BOLETIM INFORMATIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM
Ano 06 | Número 34 | Julho - Agosto 2019

BIMESTRAL
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VOTE!
TEM ESSE DIREITO

E DEVER CÍVICO
Vamos todos combater o nosso

maior adversário: a abstenção!
A Escola Secundária do Restelo, na Rua
Antão Gonçalves, será o local de voto.
Consulte as condições de acesso ao serviço
gratuito "Carrinha do Voto" no folheto
distribuído junto com este boletim.

AÇÃO SOCIAL ECO-CAMPO DE FÉRIAS 2019
Neste ano de 2019, introduzimos no nosso Eco-Campo de Férias alterações na gestão dos resíduos. Já não utilizamos
guardanapos de papel, nem garrafas e talheres de plástico e servimos as refeições em pratos e não em embalagens
descartáveis. Saiba mais sobre os programas de férias pré-escolar, infância, jovem e sénior neste boletim.
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// BEM‑VINDO À FREGUESIA

ARMANDO FERREIRA

EXECUTIVO E PELOUROS

(Atendimento ‑ marcação prévia na secretaria)

969 575 025
www.facebook.com/Armando-FerreiraCabeleireiros--274432583194571/

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
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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

2

Cultura e Turismo
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LE CUIVRÉ

Pastelaria Francesa
Rua do Embaixador, 164
933 024 849
sa@lecuivre.pt
https://le-cuivre.business.site
www.facebook.com/lecuivrebelem

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
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DE CERVEJA

UMA RECEITA BEM GUARDADA
Como surge a pastelaria
"Pastéis de Cerveja"?

Quais seus planos futuros para
a pastelaria?

Esta é uma pastelaria muito antiga.
Este local começou por ser a fábrica
de Pastéis de Cerveja, cujo criador foi
o Sr. Anibal, um ex-pasteleiro da Paste‑
laria Nacional no Rossio. Inicialmente
este começa a fabricar os pastéis na
Casa do Altinho, na Náu mas passado
algum tempo muda-se para aqui.

O negócio vai andando e vamos se‑
guindo conforme os tempos. Tenta‑
mos sempre adaptarmo-nos às coisas.

FREGUESIA

// PASTÉIS

Fomos falar
com Fernando
Gonçalves da
Costa, de 65
anos, proprietário
da Pastelaria
de Pastéis de
Cerveja, um doce
patenteado e
cheio de segredos.
PASTELARIA PASTÉIS DE CERVEJA
Rua de Belém, 15-17
Tel.: 213634338
Todos os dias das 7h às 19h
Preço médio refeição completa 10€

Gostaria de colocar os pastéis de
cerveja nos hipermercados, um passo
que talvez deixe para as minhas filhas
darem no futuro.

Eu começo a trabalhar na pastelaria
aos 13 anos. Durante os 51 anos que
aqui trabalho este estabelecimento
tornou-se num negócio de família,
tendo cá as minhas duas filhas e a
minha mulher a trabalhar.

Quais as especialidades da
pastelaria?
Servimos refeições em diversos
menus como, por exemplo, bague‑
tes ou hambúrgueres, no entanto a
nossa especialidade são os pastéis
de cerveja, produto patenteado por
nós, o qual produzimos em peque‑
nas quantidades face à dimensão da
nossa fábrica.

Qual o segredo dos
seus pastéis?

O pastel de cerveja é um bolo que
dura cerca de 10 dias sem perder as
suas propriedades características.
Digamos que é uma receita complica‑
da e que tem que ser passada quase
como um testemunho.

3

Na foto à direita, Fernando Gonçalves
da Costa, proprietário da Pastelaria
de Pastéis de Cerveja.
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O segredo não é bem um segredo. Os
ingredientes são conhecidos: a receita
tem miolo de amêndoa e leva cerveja
na massa. No entanto nenhum pas‑
teleiro do mundo consegue fazer os
pastéis apenas pela receita pois o
segredo está na sua confecção. É nos
detalhes que se esconde o segredo,
detalhes que permitem aos pasteis
ficarem todos iguais.

FREGUESIA

muito crocantes e que há no Brasil
uns pastéis (de Santa Clara) parecidos
com os nossos.

Quais acha que são as
principais qualidades da nossa
Freguesia?
Sempre gostei de Belém. Sou trans‑
montano e vim da minha terra para
aqui, local onde conheci a minha
mulher. Gosto principalmente das
pessoas de Belém, as quais conheço
quase todas.

O que podia ser feito para
melhorar a vida dos que vivem
e trabalham aqui?
Belém tem melhorado muito nos
últimos anos, em especial ao nível das
ruas e do serviço da higiene urbana,
o qual é muito importante.
A presente Junta de Freguesia tem
melhorado Belém bastante. Sinto
sempre que somos ouvidos e que
eles estão sempre preocupados em
ajudar. São pessoas humanas e que
se preocupam em resolver as coisas.
Dito isto, para mim está tudo bem.
Só peço que continuem o bom tra‑
balho e que mantenham a Freguesia
como está!

"Nenhum pasteleiro do
mundo consegue fazer
os pastéis apenas pela
receita pois o segredo
está na sua confecção. "
Gostaria também de colocar um
espaço exterior, uma esplanada
que possa atrair as pessoas para a
pastelaria.
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Que tipo de clientes tem?
Acima de tudo amigos e conhecidos
daqui da zona, pessoas que me conhe‑
cem há muitos anos.
Temos muita gente que vem buscar
pastéis de cerveja para levar para
fora, inclusive até para mandar para
familiares que estão fora do país. Os
pastéis vão de Portugal para o Brasil,
a America e a Australia e chegam lá
impecáveis!
Há também muitos turistas que
vêm experimentar os pastéis, prin‑
cipalmente brasileiros que tendem
a gostar muito. Estes dizem que são

O plano de obras de requalificação da Rua Bartolomeu Dias foi
alterado no dia 5 de agosto, de modo a minimizar o impacto
da obra na vida quotidiana dos residentes. Assim, os traba‑
lhos passam a decorrer em período diurno, não obstante a
necessidade da interrupção total da circulação, incluindo a
circulação do 15E da CARRIS.

