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SAÚDE  10ª ANIVERSÁRIO "USF DESCOBERTAS"
Realizou-se no dia 28 de outubro a 1ª Caminhada da "USF Descobertas", em celebração do seu 10º Aniver-
sário ao serviço da Freguesia de Belém. À noite, no decorrer do jantar de confraternização que teve lugar 
no CIF, o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, entregou ao Coordenador da "USF Descobertas", 
Dr. José Gomes, o primeiro Diploma de Reconhecimento atribuído pela Freguesia (imagem acima), pelos exemplares 
serviços prestados no âmbito dos cuidados de saúde primários. PÁGINA 13
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COM VOZ
PÁGINA 8



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
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// 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.

PINEHILL 
Cabeleireiros
Rua Dom Jorge da Costa, 10B 
910 936 732
info@pinehill.pt  
http://www.pinehill.pt 
facebook.com/PineHillCabeleireiros

MY WELLNESS 
 Saúde, Beleza e Bem-estar
Rua Dom Jorge da Costa, 10B  
215 875 928 | 914 139 446
geral@mywellnessconcept.com 
http://www.mywellnessconcept.com/
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// AGRADECIMENTO
"Ao terminar o ano de atividades desportivas 
(2018/19), no Centro Social de Belém, os 
alunos da turma de Pilates 2 não podem 
deixar de enaltecer o desempenho, profissio-
nalismo e dedicação com que a Professora/
Mestre Naci Rosa dá as suas aulas.
Esta é também a opinião generalizada 
dos alunos das atividades lecionadas pela 
professora.
Congratulamo-nos assim, com a iniciativa da 
Junta de Freguesia de Belém de proporcio-
nar aos seus utentes desporto de qualidade 
ao contratar esta excelente e qualificada 
profissional."
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50ª ANIVERSÁRIO DA CHEGADA 
DO HOMEM A LUA
Rua Duarte Pacheco Pereira 
(Montra junto 9A)
Apoios: NASA; 
EUROCARTAZ; PRESSING
Produção: bzzzdesign
Até 30 de dezembro (11h ás 22h)

O freguês Miguel 
Buzaglo, fotógrafo 
e artista visual, é o 

autor de uma curiosa 
exposição sobre os 50 
anos da missão Apolo 

11 à Lua, patente numa 
montra do Centro 

Comercial do Restelo 
até ao final deste ano.

// MISSÃO 
APOLO 11
EXPOSIÇÃO DOS 50 ANOS

Na foto à direita, Miguel Buzaglo, 
autor da exposição dos 50 anos da 

missão Apolo 11.

De onde veio a ideia e a 
vontade para montar esta 
exposição?
Sempre tive um interesse especial 
por arte que se expressa no espaço 
público. Desde a minha formação em 
artes visuais na escola Maumaus que 
tenho feito alguns projetos de inter-
venção artística no âmbito do espaço 
público. Na minha opinião é uma 
forma de contribuir de forma ativa 
para a cultura da cidade. Intervir num 
local acessível a todos confere-nos a 
capacidade de chegar a mais pessoas 
e de alguma forma fazê-las pensar um 
pouco sobre questões sobre as quais 
talvez nunca tenham reflectido. 
Já no caso específico desta instalação, 
tudo começou em fevereiro, com a 
montagem de uma réplica em LEGO 
do foguetão Saturn V, o veículo es-
pacial que aterrou na lua em 1969 
e onde seguia Neil Armstrong, o pri-
meiro humano a pôr os pés na Lua. 
Explorando um pouco a história do 
foguetão percebi que em 2019 se ce-
lebram os 50 anos desta missão tão 
icónica para a história da humani-
dade – a missão Apolo 11 – e resolvi 
construir uma exposição em torno 
desta temática. A Lavandaria Pressing 
cedeu-me o espaço da montra e, com 
o apoio da NASA através da cedência 
de imagens e com o patrocínio da 
Eurocartazes que gentilmente pro-
duziu os elementos gráficos, montei 
a exposição.
Esta é uma intervenção nostálgica 
e simultaneamente educativa pois 
permite, por um lado, recordar mo-
mentos da nossa história e por outro, 
reter mais alguma informação sobre 
este evento.
Nesta mostra encontram-se diversos 
objetos alusivos ao evento – revis-
tas, livros, maquetes, entre outros – e 
também duas apresentações digitais 
onde se podem ver factos e imagens 
históricos, muitos deles desconheci-
dos do público em geral. Por exemplo, 

sabia que ao sair da nave, Neil Arms-
trong parte uma patilha essencial ao 
funcionamento da nave e que é usada 
uma lapiseira para meter os motores 
em funcionamento?

Que outros projectos 
já realizou?
Actualmente podemos encontrar uma 
exposição permanente sobre a his-
tória do ferro de engomar na outra 
montra da Lavandaria. É uma mostra 
que conta com artigos históricos e 
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que tem trazido uma certa nostalgia 
a quem reencontra desta forma “o 
ferro da minha avó”. Há até famílias 
que visitam o local de forma a mostrar 
aos mais novos “como se fazia no 
seu tempo”.
No passado, realizei também um 
projecto de exposições e cartazes es-
palhados pela Freguesia com a frase 
natalícia que os soldados do Ultramar 
tradicionalmente partilhavam com 
as suas famílias através dos meios 
de comunicação social da altura. Foi 
uma forma de relembrar momentos 
da história do nosso país e acima de 
tudo da vida das pessoas. 

Como gostaria de ver a sua 
intervenção artística evoluir 
no futuro?
Do ponto de vista pessoal, gostaria 
de continuar a “agitar” as pessoas 
através das minhas intervenções. 

