  
poderá sugerir a alteração para a comida pastosa. 

Medicação
Para facilitar este processo adquira uma caixa de 
medicação para a preparação semanal. Evite ter à 
mão todas as caixas de medicamentos. Guarde‑os 
num armário fora do alcance da pessoa.
Numa fase mais avançada da doença a pessoa 
poderá ter dificuldade em engolir os comprimi‑
dos. Deve alertar o médico assistente para esta 
situação. Este, irá adequar a apresentação do 
medicamento por outro que facilite a toma. Se 
tal não for possível recorra a um almofariz, para 
desfazer os comprimidos. Não misture no prato 
da comida, mas sim na colher evitando que fique 
sem tomar a medicação, caso não coma tudo. 

Sono e repouso
• Estabeleça rotinas para que a hora 

de descanso seja realizada sempre no 
mesmo horário

• Mantenha sempre algum tipo de 
iluminação (luz de presença)

• Evite que a pessoa com demência coma 
doces e ingira demasiada cafeína antes de 
ir dormir.

• Dê preferência ao chá de plantas

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.
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// LOJA SOLIDÁRIA
NÃO CUSTA NADA!!
A Loja disponibiliza vestuário pessoal e roupa 
de casa (toalhas, roupa de cama). Mensalmente 
são apoiados aproximadamente 100 agregados 
familiares, o que remete para que, anualmente, 
mais de 2000 pessoas estejam a beneficiar deste 
projeto social. 
Alertam-se todos os utentes que a Loja Solidária 
estará de férias entre o dia 2 de agosto e o dia 
11 de setembro.

LOCAL DE FUNCIONAMENTO:
Rua de Pedrouços, nº 84 ‑86

HORÁRIO:
3ªfeira – 10h às 14h 
5ªfeira – 15h às 19h 
Sábado – 10h às 13h

// PASSEIOS SENIORES
Este ano os passeios foram maravilhosos!!!!
Em março o destino foi Avis. Em abril fomos a 
Castelo de Vide. Em maio foi a vez do Sardoal e em 
junho fomos Tomar.
Esperamos que todos tenham gostado tanto de par‑
ticipar tanto quanto nós gostamos de organizar!
Aproveitamos para informar que os Passeios Pe‑
destres voltarão em setembro.
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O Dia Mundial do Vizinho foi celebrado este ano em 10 
locais diferentes. 
No dia 31 de maio, a Junta de Freguesia de Belém sensibilizou 
e apoiou os seus fregueses na organização e dinamização 
de mais um Dia do Vizinho. 
Como vem já sendo hábito, o objetivo desta iniciativa foi o 
de aproximar os nossos fregueses e promover uma rede de 
vizinhança que possa contribuir para tornar os locais onde 
habitamos ainda mais acolhedores e seguros. 
Neste contexto, os vizinhos do Bairro de Caselas (Rua Sam 
Levy frente ao Clube), da Rua Pedro de Cintra (EPUL), do 
Largo do Galvão, da Rua Tristão Vaz, da Rua do Embaixador, 
da Praça de Goa, da Rua Henrique Moutinho e da Rua da 
Praia de Pedrouços, resolveram festejar este dia especial 
com diversas animações e confraternizações.
Ocorreram também 2 organizações deste evento, fora desta 
data, com o apoio logístico da Junta de Freguesia, nomeada‑
mente na Rua Fernão Penteado (Restelo) e no Condomínio 
Vila Correia.
Esta festa foi muito bem acolhida pelos nossos fregueses 
onde a animação foi patente e o convívio permitiu reforçar 
laços de proximidade e sentimentos de pertença à nossa 
Freguesia.
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Até 2020! 
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// VISITA INSTITUCIONAL
EMBAIXADOR DO JAPÃO
No dia 6 de junho o Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, recebeu Sua Excelência 
o Embaixador do Japão, Jun Niimi, em visita de cortesia 
e de preparação para a Festa do Japão em Lisboa, que 
decorreu no dia 22 de junho no Jardim Vasco da Gama. 

INSCRIÇÕES ABERTAS

MAIS INFORMAÇÕES

Maestro João Silva
919 055 303
jmanuelfsilva@gmail.com

Embaixador do Japão em Portugal, Jun Niimi, e o 
Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

//ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA
26 DE JUNHO DE 2019
No dia 26 de junho, a Assembleia de Freguesia de Belém 
reuniu em sessão ordinária pelas 21h00, nas instalações do 
Centro Social de Belém, na Rua 11, Bairro de Belém (Terras 
do Forno), tendo sido abordados os seguintes pontos:

• Intervenção do Público;
• Apreciação e aprovação da ata da sessão de 

12/03/2019;
• Apreciação e aprovação da ata da sessão de 

24/04/2019;
• Período antes da Ordem do Dia;
• Aprovação do Mapa de Pessoal para 2019 (1ª 

alteração);
• Apreciação e ratificação de contrato entre a Junta 

de Freguesia de Belém e o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, I.P. (IEFP, IP);

• Apreciação e aprovação de Protocolo com a 
produtora UAU para apresentação da exposição Meet 
Vincent Van Gogh, a realizar no Terreiro das Missas;

• Apreciação e aprovação do procedimento de seleção 
para a atribuição de Licenças de Ocupação do 
Espaço Público para equipamentos adaptados para 
o exercício de atividades de restauração e bebidas 
e venda ambulante de carácter não sedentário em 
zona EVENE da freguesia de Belém;

• Apreciação e aprovação das alterações ao Regimento 
dos Clubes Paula Vicente para o ano letivo 2019/2020;

• Apreciação e aprovação do Regulamento das 
Atividades de Animação e Apoio à Família e 
Componente de Apoio à Família 2019/2020;

• Informação escrita do Presidente.

// VESAK 2019
CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 
BUDA E ORAÇÃO PELA PAZ MUNDIAL
VESAK é uma data celebrada pelos budistas a partir do ca‑
lendário lunar, normalmente em maio, para homenagear o 
nascimento do fundador do budismo. É um período dedicado 
às atitudes do bem, de acordo com os ensinamentos de Buda, 
e ao reforço da mensagem de que qualquer um pode chegar 
ao estado de iluminação.
Para dar a conhecer ao mundo a grandeza e a compaixão 
de Buda, foram organizados jogos, exibições e workshops 
de gastronomia vegetariana, tai‑chi, meditação e cultura 
do chá. A performance da “dança do leão” e a cerimónia 
de homenagem a Buda com oferendas foram alguns dos 
momentos altos da celebração.
O Vesak deste ano decorreu no Jardim Vasco da Gama, Belém, 
junto ao Pavilhão Tailandês, no dia 26 de maio e foi promovido 
pela Associação Buddha's Light de Lisboa, em coorganização 
com a Câmara Municipal de Lisboa e com o apoio da Junta 
de Freguesia de Belém.

// HIGIENE URBANA
INFORMAÇÃO
Porque têm existido dúvidas quanto à divisão de competências 
e respetivas responsabilidades, cumpre‑nos mais uma vez 
informar, para os devidos efeitos:
‑ A Câmara tem a responsabilidade de todo o tipo de recolha 
de resíduos sólidos urbanos (RSU); e
 ‑ A Junta tem a responsabilidade da varredura e lavagem 
das vias e dos passeios.