A primeira fase da obra implica a interrupção da circulação
no troço entre a Praça do Império e a Rua Vila Correia. A
circulação alternativa será garantida, em ambos os sentidos,
para o trânsito geral pela Praça do Império, R. D. Lourenço de
Almeida, R. Vila Correia, retomando a R. Bartolomeu Dias na
direção para Norte, sendo que na direção de Algés e para o
transporte público em geral, em ambos os sentido, se seguirá
diretamente da Praça do Império à Av. da Índia.
As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito
serão devidamente coordenados no local pelas autoridades
policiais.
Link para a notícia no site da Carris como complemento de
informação: http://www.carris.pt/pt/noticias/2019/r.-bartolo‑
meu-dias--15e-729-e-79b--alteracao-provisoria/

Por ser bastante elucidativo, publicamos
o seguinte texto de reclamação, referente
à alimentação de pombos.
"Sou morador na Rua Carlos Calisto e venho
deste modo alertar para o crescimento
exponencial da colonia de pombos que se
encontram no lote 1594 desta mesma rua,
fazendo inumeros ninhos e defecando por
todos os predios contiguos (parapeitos, ter‑
raços, viaturas, etc).
A situação é mais grave devido à alimentação
continua por parte de alguns moradores que,
embora tendo perfeita consciencia de que
esta prática é proibida e reprovável insistem
em continuar a espalhar pão e milho."
Os pombos são uma praga urbana, tendo
em conta que estamos perante reserva‑
tórios e transmissores de várias doenças,
designadamente ornitoses, toxoplasmoses,
listerioses, meningite criptococócica, sal‑
moneloses e dermatites (pulgas, piolhos e
ácaros), entre outras.

ESPAÇO PÚBLICO

A obra tem uma duração estimada de 75 dias e para acomo‑
dar as condicionantes de circulação no 15E, a sua viagem
termina no Largo dos Jerónimos, sendo o restante percurso
assegurado por autocarros.

//POMBOS,
UMA PRAGA!

HIGIENE URBANA

// PAVIMENTAR LISBOA
RUA BARTOLOMEU DIAS

Sabe que: se não cumprir as normas de
higiene, limpeza e salubridade das vias
e outros lugares públicos pode incorrer
em coimas?

// O LIXO É NO
CONTENTOR
Situações como esta continuam a ocorrer
frequentemente na nossa Freguesia. Mais
uma vez reforçamos o pedido de atenção
para a colocação de lixo apenas nos locais
apropriados para esse efeito (nunca à volta
dos contentores), pois o não cumprimento
pode levar à aplicação de coimas.
No âmbito da reforma administrativa de
Lisboa a recolha de todo o tipo de lixo (RSU Resíduos Sólidos Urbanos) é da competência
da CML. A Junta de Freguesia de Belém
tem competência na varredura e lavagem
do espaço público mas, repita-se, não tem
competência na recolha do lixo.
Para as questões relacionadas com recolha
de lixo/RSU poderão também contactar a
Direção Municial de Higiene Urbana da
CML: dmhu@cm-lisboa.pt // 213 253 678.
Assim, vamos todos zelar pela melhor ma‑
nutenção e limpeza da nossa Freguesia.
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HIGIENE URBANA

//REBAIXAMENTO
DE PASSADEIRAS
BAIRRO DE CASELAS

No decorrer de um pedido efectuado por
um freguês, após fiscalização ao local e
posterior aprovação, realizou-se o rebaixa‑
mento de passadeiras no Bairro de Caselas.

ESPAÇO PÚBLICO

Esta melhoria das condições de acessibili‑
dade em espaço público, facilita em muito o
acesso a pessoas com mobilidade reduzida
a espaços comuns.
No futuro continuaremos despertos para as
necessidades particulares dos nossos fre‑
gueses, e agradecemos a vossa colaboração
na identificação de situações a melhorar na
nossa Freguesia.

//NOVO SUPORTE
PARA BICICLETAS
A Junta de Freguesia de Belém instalou
um suporte para bicicletas em zona de
passeio junto ao Centro Social de Belém,
na Rua 11 do Bairro de Belém, com vista a
proporcionar uma melhor acessibilidade
aos seus serviços.

// REQUALIFICAÇÃO DE
PASSADEIRAS
RUA DA JUNQUEIRA

6
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Para uma melhor acessibilidade e segurança, a Junta de
Freguesia de Belém procedeu à requalificação de passadeiras
na Rua da Junqueira, sendo este um dos arruamentos com
elevado tráfego rodoviário e pedonal na Freguesia. Oportu‑
namente serão retomados os trabalhos de requalificação das
passadeiras seguindo-se os arruamentos da Rua de Belém e
Rua de Pedrouços. Agradecemos a sua melhor compreensão
durante este período.

//CONTACTE-NOS

SE DETETAR PROBLEMAS
NO ESPAÇO PÚBLICO

Informe-nos se a sua rua tem algum pro‑
blema, se as calçadas, os passeio ou as
passadeiras precisam ser arranjadas. A
sua ajuda é importante!
Contacte-nos através dos meios oficiais,
nomeadamente o telefone 210 132 330 ou
o email secretaria@jf-belem.pt.

LOCAIS E DATAS: FÉRIAS DE SETEMBRO

Inscrições em escola ou em www.jf-belem.pt:
• Jardim de Infância de Belém de 2 a 13 de
setembro na Rua Largo das Escolas;
• EB Moinhos do Restelo de 3 a 12 de setembro
nos monoblocos por de trás da Escola Secundária
do Restelo;
• EB Caselas de 3 a 13 de setembro nos monoblocos
por de trás da Escola Secundária do Restelo.
Inscrições em escola ou contactar
belemrestelocaf@gmail.com:
• EB Bairro do Restelo de 3 a 13 de setembro nos
monoblocos por de trás da Escola Secundária
do Restelo.

// CLUBES PAULA VICENTE
Com o aproximar do início do ano letivo 2019/2020, a
Junta de Freguesia de Belém em parceria com o Agrupa‑
mento de Escolas do Restelo propõe-se dar continuidade
ao Projeto Clubes, que decorre nas instalações da Escola
EB 2,3 Paula Vicente e que visa a ocupação das tardes
livres para os alunos dos 5os, 6os e 7os anos, com atividades
lúdico-pedagógicas.

EDUCAÇÃO

// AAAF E CAF

Pelo sétimo ano consecutivo e funcionando diariamente
entre as 14h15 e as 17h45 durante o tempo lectivo, conti‑
nuamos com uma oferta diversificada a nível desportivo,
artístico e intelectual, oferecendo também um apoio aos
alunos ao nível do estudo.
O boletim de inscrição e toda a informação sobre o seu
funcionamento já se encontra disponível no site da Junta
de Freguesia de Belém (www.jf-belem.pt) no Pelouro da
Educação/Clubes.