Nesse âmbito, tenho pensadas umas 
quantas ações que gostaria de desen-
volver no próximo ano. Encontro-me 
a produzir uma montra de temática 
histórica sobre a limpeza a seco, estou 
a organizar os materiais para uma 
futura montra sobre a Tour de France 
(onde tenciono colocar bicicletas que 
tenham sido utilizadas no evento) e 
tenho também pensada uma exposi-
ção sobre Mathias Rust, um aviador 
alemão que, voando de Hamburgo, 
atravessou a defesa aérea soviética, 
conseguindo aterrar na Praça Verme-
lha, perto do Kremlin, em Moscovo. 
Esta última, é uma instalação para 
a qual gostaria de ter um programa 
mais alargado. Gostaria de trazer 
a Portugal o referido aviador para 
dar o seu testemunho e, para que tal 
aconteça, estou à procura de apoio 
de algumas entidades.
De um ponto de vista mais alarga-
do, gostaria de ver acções como esta 
despoletarem pela cidade. As expo-
sições não têm que estar confinadas 
ao espaço de um museu e as pessoas 
podem actuar de forma mais activa 
na vida da sua Freguesia, promoven-
do momentos quotidianos de explo-
ração e partilha cultural. 

"Na minha opinião esta é 
uma forma de contribuir 

de forma ativa para a 
cultura da cidade."
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A Freguesia de Belém dispõe de diver-
sos parques e jardins que diariamente 
são frequentados tanto pelos fregue-
ses, como pelos inúmeros turistas que 
visitam esta Freguesia tão emblemática 
da zona ocidental de Lisboa. 
No sentido de proporcionar uma melhor 
qualidade e segurança dos parques in-
fantis, a Junta de Freguesia de Belém 
procedeu ao início da requalificação 
dos vários equipamentos dos diversos 
parques. Os trabalhos tiveram início 
no parque infantil do Jardim Vasco da 
Gama, sucedendo-se o parque infan-
til dos Moinhos de Santana. Futura e 
oportunamente seguir-se-ão os diversos 
parques da Freguesia. No decorrer desta 
ação serão também intervencionados os 
equipamentos instalados nos parques 
fitness, com o objetivo de proporcionar 
uma melhor comodidade e segurança 
aos seus utilizadores. 
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//CONTACTE‑NOS
SE DETETAR PROBLEMAS NO ESPAÇO PÚBLICO 
Informe-nos se a sua rua tem algum problema, 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.

A segurança e a acessibilidade em espaço 
público são fatores de relevância no quo-
tidiano dos cidadãos. Neste âmbito, a 
Junta de Freguesia de Belém, a pedido 
de fregueses e após fiscalização e análise 
técnica dos serviços desta autarquia, 
procedeu ao rebaixamento de passeios 
em zona de passadeira. A Rua João de 
Paiva foi recentemente intervenciona-
da ao nível do arruamento, tendo sido 
ainda instalados pilaretes, de modo a 
garantir a segurança dos transeuntes 
que ali circulam.
É nesta área — segurança e acessibi-
lidade — que a Junta de Freguesia de 
Belém, no âmbito das suas competências, 
procede diariamente à requalificação e 
regularização de calçada em passeios 
reparando aberturas e desnivelamentos, 
oferecendo uma melhorar qualidade nas 
deslocações dos fregueses, mantendo o 
espaço público livre e desimpedido de 
obstáculos desnecessários e conservando 
a Calçada Portuguesa, marco da Fregue-
sia e da cidade.
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// CLUBES
Com o início de mais um ano letivo e após a verti-
ginosa época de “Portas Abertas”, os Clubes Paula 
Vicente voltaram a funcionar na sua plenitude, 
saudando os novos alunos e desejando a toda a 
comunidade educativa os maiores sucessos esco-
lares e sociais.
O Clube Natura iniciou o ano letivo dando a conhe-
cer formas de "brincar" usando o "lixo comum" 
que todos temos em casa. Podemos divertir-nos 
reciclando garrafas de plástico para um jogo de 
bowling, cortar uma caixa de cereais e criar um 
puzzle, usar uma toalha velha ou camisola e fazer 
corridas no chão, ou até mesmo fazer um simples 
jogo de separação de lixo, colocando-o nos respeti-
vos caixotes. Usando a imaginação e a criatividade 
todos podemos ajudar o planeta e ter uma tarde 
divertida e educativa.
O Clube de Basquetebol, apesar de começar sem 
campos exteriores por estarem a ser melhorados, 
encontrou uma solução. Com umas tabelas mais 
baixas, amovíveis e usando as arcadas da escola, 
criou-se um espaço para a prática da modalidade, 
começando os alunos a aprender e a desenvolver 
técnicas e princípios de jogo.
No Clube de Culinária, os alunos iniciaram o ano 
confecionando um salame de chocolate e um patê 
de atum com tostinhas, deliciando-se e surpreenden-
do-se com as capacidades culinárias que começam 
assim a descobrir.
Entre as valências de artesanato, pintura e tece-
lagem, os alunos do Clube de Ludoteca iniciaram 
o trabalho na horta biológica. Após a limpeza e a 
construção dos caixotes que servem de canteiros, 
procedeu-se à plantação de alfaces, alhos, beringelas 
e brócolos. Estamos curiosos e expectantes com os 
resultados desta atividade.
Após uma grande preparação, estudo e muita 
prática, os alunos do Clube de Jornalismo “cons-
truíram” um estúdio onde efetuaram entrevistas 
aos utentes, voluntários e motoristas responsáveis 
pelo transporte solidário. Entre algum nervosis-
mo e muita diversão os nossos jornalistas empe-
nharam-se bastante na condução e realização das 
entrevistas.
Numa parceria com o CIF, a quem agradecemos toda 
a amabilidade e disponibilidade, este ano os nossos 
alunos também têm a oportunidade de integrar um 
Clube de Ténis, sendo uma novidade para a maioria 
dos alunos a pratica desta modalidade.
Entre bolas, raque-
tes, tabelas, balizas e 
muitas outras ativida-
des, esperamos contri-
buir para o desenvolvi-
mento pessoal e social 
dos alunos, contando 
com a cooperação de 
todos os envolvidos na 
comunidade escolar. 