// FÉRIAS DE VERÃO DO APOIO À FAMÍLIA
Durante o período de 24 de junho a 26 de julho as equipas
das AAAF/CAF proporcionaram diversas atividades lúdicas
para as crianças das Escolas Básicas Moinhos do Restelo,
Caselas e Jardim de Infância de Belém.
Sorrisos, e boa disposição foi uma constante entre moni‑
tores e crianças, que visitaram Oficina da Ciência Viva em
Sintra onde fizeram várias atividades como: a importância
da água, experiências relacionadas com o ciclo da água e
os seus estados e a água nas diversas formas, cientistas de
palmo e meio, experiências envolvendo conceitos simples
de magnetismo e eletricidade.
Já no Hello park, local ideal para brincar, pular, divertir
e superar, encontramos um com insufláveis, arvorismo,
escalada, atelier de pintura e aranha de cordas.
Os nossos pequeninos tiveram também a oportunidade de
passar uma manhã no Belém Rugby Park, onde conheceram

grandes estrelas da modalidade e tiveram uma aula de
demostração com os mesmos.
Fomos também a Herdade da Gambia, onde ficamos a
conhecer algumas das espécies de árvores presentes na
Herdade, bem como o processo desde a sementeira dos
cereais até à produção do pão. As crianças foram convida‑
das a pôr a mão na massa e fazer o pão, mas antes tiveram
de ir procurar lenha para aquecer o forno. No final do dia
cada criança saboreou o pão feito por si. Fomos até ao
abrigo dos animais onde mais uma vez as crianças foram
convidadas a interagir com os animais da quinta. Puderam
assim conhecê-los de perto e aprender algumas das suas
características e hábitos.
Para fechar as férias de verão, não pudemos deixar de ir dar
uns bons mergulhos no mar e de fazer umas construções
na areia da praia da Costa da Caparica!
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EDUCAÇÃO
CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

// TESTEMUNHO
DE VIDA

// ZERO WASTE LAB
ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

MARIA DE LOURDES
BETTENCOURT

Maria de Lourdes Almeida Campos
Tedeschi de Bettencourt possui um
currículo pessoal e profissional
exemplar! Com 100 anos feitos este
ano, em janeiro, continua a marcar
as pessoas pela sua personalidade
alegre e determinada, tendo desde
sempre defendido uma sociabilização
positiva, que abrangesse “ o equilíbrio
das reacções sócio-emocionais e a
vida real”. Concluído o curso de Psi‑
cologia Aplicada, foi docente, autora
de artigos, relatórios, do importante
livro A vida de meu filho e sempre
ativa na área da psicologia clínica.
Começou a trabalhar no Hospital Júlio
de Matos, em 1954, tendo aí colabo‑
rado com o médico Egas Moniz que,
mais tarde, receberia o Prémio Nobel.
De salientar, neste seu longo percur‑
so, que Maria de Lourdes Bettencourt
tornou-se, em 1985, a primeira pre‑
sidente do Soroptimist International
Clube Lisboa Fundador. O S.I. é uma
ONG, com estatuto consultivo nas
Nações Unidas, na UNESCO, na FAO,
comissões para o Estatuto das Mulhe‑
res, para os Direitos Humanos e o Alto
Comissariado da Europa. Venha vê-la
e ouvi-la no dia 1 de outubro às 18h,
no Centro Social de Belém.

Maria de Lourdes Bettencourt
Psicóloga Pedagoga SEM ANOS
Testemunho de vida
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1 Outubro 18h I Centro Social de Belém

Centro Social de Belém
Bairro de Belém (Terras do Forno), R. 11, nº 1
1400-150 Lisboa
GPS: PQ2W+78 Lisboa
Email: biblioteca@jf-belem.pt

No dia 23 de julho, a associação Zero Waste Lab desenvolveu
uma atividade de rua, de sensibilização ambiental, influen‑
ciando mudanças de comportamento face ao lixo e resíduos
produzidos. Essa ação, com o apoio da JF Belém, juntou 59
pessoas (alunos do Jardim de Infância de Belém, monitores,
coordenadores, Presidente e Secretária da Junta de Freguesia
de Belém e comunidade em geral) que recolheram lixo e
beatas no Jardim de Belém.
A Zero Waste Lab é uma associação sem fins lucrativos que
nasceu da ideia de formar um centro colaborativo e um labora‑
tório de experimentação para promoção da filosofia lixo zero.
Tem como objetivo sensibilizar e promover ações potenciadoras
de mudança face à produção de lixo e da sua relação com os
recursos e as comunidades. Numa abordagem horizontal,
agindo em cooperação com diversos sectores da comunidade,
a associação pretende acima de tudo abrir a discussão sobre o
lixo e a problemática associada, sensibilizar para a importância
da conservação dos recursos naturais e alertar para a urgente
necessidade de ação global. Criar colaborações para um maior
impacto positivo é a nossa estratégia de ação local e global.
Mais informações:
https://www.zerowastelab.pt
https://www.facebook.com/zerowastelabpt/

//AMIGOS DA
BIBLIOTECA

// COCHE EM
MINIATURA

É muito difícil resumir a obra de
Sophia de Mello Breyner Andresen.
Sendo uma das mais conceituadas
poetisas e escritoras portuguesas, im‑
pressiona-nos a sua visão abrangente
da vida. Nascida em 6 de novembro
de 1919, no Porto, faleceu em 2 de
julho de 2014, em Lisboa.

Isabel Morais Sarmento irmã do
recente falecido António Luís Fariñas
de Oliveira, morador do nº1 da Rua
João de Paiva, ofereceu livros e filmes
em suporte DVD e uma estante para
estes, dado que o seu irmão “já tinha
manifestado esse interesse”. Agra‑
decemos também, ao Externato "As
Descobertas" pela oferta de vários
livros, a Helena Maria Baptista e a
todos os que oferecem livros à nossa
biblioteca, tornando-a mais rica em
quantidade e qualidade.

O coche Napoleão, que esteve até
ao dia 1 de agosto na biblioteca,
foi, agora, para uma exposição em
Pombal. Talvez no próximo ano ou
mesmo antes tenhamos a felicidade
de termos cá outro exemplar de mi‑
niatura de coche do Museu dos Coches
de José Brito Cardoso para todos os
interessados.

DAS OBRAS DE SOPHIA

O seu casamento com o advogado,
jornalista e político Francisco Sousa
Tavares influenciou, seguramente,
a sua visão do mundo português,
tornando-se mais atenta às questões
culturais, sociais e políticas.
Lembremos o que afirmou sobre a
cultura: “ A Cultura é uma coisa que,
ou está na mentalidade e na vida, ou
não está em parte nenhuma. Não é um
objeto de museu , é qualquer coisa de
estrutural na vida humana”.
Excelente amante da poesia, diria,
convictamente, que “ A poesia é das
raras atividades que, no tempo atual,
tentam salvar uma certa espirituali‑
dade. A poesia não é uma espécie de
religião, mas não há poeta, crente
ou descrente, que não escreva para
a salvação da sua alma - quer a essa
alma se chame amor, liberdade, dig‑
nidade ou beleza.”