Entre bolas, 
raquetes, tabelas, 
balizas e muitas 
outras atividades, 
esperamos 
contribuir para o 
desenvolvimento 
pessoal e social 
dos alunos.
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A Junta de Freguesia de Belém, no 
pelouro da Educação e Juventude, em 
parceria com as escolas da Freguesia de 
Belém criou um projeto – Escolas com 
Voz – que visa promover atividades na 
rede escolar de modo a dar a conhecer 
testemunhos de alunos, projetos e boas 
práticas na área da educação e cidadania.
O projeto Escolas com Voz decorre 
durante o ano letivo 2019/2020, em re-
uniões mensais com os representantes 
das escolas e em reuniões trimestrais 
com a presença de alunos representantes 
das escolas.
Visite-nos em: 
www.escolascomvoz.jf‑belem.pt
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1º ENCONTRO DE ALUNOS
No dia 22 de outubro realizou-se o 1º Encontro de Alunos 
Escolas com Voz. Foi uma manhã muito produtiva, na qual 
os alunos ficaram a conhecer o projeto Escolas com Voz e 
identificaram o que falta em Belém. Deixaram muitas su-
gestões e levaram muitas ideias para realizar projetos num 
futuro próximo!
Um agradecimento especial ao nosso convidado especial, 
Professor Carlos Neto que dinamizou com os alunos o wor-
kshop "Viver a Rua".
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CONCURSO
O Concurso Programa Escolas com Voz tem como objetivo 
distinguir as crianças e os jovens das escolas da Freguesia de 
Belém pela sua contribuição na implementação de práticas de 
cidadania que visem melhorar a comunidade e em especial 
a Freguesia onde estão inseridos. Este ano letivo o tema do 
Programa é “Viver a Rua”, pelo que iremos pedir aos alunos 
que os projetos de candidatura se enquadrem nesta temática. 
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NAS FÉRIAS DE SETEMBRO
As Equipas das AAAF/CAF dinamizaram durante o período 
de 3 a 13 de setembro as Férias de Verão, com diversas 
propostas de animação que permitiram novas experiências 
às crianças. 
As ações decorreram na Escola Básica Moinhos do Restelo, 
Escola Básica de Caselas e Jardim de Infância de Belém. 
Tivemos atividades de exterior (cinema, parque, insuflá-
veis, matraquilhos, pingue-pongue e trampolins), hora do 
conto, desporto, atividades de experiências com a “Science 
4 you”, entrevista com a Rádio Comercial e outras várias 
atividades dinamizadas pelas monitoras das AAAF/CAF.
Foi um período em que as crianças aproveitaram ao 
máximo todas as atividades e foi também uma maneira 
de ocuparem o tempo convivendo umas com as outras de 
forma ludico-pedagógica. Muitas crianças entraram de 
novo para as AAAF/CAF durante este período de férias e o 
balanço que fazemos acerca da sua permanência foi muito 
positivo. Permitiu às crianças um convívio fora do tempo 
letivo o que facilitou 
um melhor relacio-
namento e adaptação 
tanto aos espaços 
como à interação 
entre elas.

APOIO À FAMÍLIA
Neste início de ano letivo, as escolas de Caselas e Moinhos 
do Restelo saíram dos monoblocos (onde se encontravam  
provisoriamente a laborar nas traseiras da Escola Secun-
dária do Restelo), e já se encontram nas escolas totalmente 
remodeladas. Foi uma grande emoção para as crianças!
Durante o ano letivo de 2019/2020, nas escolas Básicas 
Moinhos do Restelo, Caselas e no Jardim de Infância de 
Belém, à semelhança dos anos anteriores, estão a funcionar 
as AAAF/CAF no período das 08h às 09h15 e das 15h15 às 
19h, de segunda a sexta.
Este ano teremos novos temas no nosso Plano Anual de 
Atividades, temas esses que serão diferentes de escola para 
escola, mas todos relacionados com a palavra “Cuidar”. 
Na escola de Caselas vamos “cuidar de Lisboa”, no Jardim 
de Infância de Belém vamos “cuidar do corpo” e na escola 
Moinhos do Restelo vamos “cuidar de mim”. Com estes 
temas iremos decorar os espaços das escolas e fazer várias 
atividades com as crianças.
Na interrupção letiva de Natal, as AAAF/CAF irão asse-
gurar a ocupação das crianças no Jardim de Infância de 
Belém, Escola Básica de Caselas e Escola Básica Moinhos 
do Restelo. Estamos a preparar umas férias cheias em 
atividades divertidas que farão as crianças felizes!
Pedimos que estejam atentos ao nosso site e/ou vosso 
e-mail, pois em breve daremos notícias sobre as inscrições 
para as férias de Natal.
Inscrevam os vossos filhos!
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Foi um período em 
que as crianças 

aproveitaram ao 
máximo todas 
as atividades.

// APOIO À 
FAMÍLIA
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// MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
Nos meses de novembro e dezembro 
estão expostos, na biblioteca, livros com 
a temática da quadra natalícia.

// TEATRO 
"ELES SEM ELAS" 
A comédia Eles Sem Elas esteve em 
cena no Centro Social de Belém a 27 de 
setembro passado. O grupo de teatro 
amador Talaus Teatro apresentou 
esta peça que foi escrita e encenada 
por Sofia Menezes. O talentoso elenco 
proporcionou a todos os quantos ali se 
dirigiram um serão muito divertido, 
revelando as inúmeras peripécias à 
volta de quatro amigos. Teve o apoio 
da Junta de Freguesia de Belém.
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// 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 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 17h, 
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 abertas na sede e delegação 
da Junta de Freguesia.
As aulas reiniciaram na Delegação da 
JF Belém, na R. João de Paiva, n.º 11, 
1400‑195 Lisboa, no dia 16 de setem‑
bro de 2019.