Nota: Quando se justifica reenviamos
para a Biblioteca Nacional ou biblio‑
tecas/ centros de documentação.

// MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA
Em setembro e outubro, a nossa
Mostra Bibliográfica dará destaque
ao tema Qualidade (Gestão).

Para além dos muitos prémios que
lhe foram atribuídos, há que realçar
que foi a primeira mulher portuguesa
a receber o mais importante a nível
literário da nossa língua, o Prémio
Camões, em 1999.

// JORNADAS
EUROPEIAS DO
PATRIMÓNIO

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

// EXPOSIÇÃO

Terão lugar nos dias 27, 28 e 29 de
setembro as Jornadas Europeias do
Património (JEP) 2019, este ano subor‑
dinadas ao tema “Artes Património
Lazer”. De acordo com a Direção-Ge‑
ral do Património Cultural (DGPC),
entidade que coordena as JEP, “pre‑
tende-se com este tema destacar as
muitas facetas do património ligadas
às artes, como fonte de entreteni‑
mento, e ao lazer, que nos permitem
a todos viver outras dimensões da
vida quotidiana, apropriando-nos de
uma parte da cultura, tornando-nos
autores, especialistas, guardiões e
protagonistas.
Iniciativa conjunta do Conselho da
Europa e da Comissão Europeia, con‑
sulte o programa em:
http://w3.patrimoniocultural.pt/
jep2019/public/

Encontram-se em exposição, na bi‑
blioteca, vários exemplares da sua
autoria. Visite-nos!

// EXPOSIÇÃO

CENTENÁRIO CITRÖEN
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Depois da exposição no Museu dos
Coches de miniaturas de coches de
José Brito Cardoso, iniciativa da
Junta de Freguesia de Belém com a
colaboração do Museu dos Coches,
encontra-se agora no mesmo uma
exposição temporária intitulada
“Centenário Citroën”, alusiva aos 100
anos da marca.
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CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

// TEATRO

"ELES SEM ELAS"
No dia 27 de setembro, sexta-feira, às
21h30, o grupo Talaus Teatro apresen‑
ta a peça “Eles sem elas” no Centro
Social de Belém.
Uma comédia divertida que nos dá a co‑
nhecer o quotidiano de quatro amigos
e que não vai querer perder...
Com o apoio da Junta de Freguesia de
Belém. Lembramos que aceitamos,
nesse dia e local, doações de alimentos
perecíveis para ofertar a uma institui‑
ção a designar. Entrada livre.

// AULAS
Português e cultura portuguesa
Estas aulas para estrangeiros são di‑
recionadas ao ensino do português,
nível A1 /A2. As nacionalidades dos
alunos são variadas: espanhola, sueca,
inglesa, escocesa, ucraniana, holan‑
desa, venezuelana, brasileira, polaca,
russa, chinesa, 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 Dr.s
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 leccionadas pela Dra. Julieta
Pereira e Dra. Sandra Nazaré.
Inscrições na sede e delegação da Junta
de Freguesia, a partir de 2 de setembro.
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As aulas vão reiniciar, como é habitual,
na R. João de Paiva, n.º 11, 1400-195
Lisboa, no dia 16 de setembro de 2019.

Utilizadores frequentes, os Seniores da Casa do Restelo não
dispensam a ida à nossa biblioteca. Política e romances (in‑
cluindo romances históricos) são as áreas mais requisitadas.
Por vezes são realizados jogos que, apesar de serem de entre‑
tenimento, são importantes para a memória. E mencionando
esta, apresentamos alguns alimentos que a fortalecem, como
sejam: nozes, ovos, pão integral, sardinhas, frutos silvestres,
legumes de folha verde escura, maçã, cereais, não esquecendo
o leite, o café e o chocolate negro. E como o cérebro tem 3/4
de água, é necessário beber este líquido regularmente. Para
mais informações, poderá consultar livros desta temática
na biblioteca.

// NOVIDADES
D. Teresa
Esta é a história de Teresa, filha de
Ximena Moniz do Bierzo, de quem
herdou os olhos verdes e a astúcia, e
de Afonso VI de Leão e Castela.

// BIBLIOTECA EM FAMÍLIA
No meio das várias atividades que a Junta de Freguesia de
Belém proporciona aos seus fregueses, as visitas à biblioteca
fizeram, também, parte do programa de férias, para os utili‑
zadores habituais da mesma.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

// SENIORES NA BIBLIOTECA

Isabel Stilwell, a autora de roman‑
ces históricos mais lida em Portugal,
escreve sobre uma mulher de armas,
à frente do seu tempo, que governou
num mundo de homens e de conspi‑
rações. Viúva aos vinte e cinco anos
do Conde D. Henrique de Borgonha
regeu com pulso de ferro o que era seu
por direito. Em 1116, o Papa Pascoal
II reconhecia-a como Rainha. Pelo
Condado Portucalense confrontou
a meia-irmã e rival Rainha Urraca
de Castela, o pai, a igreja Católica, os
nobres portucalenses e até mesmo
o seu próprio filho D. Afonso Hen‑
riques, na lendária Batalha de São
Mamede, em 1128.
Administração Pública:
Modernização, Qualidade
e Inovação
Sem uma forte aposta nos aspetos
organizacionais, humanos e culturais
das estruturas públicas, a mudança
ou não acontece, ou não é sustentá‑
vel, ou é demasiado onerosa para ser
eficaz e replicável. Porque investir nas
pessoas não pode ser uma consequên‑
cia das mudanças: é uma condição
prévia para que a mudança aconteça
com naturalidade.

Quer saber informações sobre a Junta, sobre as atividades e
agenda na freguesia? 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.
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// CULTURA: INFORMAÇÕES?

A mudança cultural necessária ao
desenvolvimento de uma nova ad‑
ministração pública não é um mito
inalcançável. A principal mensagem
deste livro, fruto da experiência aca‑
démica e profissional dos autores, é
que muito do poder para produzir
mudanças está nas mãos dos dirigen‑
tes e dos trabalhadores públicos. Para
fazer melhor, o que é necessário é
compreender o seu papel e atuar com
persistência, escolhendo os instru‑
mentos apropriados ao seu contexto
de atuação.
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DESPORTO E COLETIVIDADES

// GRUPO
BELÉMGYM

NA 16ª GYMNAESTRADA
MUNDIAL

No passado mês de Julho, entre os dias
7 e 13, a Gymnaestrada Mundial regres‑
sou à cidade Austríaca de Dornbirn para
a realização da sua 16ª edição.

CASELAS FC

A secção de Dança Desportiva do Caselas FC, nos seus
vários escalões de dança e de idades, têm trazido
inúmeros títulos e prémios nacionais e internacionais
à nossa Freguesia. Em França recebemos três primei‑
ros lugares, em Itália conseguimos um primeiro, um
quarto e um terceiro lugar, já na Republica Checa,
recentemente, obtivémos um primeiro, um quarto e
um quinto lugar.

O grupo BelémGym-CAAB participou
pela quinta vez na Gymnnaestrada
Mundial, com uma comitiva de 13
elementos. Atuou no palco da bela po‑
voação de Götzis perante uma plateia
de 700 pessoas que brindavam todas
as atuações com ovações intensas. A
alegria contagiante dos ginastas do Be‑
lémGym e a apresentação de uma coreo‑
grafia de grande identidade e energia
conseguiram gerar momentos únicos
de convívio, de elevada qualidade e
performance.

De notar que nos dias 13, 14 e 15 de setembro vai
decorrer o Primeiro Master Training Camp em Caselas
com dois professores russos de renome internacional
e quatro dos melhores professores nacionais, os quais
irão lecionar um estágio de preparação para o Cam‑
peonato Nacional, para alguns dos melhores pares
portugueses. Contamos com a sua presença no evento.

A dinâmica do grupo BelémGym, do
Clube Atletismo Amigos de Belém, con‑
tinuará a manter-se em 2019-2020. O
início das aulas está previsto para o dia
3 de setembro, nos horários habituais
(terças e quintas, 19h-20h). A promoção
de estilos de vida ativo de grande cariz
social e cultural e o início de um novo
ciclo de preparação para a participação
em novos eventos nacionais e interna‑
cionais, serão os principais objetivos
para a nova época.
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DESPORTIVA

O evento contou com a presença de mais
de 18.000 participantes de 65 nações. As
diversas atuações estiveram distribuí‑
das por doze halls no Centro de Exibi‑
ções, Estádio Municipal de Dornbirn, e
oito palcos para as atuações de cidade
em diferentes povoações da região de
Vorarlberg. A organização, com grande
dedicação e competência, proporcio‑
nou uma atmosfera positiva e alegre,
num grande momento de afirmação do
maior evento mundial organizado pela
Federação Internacional de Ginástica.

A época 2018-2019 foi um êxito, cheia
de momentos positivos. Teve início
com a brilhante participação no V
Golden Age- Pesaro e terminou com a
16ª Gymnaestrada Mundial-Dornbirn.
Destaca-se a mudança para o Ginásio
do Centro Social de Belém da Junta de
Freguesia de Belém, que proporcionou
a todos os ginastas melhores condições
para a realização das aulas e treinos.
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// DANÇA

O trabalho desenvolvido pela equipa de professores
e atletas tem sido notório e a cada mês que passa a
evolução da secção é visível, tornando o nome do clube
numa referência na área da Dança de Salão.

O Caselas FC vai também lançar a partir de setembro
uma nova campanha para chamar ao clube novos
atletas e sócios e promover as suas modalidades de
formação e de caracter social, para as quais convida
toda a comunidade do Bairro e da Freguesia.
Acompanhe esta iniciativa no Facebook:
www.facebook.com/pg/Caselas-Dança-Desporti‑
va-251438678755661

CS PEDROUÇOS

O Clube Sportivo de Pedrouços festejou no dia 14 de Agosto o
seu 100º aniversário. A celebração do centenário realizou-se
na sede do clube, com a presença da atual direção e sócios. A
Junta de Freguesia de Belém parabeniza o Clube Sportivo de
Pedrouços, e envia votos de muito sucesso em todos os seus
presentes e futuros projetos.

// BELÉM
VÓLEI
2019

Nos dias 28 e 29 de setembro, o Jardim Vasco da
Gama será mais uma vez o palco escolhido para
receber um dos torneios de maior referência
do voleibol de relva em Portugal. Espera-se
uma grande festa, com jogos competitivos e
muita diversão!
Inscreva-se na sede da Junta de Freguesia de
Belém, ou visite o nosso site: http://www.jf-belem.
pt/, para aceder à inscrição online.
Contamos consigo para mais uma grande fim‑
-de-semana de desporto!

// BELÉM
RUGBY
2019

DESPORTO E COLETIVIDADES

// ANIVERSÁRIO

Irá realizar-se mais uma edição do Belém Rugby,
dia 29 de Setembro no Jardim Vasco da Gama.
Esta demonstração da modalidade é gratuita
e aberta a todas as crianças entre os 6 e os 15
anos que queiram experimentar o Rubgy. Este
evento é promovido pela Junta de Freguesia em
parceria com o Belenenses Rugby, que estará
presente com uma das suas equipas e treina‑
dores para lhe dar a conhecer um pouco mais
sobre a modalidade.
Apareça e participe!
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// 100 ANOS

DE CLUBE DE FUTEBOL
"OS BELENENESES"

No mês de setembro decorrem as
comemorações do centenário do
clube de futebol "Os Belenenses".
Pode consultar abaixo o programa
das mesmas.

Dia 7 de setembro
(16h00) Apresentação do equipamen‑
to do centenário
(16h30) Jogo de apresentação com
Salgueiros
(19h00) Jogo do centenário com Real
Madrid Veteranos

Dia 23 de setembro
(9h00) Içar da Bandeira no Restelo
(9h30) Colocação de coroa de Flores
no monumento a Pepe
(10h00) Içar da Bandeira nas Salésias
(11h) Visita ao Mausoléu do Belenen‑
ses no cemitério da Ajuda
(12h) Missa na Capela de Sto. Cristo
(18h00) Cerimónia do carimbo come‑
morativo no postal dos CTT
(18h30) Homenagem aos campeões
do Belenenses e a Matateu e a
Vicente Lucas
(18h40) Lançamento do Livro "As
lágrimas das Salésias"
(19h00) Entrega de Medalhas a sócios
com 25 e 50 anos de filiação no Clube
(20h00) Extracção da Lotaria Nacio‑
nal comemorativa dos 100 anos do
Belenenses

Dia 27 de setembro
(19h00) Jantar de aniversário no CCB

14
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(21h00) Grande Gala do centenário