// AULA DE TANGO
A Escola de Tango Argentino, uma dança 
de improviso e criatividade, oferece 
uma aula experimental gratuita.
Mais informações:
Rua Tristão Vaz, nº 31 A;  Tel: 935354728

// NOVIDADES
A Nau Catrineta e a Bela Infanta 
Faz parte das Metas Curriculares de 
Português e é leitura obrigatória do 6º 
ano de escolaridade.
Almeida Garrett reuniu no Romanceiro 
algumas das mais belas histórias da tra-
dição popular portuguesa, desvendando 
segredos, aventuras e personagens de 
tempos idos.
"A Nau Catrineta" e "Bela Infanta" são 
dois dos mais conhecidos romances tra-
dicionais, contados de boca em boca e 
que nos ajudam a compreender melhor 
as raízes da nossa cultura.

Área Metropolitana de Lisboa. 
Gentes, Paisagens e Lugares
João Ferrão diz que este livro fala-nos, 
sobre os fatores de distinção de Lisboa 
e sobre os motivos de orgulho de quem 
nela vive e trabalha. Entender a metró-
pole de Lisboa, as suas raízes e o seu 
devir. Conhecê-la por dentro, desco-
brindo memórias, gentes, recantos, am-
bientes. Visitar lugares singulares. Viver 
momentos únicos. Estes são os objetivos 
de um livro onde textos e figuras se 
aliam para ajudar o visitante a desven-
dar uma região de reduzida extensão 
mas com uma diversidade invulgar de 
paisagens e uma densidade excecional 
de memórias históricas. De João Ferrão, 
Guilherme Pereira, Ana Tostões e foto-
grafia de Luís Pavão e Maurício Abreu, 
entre outros, esta obra, inclui alguns 
assuntos como Mercados, Arquitetura, 
Monumentos, Paisagens, Gastronomia 
e Roteiros literários da Área Metropoli-
tana de Lisboa. Esta área, localizada no 
centro-sul de Portugal, engloba 18 mu-
nicípios divididos pelas duas margens 
do rio Tejo: a Grande Lisboa, a norte e 
a Península de Setúbal, a sul. É a área 
metropolitana mais populosa do país.

//ROMARIA 
MINHOTA
No dia 15 de setembro decorreu mais 
uma homenagem aos costumes e tra-
dições minhotos sob a forma da já ha-
bitual "Romaria Minhota", dinamizada 
pela Casa do Minho em Lisboa.
A “Romaria Minhota” teve início com 
a celebração de uma missa campal em 
honra de S. Tiago e Nossa Senhora do 
Minho, pelo Padre Alexandre, a que se 
seguiu uma procissão solene pelas ruas 
da Freguesia. De volta ao Jardim Vasco 
da Gama, diversos grupos folclóricos 
subiram ao palco que, para deleite de 
todos os presentes, trouxeram para a 
capital sons e danças tradicionalmente 
portuguesas. Para além da atuação do 
rancho anfitrião ‑ o Rancho Folclórico 
da Casa do Minho (Alto e Baixo Minho) 
- no palco do evento atuaram a Asso-
ciação Rancho Folclórico Alegria do 
Minho (Alto Minho) e o Grupo Danças 
e Cantares do Alto do Moinho (Douro 
Litoral Norte).
A Junta de Freguesia, representada pela 
sua vogal, Helena Lencastre, não pôde 
deixar de se associar a este evento que 
procura manter vivas as nossas raízes 
e tradições, organizado tão brilhante-
mente pela Casa do Minho em Lisboa.
Parabéns à Casa do Minho e ao seu 
Presidente Paulo Duque por mais esta 
bonita iniciativa.
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// EXPOSIÇÃO
130 ANOS DA LINHA DE CASCAIS 
O lugar de Pedrouços, atual Freguesia de Belém, foi há 
130 anos palco de um dia histórico e de grande festa. Dali 
partiu a 30 de setembro de 1889 a primeira locomotiva a 
vapor que inaugurou a Linha Férrea de Cascais.
Evocando esse dia histórico, a JF de Belém e o Clube de 
Entusiastas dos Caminhos de Ferro, organizaram uma 
exposição alusiva com fotografias, diversos objetos e 
iconografia da época.  Esta mostra faz parte das Jornadas 
Europeias do Património 2019 e estará patente na Bibliote-
ca (Rua João de Paiva, nº11) até ao dia 17 de janeiro de 2020.
O comboio, desde o início até aos dias de hoje, foi sempre 
um polo de comunicação e desenvolvimento.
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“O COMBOIO DE 
PEDROUÇOS (BELÉM) 
A CASCAIS HÁ 130 ANOS”
Em 30 de setembro de 1889, no lugar de Pedrouços 
‑ atual Freguesia de Belém ‑, partiu há 130 anos o 
primeiro comboio a vapor que inaugurou a Linha 
Férrea de Cascais, assinalando‑se esta data como 
um dia histórico e de grande festa.
A estação do Cais do Sodré ainda estava em cons‑
trução e só foi inaugurada em 1885. Até então as 
populações deslocavam‑se a pé, de burro e em car‑
roças, no “carro do chora” e carro americano (Carris), 
estes últimos de tração animal.
Nesses tempos as pessoas nasciam, viviam e morriam 
na mesma localidade. O caminho‑de‑ferro começou a ser 
construído no sentido Pedrouços‑Cascais, percorrendo 
uma distância de 19 Km. Os passageiros do comboio que 
se destinavam ao centro de Lisboa faziam transbordo 
para os barcos a vapor, que os levavam até ao Cais do 
Sodré e Terreiro do Paço.
A zona envolvente de Belém, com as praias da Torre de 
Belém, Bom Sucesso e Pedrouços, foi um polo de atração 
de veraneantes para os tradicionais banhos de mar.
Em 1926 os comboios transformaram‑se e estes passaram 
a mover‑se por tração elétrica em vez de vapor. A explo‑
ração da linha férrea passou para a “Sociedade Estoril” 
pela administração do Eng. Fausto Figueiredo durante 
50 anos (1926‑1876).
O comboio internacional Sud‑Express, vindo de Paris, 
ao chegar a Campolide desengatava uma das carrua‑
gens, que seguia diretamente para o Estoril, através de 
Alcântara‑Terra – Linha de Cascais. O Estoril também 
teve um desenvolvimento internacional com os seus 
afamados hotéis e Casinos.
A corrente elétrica é de 1500 KWH c. contínua e a 
geral da rede é de 25000 KWH – c. alterna. Esta linha 
foi a 1ª, do país, a ter “catenária” (corrente elétrica).
Em 31 de março de 1952, devido a fortes intem‑
péries deu‑se o desmoronamento da encosta da 
Gibalta entre Caxias e Cruz Quebrada, apanhando 
uma carruagem e provocando 10 mortos.
Em 28 de maio de 1963 dá‑se o desabamento 
do alpendre da Estação do Cais do Sodré que 
havia sido construído três anos antes em betão 
armado, provocando várias vítimas.