// CAAB
CLUBE ATLETISMO
AMIGOS DE BELÉM

Entre as cerca de 76 provas em que os elementos do
CAAB participaram este ano até ao final de julho,
damos a conhecer algumas do mês de junho, onde
houve um maior número de participações:
No dia 1 de junho, ao final de tarde, participaram 9
elementos na carismática Corrida de Santo António,
cuja partida e chegada tiveram lugar no Rossio
que, para além da oferta de um manjerico no final,
não se dispensou a ida à ginjinha nas Portas de
Santo Antão;
No dia seguinte, 2 de junho, estávamos prontos
para a deslocação a Sesimbra. Participaram 38
atletas, entre associados, familiares e amigos, para
um passeio no mar, no barco AQUARAMA, seguido
de um almoço no Clube Naval;
No dia 15 de junho, realizou-se o nosso grande
almoço de verão (ou de final de época) no espaço
ecológico da Junta de Fre‑
FORAM CERCA DE 76 guesia de Belém. Entre os
AS PROVAS EM QUE 80 participantes tivemos a
OS ELEMENTOS DO presença de dois dos vogais
CAAB PARTICIPARAM da Junta de Freguesia de
Belém, João Carvalhosa e
ESTE ANO.
Tiago Pessoa;
No dia 23 de junho participámos no III Trail Summer
Challenge de Ribeira d’Ilhas – Ericeira, com 19
associados “cheios de garra” para enfrentarem o
inesperado, o inóspito junto à falésia, com o mar
como cenário e a chuva e o vento a abrilhantarem
o caminho estreito por onde passávamos. Foi duro,
mas fabuloso. Para o ano haverá mais!
Peniche foi a 29 de junho, com a Corrida das Foguei‑
ras e Fogueirinhas, onde estiveram 13 elementos
do CAAB. Uma corrida diferente (nocturna) com
muitos participantes e muitos espetadores a encher
as ruas, não faltando a oferta de sardinhas no final!

AÇÃO SOCIAL

// PROGRAMA REGRESSAR
O PROGRAMA REGRESSAR, criado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 60/2019, de 28 de março, consti‑
tui-se como um programa estratégico de apoio ao regresso
a Portugal de trabalhadores (cidadãos) portugueses e seus
descendentes que tenham emigrado, permitindo-lhes
regressar ao seu país, oferecendo-lhes melhores condições
para aproveitar as oportunidades existentes em Portugal
e minimizando os custos de transição associados.
O PROGRAMA REGRESSAR envolve todas as áreas go‑
vernativas e inclui medidas concretas como:
• Um regime fiscal mais favorável para
quem regressa;
• Um apoio financeiro para os emigrantes ou
familiares de emigrantes que venham trabalhar
para Portugal;
• Uma linha de crédito para apoiar o investimento
empresarial e a criação de novos negócios em
território nacional.
Já está a funcionar o Ponto de Contato para o Regresso
do Emigrante, que vai ajudar nos processos de regresso
e esclarecer todas as dúvidas.
Encontre toda a informação sobre o Programa Re‑
gressar em:
www.programaregressar.gov.pt ou contate através do
telefone: (+ 351) 300 088 000, Whatsapp e/ou Skype: (+ 351)
965 723 280 ou pelo E-mail: info@programaregressar.gov.pt
GIP-BELEM // Telefone: 210 132 351 // Mail: gip@jf-belem.pt.

// CARTÃO SOLIDÁRIO
VI EDIÇÃO

A Junta de Freguesia de Belém promove a VI Edição do Cartão
Solidário que consiste na atribuição de um Cartão Alimentar
e/ou de Higiene, sem qualquer encargo para a sua família.
Este cartão dá acesso à aquisição de alimentos que são a base
da alimentação diária, e/ou alguns produtos de higiene pessoal
e para o lar, atribuídos em função do número de pessoas e
características do agregado familiar.
Para se candidatar a este cartão terá de contactar a Junta de
Freguesia até dia 25 de outubro de 2019, de forma a fazer
uma marcação e, pessoalmente, durante o atendimento apre‑
sentar comprovativos da situação do seu agregado familiar
e informando que está interessado(a) em receber os géneros
alimentares e/ou de higiene pessoal. Para tal deverá fazer-se
acompanhar dos seguintes documentos:
• Documento de Identificação de todos os membros
que moram em casa
• Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade + NIF / Visto
de Residência + NIF;
• Comprovativo da regulação do poder paternal;
• Comprovativo de Rendimento do ano anterior
• IRS 2018 e Nota de Liquidação do IRS 2018;
• Certidão de Isenção emitida pelas Finanças (caso esteja
isento de apresentação do IRS);
• Comprovativo de rendimentos do trabalho
• Declaração da Entidade Patronal Indicando o venci‑
mento mensal ilíquido, emitida há menos de 1 mês;
• Os três últimos recibos de vencimento;
• Para trabalhadores independentes, últimos três meses
de recibos emitidos antes do pedido;
• Comprovativo de outros rendimentos ou condições
relevantes
• Pensão de alimentos dos menores;
• Prestações Sociais – Rendimento Social de Inserção,
Subsídio de Desemprego, Subsídio de Doença, Abono
de Família, outros;
• Pensões;
• Documentos de despesas fixas (com menos
de 3 meses)
• Renda de Casa / Prestação da Casa;
• Recibo da água;
• Recibo da eletricidade;
• Recibo do Gás;
• Recibo do telefone;
• Centro de Dia / Serviço de Apoio Domiciliário /
Centro Convívio;
• Dívidas;
• Declaração da farmácia dos gastos mensais de medica‑
ção, sem o valor comparticipado pelo Serviço Nacional
de Saúde, relativo às doenças crónicas.
Está abrangido por esta medida, prioritariamente, quem
tem um rendimento per capita inferior ao IAS – Indexante de
Apoios Sociais (€435,76), quem seja identificado por algum
dos parceiros sociais e outros que, comprovadamente, se
encontrem em dificuldades financeiras.
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• Recibo da creche / escola / CAF;
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ECO-CAMPO
DE FÉRIAS

AÇÃO SOCIAL

Para garantir que a Terra seja um planeta
ambientalmente mais sustentável, precisamos mudar algumas atitudes, porque o meio
ambiente precisa ser preservado. Este é um
objetivo que não podemos continuar a adiar!
Neste ano de 2019, introduzimos no nosso Eco Campo de Férias alterações na gestão
dos resíduos. Já não utilizamos guardanapos de papel, nem garrafas e talheres de
plástico e servimos as refeições em pratos e não em embalagens descartáveis.
A água é fonte de Vida! Com a utilização de cantis os nossos participantes têm bebido
muito mais água do que anteriormente quando tinham apenas garrafas de água à
sua disposição.

16
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PRÉ-ESCOLAR

O Programa de Férias de Verão Pré-Escolar
já conta com três anos consecutivos de atividades. Este ano, mais uma vez, o Programa
decorreu durante o mês de agosto, de forma
a dar resposta à sua população, que durante
este mês vê reduzidas as respostas ao nível
de escolas e ATLs.
O Programa decorreu de forma responsável, calma e
divertida, e foi com orgulho que fomos acompanhando
durante 4 semanas as atividades e o bem-estar dos
nossos pequeninos de 4/5 anos e a sua equipa de animação. Foram realizadas atividades de Mini-MasterChef, visitas ao DinoParque e idas à Piscina, entre
muitas outras, pelo que deixamos fotografias que
demonstram aquilo que queremos para os nossos
participantes: Férias divertidas e diferentes!