José Manuel Pinheiro, organizador da mostra 
"130 Anos da Linha de Cascais".
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// OFERTA DE 
BILHETES
A Companhia Maior, em parceria com 
a Junta de Freguesia de Belém, convida 
todos os fregueses de Belém a assistir ao 
ensaio geral do espetáculo “O Lugar do 
Canto Está Vazio”, no dia 21 de novembro 
às 21h, no Pequeno Auditório do Centro 
Cultural de Belém.
Os convites devem ser levantados na Bi-
blioteca da Junta de Freguesia de Belém 
(Rua João de Paiva, 11), até dia 20 de 
novembro, às 17h (sujeito à lotação da 
sala). As portas do Pequeno Auditório do 
CCB abrem após as 20h30.
Mais informações em: facebook.com/
Companhiamaiorassociacaocultural

// EXPOSIÇÃO
PADRÃO DOS 
DESCOBRIMENTOS
ARE YOU A TOURIST? Convida-nos a 
olhar para os turistas e para a suas 
práticas, bem como para migrantes e 
residentes, atentando nos encontros 
quotidianos ou excecionais. Até 15 
de dezembro.

// KARNART 
É uma associação artística profissio-
nal com a qual a JF de Belém mantém 
uma parceria.
Programação de novembro e dezem-
bro de 2019:

Gabinete Curiosidades Karnart
Esta exposição permanente contem-
pla um significativo espólio de natu-
ralia (geológico, botânico, anatómico, 
marinho), bonecos e brinquedos, têxteis, 
antiguidades, artesanato genuíno portu-
guês, etc., meticulosamente organizado 
em vitrines e armários.
Visitas guiadas: todos os dias da semana, 
com marcação prévia de 48h, e têm um 
custo de €30,00, podendo ser realizadas 
individualmente ou em grupos com um 
máximo de dez pessoas).
Local: Av. da Índia, n.º 68.

A Karnart no FAIR SATURDAY
Sábado dia 30 de novembro de 2019 
16h30 - visita Guiada ao Gabinete Curio-
sidades Karnart. Concerto de Piano. 
18h30 - a pianista francesa Catherine 
Morisseau dá um concerto solidário 
inserido na iniciativa “Fair Saturday” 
(Movimento Cultural Global com 
Impacto Social).

LAMENTOS DE AMOR | Espectáculos
05 e 15 de dezembro de 2019, quinta-
-feira a domingo, 20h.
As obras musicais “Phaedra”, de Ben-
jamim Britten, e “Arianna a Naxos”, 
de Joseph Haydn, são o leme de um es-
pectáculo multidisciplinar criado por 
Luís Castro e Vel Z, directores artísticos 
da Karnart, para uma cantora lírica, 
um pianista, uma atriz e um cantor/
narrador. 
Mais informações: www.karnart.org ou 
914 150 935 ou 211 992 927.

// PALESTRA
MARIA DE LOURDES 
BETTENCOURT
Coincidindo com a celebração do Dia 
Internacional do Idoso (e divulgado 
no anterior Boletim), teve lugar no 
Centro Social de Belém a palestra de 
Maria de Lourdes Bettencourt, mo-
derada pela assessora da cultura Dr.ª 
Sónia Carrilho e o voluntário Prof. 
Ângelo Oliveira. A conhecida psicó-
loga, que trabalhou com o Prémio 
Nobel Egas Moniz, honrou-nos com 
a sua presença e a todos cativou com 
o seu brilhantismo intelectual, cul-
tural e humano. Marcou presença o 
vogal da Cultura e Turismo, Dr. Luís 
Camilo Alves, o qual ofereceu, em 
nome do Presidente da JF de Belém, 
um livro sobre a azulejaria de Belém 
com uma dedicatória muito especial 
a esta ilustre senhora que ainda este 
ano completou os cem anos.
Integrado no programa das Jornadas 
Europeias do Património Cultural 
2019 da Direção-Geral do Patrimó-
nio Cultural.
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// LU.CA  
TEATRO LUÍS DE CAMÕES
OFERTA DE BILHETES  
A JF de Belém associa-se à divulgação 
cultural promovida pelo Teatro LUCA, 
destacando a oferta que este teatro 
infanto-juvenil proporciona.
Numa parceria entre as duas enti-
dades, a JFB e o LUCA oferecem 20 
bilhetes (10 adultos+10 crianças) para 
o espetáculo "A Menina do Mar", no 
dia 15 de dezembro às 11h30 (mais in-
formações: Biblioteca da JF de Belém: 
210 132 372; biblioteca@jf‑belem.pt).
Próximos espetáculos: Uma Mesa é 
Uma Mesa (30 e 31 de outubro), O Que 
Veem As Nuvens (2 e 3 novembro) e 
Mesa (6 e 17 novembro).
Mais informações: 215 939 100 
https://lucateatroluisdecamoes.pt

//IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
DE VISITA ÀS NOSSAS PARÓQUIAS
A Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
de Fátima visitou as nossas paróquias de 
S. Francisco Xavier e de Santa Maria de 
Belém. Assim sendo, no dia 30 de outubro 
decorreu, pelas 21h30, uma procissão 
que acompanhou o andor com a Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora, da Igreja 
de S. Francisco Xavier até ao Mosteiro 
dos Jerónimos, presidida pelo Prior de 
Belém e de SF Xavier, Cónego José Santos 

Ferreira, que contou com a participação 
de muitos fiéis, entre eles o Presidente e 
a Vogal da JF Belém, respetivamente, Fer-
nando Ribeiro Rosa e Helena Lencastre. 
No domingo, a finalizar a visita, decorreu 
no Mosteiro dos Jerónimos uma missa 
celebrada por Sua Eminência Reveren-
díssima o Cardeal Patriarca de Lisboa, 
D. Manuel Clemente.
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" Realizou-se no dia 28 de outubro a 1ª Caminhada da "USF Descobertas", em cele-
bração do seu 10º Aniversário ao serviço da Freguesia de Belém. Apesar do mau 
tempo que se fez sentir no dia, com alguns aguaceiros, a caminhada realizou-se e 
contou com várias pessoas e entidades: marcou presença o coordenador da "USF 
Descobertas", Dr. José Gomes (discurso na página 14) e alguns dos seus funcioná-
rios, o presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e vários 
atletas do CAAB, incluindo a sua presidente Isabel Nobre.
Muitos parabéns à "USF Descobertas" pelo seu 10º Aniversário, e esperamos para 
o ano contar com a segunda edição da caminhada.

Muitos parabéns à 
"USF Descobertas" 

pelo seu 
10º aniversário.
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Juntamente com o meu colega Amílcar Lopes de Oliveira 
estudámos atentamente a legislação e visitámos unidades 
do regime remuneratório experimental, que passaram dire‑
tamente para o novo sistema.
Em 2008 conseguimos reunir uma equipa mínima mas muito 
motivada no CS Alcântara para criar uma USF com 4 médicos, 
5 enfermeiros e 4 administrativos. Paralelamente, a equipa 
decidiu recorrer aos colegas do CS Ajuda, cuja lista de utentes 
poderia ser integrada na USF pela sua proximidade. 
Os colegas da Ajuda estavam já mobilizados para participar 
numa USF e aceitaram entusiasticamente o desafio. Reunimos 
assim uma equipa de 7 médicos, 7 enfermeiros e 5 adminis‑
trativos e avançámos com o projeto.
Na Equipa Regional de Apoio da ARSLVT encontrámos sempre 
um grande empenho e facilitação. 
Após todas as deligências administrativas, concluídas as 
obras e feita formação da equipa para a sua utilização, a 
28.10.2009 às 08:00, nasceu a "USF Descobertas" como 
Modelo A, nas instalações do CS Alcântara, para ser inaugura‑
da no mês seguinte pelo então Secretário de Estado da Saúde.
Foi um grande dia, o qual nunca esqueceremos! 
Ainda assim, em estreita colaboração com o Dr. Fernando 
Ribeiro Rosa continuámos a mover todas as influências 
políticas para a construção de novas instalações.
Já tínhamos uma parte da solução: tínhamos uma equipa, 
médicos, enfermeiros e secretariado agora precisávamos de 
novas instalações. 
Conseguimos em reuniões camarárias que os vogais res‑
ponsáveis pela saúde incluíssem o nosso projeto num mais 
global de 10 Unidades de Saúde para Lisboa e num terreno 
maior em Belém. 
Conseguimos que a ARSLVT abrisse concurso para 10 projetos 
de Unidades de Saúde para os 10 terrenos cedidos pela CML.
Em 2010 conseguimos que o Secretario de Estado da Saúde, 
Dr. Manuel Pizarro, fizesse aprovar e cativar a verba para 
a construção das primeiras duas Unidades, primeiro a "USF 
Descobertas" que já tinha um projeto de USF e depois a do 
Alto da Boavista.
Em 2011 inicia‑se a construção das novas instalações 
em Belém. 
Inicialmente, como Modelo A, de 2012 a 2019, a "USF Des‑
cobertas" passa a Modelo B, inaugura as novas instalações 
(2013), faz alterações ao sistema informático, obtém a cer‑
tificação de qualidade pela DGS e a certificação em Unidade 
Amiga dos Bebés pela UNICEF, recuperando, em 2017, alguns 
indicadores anteriormente perdidos. Neste momento (2019), 
a Unidade orgulha‑se em ter um dos melhores Índices de 
Desempenho Global do País, calculado em 93,1%.

Estamos aqui para comemorar o 10º Aniversário da "USF 
Descobertas". 
O que nós andámos para aqui chegar!
Na nossa caminhada de 10 anos tivemos de ultrapassar 
muitas dificuldades e constrangimentos de ordem interna 
e externa que no seu conjunto tiveram um lado positivo na 
consolidação da equipa que hoje somos.
No balanço geral temos uma história de sucesso com 10 
anos, sem dúvida devido ao grande empenho, dedicação e 
profissionalismo de toda a equipa, mas também de todos os 
que de fora nos ajudaram.
Foi em 2005, num convívio com a atual Reitora da Universi‑
dade de Évora, que o Sr. Dr. Fernando Ribeiro Rosa, na altura 
re‑eleito presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de 
Belém me propôs a criação de uma Extensão do Centro de 
Saúde de Alcântara em Santa Maria de Belém e marcámos 
um almoço para debater a sua viabilidade.
Nesse almoço, com o Dr. Fernando Ribeiro Rosa que contava 
então com forte apoio político ao mais alto nível — Dr. Durão 
Barroso e o Dr. Santana Lopes — debatemos a construção 
de uma Unidade em terrenos camarários a poucos metros 
do local onde se construiu mais tarde a USF. 
Dos contactos com os Ministros da Saúde, Dr. Luís Filipe 
Pereira, e no ano seguinte com o Professor Correia de Campos, 
pouco se avançou pese embora o fornecimento do terreno 
para as instalações por parte do então presidente da CML, 
Dr. Pedro Santana Lopes, estivesse garantido.
Em 2007 sai a Lei 278/2007 que dá início a uma grande 
reforma no SNS com a criação das USFs. 
Surgia assim a grande oportunidade para colaborarmos num 
projeto que nos dava satisfação profissional e melhorava a 
qualidade e eficiência do nosso trabalho numas instalações 
decentes. 
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1ª CAMINHADA 
"USF DESCOBERTAS"