AÇÃO SOCIAL

INFÂNCIA

Desde o turno A em junho até ao turno F
em agosto, contámos com a participação
de cerca de 700 crianças entre os 6 e
os 12 anos.
As nossas crianças foram frutólogos, cavaleiros, exploradores e zoólogos. Participaram em
atividades de aprendizagem sobre o mundo da
ciência e das comunicações. Mas não esquecemos
o mundo da magia, da fantasia, das artes e do
teatro! Também foram incluídas nos nossos
programas atividades desportivas das quais o
rugby, bowling e o futebol são exemplo. Fomos
também à piscina e à praia, onde foram feitas
construções na areia.
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ECO-CAMPO
DE FÉRIAS

JOVENS

O Programa de Férias de Verão Jovem esteve
a funcionar, mais uma vez, desde junho, dando
a oportunidade aos fregueses com idades
entre os 13 e 17 anos de realizarem diversas
atividades com carácter lúdico e pedagógico.
Desde o primeiro turno tiveram oportunidade de ir
a Exposições como “Banksy: Génio ou Vândalo”, de
visitar Museus como o Museu do Aljube, de praticar
Surf, Arborismo, Escape2Win ou BodyBoard, de fazer
PeddyPapers em Santa Cruz e Cascais. Este ano, os
nossos jovens tiveram novamente a oportunidade de
usufruir de uma semana de acampamento com os seus
amigos, sendo esta uma experiência única num Campo
de Férias.
Melhor do que descrever as atividades realizadas, é
deixarmos ao nosso leitor fotografias que demonstram
o porquê de, ano após ano, realizarmos estes Campos
de Férias!

AÇÃO SOCIAL
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ECO-CAMPO
DE FÉRIAS

AÇÃO SOCIAL
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SÉNIOR

Os turnos do Eco-Campo de Férias
Sénior, nos quais contámos com cerca
de 150 participantes, decorreram com
muita animação.
Os nossos séniores puderam participar em atividades de lazer e cultura, para além da praia e
piscina. Visitaram o Palácio Nacional da Ajuda,
o Oceanário de Lisboa, a Quinta da Bacalhôa, o
Museu da Música Mecânica, o Museu dos Coches
e passearam na cidade de Lisboa em Tuk-Tuk
elétrico.
Para além disso, continuámos a promover novos
comportamentos que combatam o desperdício e
diminuam a nossa Pegada Ecológica.

Equipa mul�disciplinar, cons�tuída por
psicólogos, psicomotricistas e terapeutas.

CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS.

// RALHAR NÃO É O
MESMO QUE GRITAR

// BOLSA DE
VOLUNTARIADO

Durante o nosso percurso de vida vamos vivendo momentos
que nos permitem desenvolver o nosso potencial contribuindo
assim para o nosso bem-estar e outros em que precisamos das
nossas estratégias internas para podermos superá-los. Estes
últimos permitem-nos ganhos em termos de aprendizagem
e coesão interna. Ainda assim, estes momentos mais difíceis
podem agravar um já existente mal-estar psicológico que se
expressa em preocupações das quais não nos conseguimos
livrar. Pode ser uma letargia que nos pesa, um desprazer
mesmo nas tarefas que antes nos faziam felizes, uma ansie‑
dade que nos faz tudo questionar e uma agitação interna
que prejudica as nossas relações interpessoais e nossa pro‑
dutividade, culminando com sintomas físicos que por vezes
nos incapacitam.

Tem tempo livre e quer contribuir para uma sociedade mais
solidária? Encontre uma oportunidade de voluntariado na
Bolsa do Voluntariado e ofereça-se para colaborar.

AÇÃO SOCIAL

PsicoBelém

#BOLSADOVOLUNTARIADO

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

// PROJETO INTERVIR
O "Intervir" é um programa da Ação Social que tem uma
relação de parceria com as escolas públicas da freguesia e
pretende colmatar algumas dificuldades que se encontram
no âmbito da educação psicossocial, bem como promover
competências pessoais e sociais junto da população escolar.

Segundo a Organização Mundial de Saúde cerca de uma em
cada quatro pessoas em todo o Mundo depara-se ao longo da
vida com uma qualquer perturbação psicológica, sendo que
as mais frequentes se enquadram nos campos da ansiedade
e da depressão. A vivência psicológica destes estados pode
ser incapacitante e necessitar de uma intervenção psicotera‑
pêutica. Não deixe de procurar a ajuda de um profissional.

Para mais informações/taxas/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

Iniciaremos as actividades em outubro e esperamos, mais
uma vez, contribuir para o bem-estar da nossa popula‑
ção escolar.
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NÃO GUARDE TUDO PARA SI…
No Psicobelem poderemos ajudá-lo(a)!

Neste âmbito os projetos Afetos na Escola, Psicomotricida‑
de na Escola e Sonhar Acordado, estão neste momento a
programar e planear mais um ano lectivo com actividades
novas e diversificadas.
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CUIDADORES
INFORMAIS
// ADAPTAÇÃO DA CASA

“O objetivo de fazer qualquer alteração no mobiliário e na
decoração da casa de uma pessoa com demência é ajudála a orientar-se nos espaços e manter um ambiente familiar.
As alterações também devem: evocar memórias; apoiar a
mobilidade independente, facilitar à pessoa sentar-se/levantarse das cadeiras e garantir que as elevações e transferências
são mais fáceis e seguras para a família e cuidadores.” (in http://alzheimerportugal.org)
Na sequência dos artigos publicados sobre o processo de
demência e sua evolução e sobre o que é ser cuidador, neste
Boletim destacamos informações sobre como proceder á
adaptação da casa de modo a facilitar o dia-a-dia da pessoa
com demência.

Aparelhos de Aquecimento
Os aquecedores devem ser seguros, podendo-se utilizar
aquecedores a óleo. Outros aparelhos que possam ser utili‑
zados devem ter proteções e desligar-se automaticamente.
Os secadores de cabelo não devem estar acessíveis se con‑
siderar que a pessoa com demência o possa utilizar com as
mãos molhadas ou por engano colocá-lo dentro de água.