No balanço geral 
temos uma história 

de sucesso com 
10 anos, sem dúvida 

devido ao grande 
empenho, dedicação 

e profissionalismo de 
toda a equipa, mas 

também de todos os que 
de fora nos ajudaram.
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Nestes 10 anos realizámos bianualmente, Jornadas temáticas 
de dois dias com mais de 300 inscrições. Um sucesso para a 
dimensão da nossa USF. 
Formámos 8 especialistas em MGF e temos mais 8 internos 
em formação.
Demos formação a muitas dezenas de alunos de medicina e 
enfermagem, médicos do Internato do ano comum e secre‑
tários clínicos.
Somos a Unidade com maior preferência dos médicos candida‑
tos à especialidade de MGF. Há 4 anos consecutivos que ocu‑
pamos o 1º lugar do ranking de acesso ao Internato Médico.
Promovemos a formação da equipa incentivando e facilitando 
o que a legislação nos permite.
Desenvolvemos projetos de investigação e fazemos parcerias 
com outras Unidades.
Anualmente publicamos mais de uma dezena de artigos 
e posters.
Chegados aqui, podemos orgulhar‑nos do caminho percorri‑
do, com uma equipa consolidada e assegurando o futuro, à 
medida que os seniores se vão reformando, com os médicos 
que formámos pois conhecem bem a nossa exigência e pro‑
fissionalismo e acima de tudo são os melhores dos melhores. 
Termino agradecendo:
Obrigado ao ACES na pessoa do Dr. Rafic Nordin e também 
à ARS na pessoa do Dr. Luís Pisco que sempre estiveram em 
estreita colaboração connosco.
Obrigado ao Sr. Presidente da Junta de Belém, Dr. Fernando 
Ribeiro Rosa, pelo papel que teve na construção das nossas 
instalações. Obrigado pelo apoio que continuadamente nos dá.
Obrigado ao Sr. Presidente da Junta de Alcântara pela dis‑
ponibilidade e apoio que nos tem dado.
Obrigado à URAP e USP pelos recursos disponibilizados de 
Psicóloga, Assistente Social e Higienista Oral, (ainda não con‑
seguimos um Médico Dentista ao menos um dia por semana).

Obrigado a todos os que estagiaram na nossa Unidade que 
nos ajudaram a crescer.
Obrigado aos nossos Internos de MGF que são um estímulo 
constante para o nosso desenvolvimento. 
Obrigado aos nossos Seguranças que são muito mais que 
seguranças.
Obrigado às funcionárias da Higienização da USF.
Obrigado à primeira equipa do CS Alcântara que acreditou 
e iniciou o projeto.
Obrigado aos colegas da CS Ajuda que acreditaram e com‑
pletaram a equipa e sem os quais não seríamos o que somos.
Obrigado aos colegas de outras origens que se juntaram a nós
Obrigado aos que já saíram da equipa pelo contributo que 
nos deram.
E por último, a esta equipa maravilhosa da "USF Descobertas", 
MUITOS PARABÉNS.

O Coordenador da "USF Descobertas", Dr. José Gomes, a discursar durante o jantar comemorativo do 10º Aniversário da Unidade.

Somos a Unidade com 
maior preferência dos 
médicos candidatos à 

especialidade de MGF. 
Há 4 anos consecutivos 

que ocupamos o 1º lugar 
do ranking de acesso 
ao Internato Médico.

S
A

Ú
D

E
 

B
I3

5
   S

E
T–O

U
T 2

0
19

   J
F B

E
LÉ

M
 

15



B
E

LÉ
M

 V
Ó

LE
I Nos dias 28 e 29 de setembro realizou-se a 27ª edição do Belém 

Vólei – Torneio de Vólei de Relva, no Jardim Vasco da Gama. Nesta 
edição contámos com a participação de mais de 50 equipas e mais 
de 200 atletas nos diversos escalões, desde o escalão cadetes aos 
veteranos, tendo o escalão principal (seniores quadras) alcançado 
o maior número de inscritos, com cerca de 25 equipas. 
À parte dos jogos houve também atividades abertas ao público: a 
turma de ginástica sénior da Junta de Freguesia de Belém1 realizou 
uma demonstração aberta ao público, “liderada” pelo professor 
Vítor Gonçalves, que trouxe ainda mais energia ao evento. Contá-
mos também com uma aula/demonstração de Kickboxing, instruída 
pelo Mestre Nuno Duran da Team Duramuk 2, com ginásio situado 
nas instalações da piscina do CF "Os Belenenses".
O evento contou com a presença de Tiago Pessoa e João Carvalhosa, 
vogais da Junta de Freguesia de Belém.
A Junta de Freguesia de Belém agradece à Central de Cervejas 
pela cedência de bebidas, e ao McDonald´s de Belém por ter 
apoiado, mais uma vez, a organização deste evento através do 
fornecimento de águas, fruta e vouchers de alimentação para os 
atletas vencedores e equipa organizadora.
Foram dois dias de muito desporto, competição saudável, convívio 
e diversão.

ESPERAMOS POR SI PARA O ANO!

1    Dirija‑se a umas das secretarias da Junta de Freguesia de Belém e inscreva‑se 
gratuitamente nas aulas de ginástica sénior (apenas para recenseados em Belém).

2   Mais informações sobre as aulas no site http://teamduramuk.pt
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Equipas vencedoras do escalão Sénior Masculino 4x4 na cerimónia de entrega de prémios, 
com duas representantes do McDonald´s de Belém, após entrega de vouchers de refeição.