•
•

•

Armários, Arestas dos Móveis, Cama,
Cadeiras e Cadeirões

22
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Na evolução de um processo demencial por vezes o acesso
às suas coisas é perdido porque a pessoa já não se lembra
de como utilizar os armários. Assim:
• Pode colocar etiquetas com nomes nos armários
para ajudar a pessoa a encontrar as suas coisas;
• Pode retirar as portas dos armários de modo a que a
visibilidade e acesso dos objetos seja facilitada;
• Simplifique, reduzindo o número de objetos que
estão à vista;
• Se a pessoa já não conseguir utilizar os armários,
tente colocar as coisas na bancada ou numa
prateleira;
• Limite o acesso a objetos afiados;
• Se necessário tranque armários e gavetas e pode
ainda cobrir as prateleiras com portas ou cortinas;
• As coisas que são mais utilizadas devem estar de
acesso fácil, para que a pessoa não tente subir para
alcançá-las;
• Os cantos e arestas dos móveis e armários devem
ser removidos ou suavizados (pode lixá-los,
almofada-los ou colocar protetores de cantos), por

•

forma a minimizar acidentes. Lembre-se que a
pessoa com demência pode ter pouca noção dos
limites de uma mesa, de uma cama, móvel ou
bancada, o que poderá fazer com que colida contra
esses objetos, derrame ou parta coisas;
A colocação de barras de segurança na cama
pode facilitar que a pessoa permaneça deitada
toda a noite;
O uso de colchões de pressão alternada (colchões
anti-escaras) e o uso de camas articuladas e de
almofadas de posicionamento podem ser uteis para
a pessoa que permanece muito tempo deitada;
O uso de cobertores elétricos pode ser perigoso,
assim como devem ser retiradas as botijas de
água quente se estas representarem um risco.
Tenha atenção ao nível de temperatura destes
equipamentos para que possa
prevenir o risco de queimaduras;
Escolha cadeiras, poltronas
e sofás ergonómicos, ou seja,
altos, resistentes, impermeáveis
e de preferência com apoios de
braços fortes e mais compridos que
o assento para facilitar que a pessoa
se levante.

Casa de banho
Pode ser necessário alterar a casa de banho,
adaptando-a às condicionantes da pessoa.
O uso de objetos como a sanita, a banheira ou
o polibã podem necessitar de alterações para
facilitar o acesso. Assim, pode por exemplo:
• Colocar um alteador de sanita;
• Para melhor referência e associação
coloque o assento da sanita de
outra cor para ser mais fácil a sua
identificação;

• Torne o banho uma experiência
agradável e relaxante

// LOJA SOLIDÁRIA

REABERTURA A 12 DE SETEMBRO!

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.

AÇÃO SOCIAL

• Certifique-se que na banheira a água
do banho é rasa e tenha o cuidado de
tranquilizar a pessoa, uma vez que uma
banheira muito cheia de água pode
causar medo (coloque a mão na água
demonstrando que não é fundo);
• Escolha um chuveiro de mão, uma vez que
por vezes as pessoas com demência podem
sentir-se desorientadas e ou assustadas
com chuveiros aéreos;
• Instale uma barra de segurança ao longo
da banheira;
• Coloque pequenas almofadas ou fita de
esponja à volta das loiças sanitárias para
prevenir ferimentos em caso de queda;
• Por razões de segurança retire os produtos
de limpeza da casa de banho.

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

• Ajude a pessoa a sentir-se
confortável e segura
• Respeite a privacidade da pessoa

Quarto
Há algumas questões que o cuidador deve colocar
quando pensar sobre as condições do quarto:
• O quarto é suficientemente fresco ou
quente, dependendo da altura do ano?
• A pessoa consegue levantar-se sozinha
para ir à casa de banho?
• O piso é seguro e não existem tapetes em
que a pessoa possa escorregar?
• Existem varões ou corrimões que facilitem
caminhar no quarto ou o acesso a outras
divisões da casa?
• Existem luzes de presença?

Sala
É importante manter a sala
organizada e retirar todos
os objetos de caminho de
passagem. O objetivo é
mantê-la o mais fami‑
liar possível permitindo
a evocação de memó‑
rias, mas simplificando
o espaço por forma a ga‑
rantir a segurança.

A Lavandaria Social encontra-se encerrada por falta
de uma lavadeira.
Assim que o serviço se encontrar novamente dispo‑
nível informaremos a população através dos meios
de divulgação 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.
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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. Au‑
torizada a publicação de excertos
pela SCML.

// LAVANDARIA SOCIAL
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DESTAQUES

// VISITA INSTITUCIONAL

// ENTREVISTA

EMBAIXADORA DA UCRÂNIA

SPORT TV

No dia 23 de junho o Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, recebeu Sua Excelência
a Embaixadora da Ucrânia, Inna Ohnivets, em visita de
cortesia, acompanhada pelo Presidente da Associação
dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, e pela As‑
sociação “Montaras – Monumento ao Taras Shevchenko
em Lisboa”, para a preparação/finalização da instalação
do monumento na Praça de Itália.

No âmbito das comemorações do centenário do C. F. "Os
Belenenses", que ocorrerá este ano e que terá a sua Gala
prevista para o próximo dia 27 de setembro no CCB, o Pre‑
sidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro
Rosa, concedeu uma entrevista à Sport TV, no dia 23 de
julho, onde falou deste tão prestigiado e acarinhado Clube
da Cruz de Cristo, que tanto honra a freguesia de Belém.

O Presidente da JF Belém, sentado no banco do
jardim da Praça Afonso de Albuquerque, que assinala
o local onde nasceu o C.F. "Os Belenenses".
A Embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, e o
Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, acompanhados
pelos restantes elementos da comitiva ucraniana.

// VISITA INSTITUCIONAL
NÚCLEO DE BELÉM DO PARTIDO ALIANÇA
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O Núcleo de Belém do Partido Aliança, representado por
Rui Dias Ferreira e Paulo Gomersall Barnabé, visitou a sede
da Junta de Freguesia, no dia 18 de julho, e apresentou
cumprimentos ao Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, que estava acompanhado
pela Secretária do Executivo, Helena Lencastre.

// PROJETO
“OCEAN CAMPUS”
No âmbito do projeto “Ocean Campus”, que também irá pro‑
porcionar a reabilitação da Doca de Pedrouços, o Presidente
da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa,
concedeu uma entrevista à Antena 1, onde falou deste projeto
que irá revolucionar toda a frente ribeirinha mais ocidental
da Freguesia, nomeadamente a zona de Pedrouços a seguir
à Fundação Champalimaud, bem como a frente ribeirinha
de Oeiras até ao Rio Jamor. Ouça a entrevista na integra no
link: https://www.rtp.pt/noticias/reportagem/campus-do-mar‑
-vai-nascer-uma-nova-expo-entre-lisboa-e-oeiras-populacao‑
-nao-quer-edificios-a-tapar-o-tejo_a1162926