Vogal da Junta de Freguesia de Belém, Dr. João Carvalhosa (lado direito), a entregar 
um dos prémios monetários à equipa "Arquitetas", do escalão Sénior Feminino 2x2
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Foram dois dias de 
muito desporto, 

competição saudável, 
convívio e diversão.

Demonstração de ginástica sénior com a turma da Junta de 
Freguesia de Belém, liderada pelo professor Vítor Gonçalves 

(de costas), durante o torneio e aberta ao público.

Equipas vencedoras do escalão Sénior Feminino 2x2 na 
cerimónia de entrega de prémios, com duas representantes do 
McDonald´s de Belém, após entrega de vouchers de refeição.

Jogada de ataque de João Ribeiro (equipa "IVA") num 
dos jogos do escalão veterano Masculino 4x4

Demonstração de Kickboxing 
realizada pela Team Duramuk.
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Realizou-se no dia 29 de setembro no Jardim Vasco 
da Gama, mais uma edição do Belém Rugby, 
evento organizado em parceria com o Belenenses 
Rugby onde várias crianças puderam ter o seu 
primeiro contato com a modalidade através de um 
treino completamente gratuito, orientado pelos 
treinadores e jogadores das equipas de formação 
do Belenenses Rugby. O Rugby é uma modalidade 
com um grande potencial na Freguesia de Belém, 
e esperamos que esta iniciativa tenha motiva-
do mais crianças para a sua prática. Saiba mais 
informações sobre modalidade e como se pode 
inscrever, através do site:
www.osbelenenses.com/rugby

D
E

S
P

O
R

TO
 E

 C
O

LE
T

IV
ID

A
D

E
S

// BELÉM 
RUGBY

3ª EDIÇÃO

// TEAM 
DURAMUK
Nuno Duran sagrou-se no dia 26 de 
outubro campeão nacional de profis-
sionais, na disciplina de Full-Contact, 
no peso de  62kg ao vencer o atleta 
Gonçalo Cabecinhas.
Trata‑se do segundo titulo de profis-
sionais na carreira do Nuno, ao que 
se junta também um título mundial.
A Team Duramuk, da qual este atleta 
faz parte, está presentemente sediada 
no Estádio do Restelo.
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// CAAB
CLUBE ATLETISMO 
AMIGOS DE BELÉM
O CAAB continua todos os fins‑de‑semana a participar nas mais 
variadas provas de atletismo, mas a sua existência não se resume 
a isso. É sua intenção alargar horizontes e ter uma diversidade 
grande abrangendo não só o desporto mas também as vertentes 
social, cultural, gastronómica e turística.
No dia 2 de setembro teve a participação de 17 associados no II 
Trilho das Vinhas 2019-Casa Ermelinda Freitas. Um dia muito 
quente mas muito bem passado onde todos foram extraordi-
nariamente bem recebidos e onde não faltou a sopa Caramela 
típica da região de Palmela, entre outras iguarias. 
O CAAB ganhou o prémio da equipa com maior número de atletas 
e Isabel Nobre o segundo lugar no seu escalão.
No dia 8 de setembro realizou-se a Meia Maratona de Vilnius 
– Lituânia, onde o CAAB esteve muito bem representado pelo 
seu atleta Henrique Adrega.
No dia 22 de setembro realizou-se a emblemática Corrida do 
Tejo, onde o Clube fez a sua representação com 12 atletas.
O atleta do Clube de Belém, Carlos Preciso, participou no dia 29 
de setembro no Triatlo “Half Ironman Cascais” (103km) em 
que se classificou no seu escalão em 167º, concluindo a prova 
em 5h58m24s.
No dia 5 de outubro, Nuno Silva, José Gordilho, Jorge Almeida 
e Carlos Preciso fizeram a “Travessia da Baía de Sesimbra” 
(1,5km), classificando‑se no final nos 127º, 132º, 158º e 195º 
lugares, respetivamente. 
Para intercalar as corridas, no fim‑de‑semana de 12 e 13 de 
outubro fomos passear ao concelho de Arouca, onde fizemos 
os Passadiços do Paiva, uma beleza imperdível, mesmo com 
chuva torrencial. O belo bife de carne Arouquense em Alvarenga 
também fez a delícia dos 50 viajantes que se deslocaram de Belém 
ao Arouca Geopark, Território da UNESCO.   
Mais uma representação internacional de um atleta do CAAB, 
desta feita o Hugo Miguel residente na Suíça, que a 27 de outubro 
participou na Meia Maratona de Lausanne.

// 109 ANOS
SMIL – SOCIEDADE 
MUSICAL INSTRUÇÃO 
LIBERTADA
A SMIL – Sociedade Musical Ins-
trução Libertada, festejou no dia 5 
de outubro o seu 109º aniversário, 
comemorando durante todo o mês 
com várias atividades para os seus 
sócios e simpatizantes. Foi realizado 
um almoço de confraternização e 
outras atividades comemorativas no 
dia do aniversário, que contou com 
a presença do vogal do Desporto e 
Coletividades, Tiago Pessoa. A coleti-
vidade organizou também uma noite 
de fados no dia 26 de outubro, onde 
marcou presença o vogal da cultura, 
Luis Camilo Alves, e o presidente da 
Junta de Freguesia de Belém, Fernan-
do Ribeiro Rosa. A Junta de Belém dá 
os parabéns à SMIL por mais um ano 
a trazer desporto e cultura à nossa 
Freguesia.

// EDP
MARATONA DE LISBOA
Decorreu no dia 20 de outubro a EDP 
Maratona de Lisboa, com início em 
Cascais e passagem pela Freguesia 
de Belém, até à Praça do Comércio. 
O grande vencedor da prova de 
Domingo foi o etíope Andualem Shife-
raw, que além de bater o seu recorde 
pessoal conseguiu também o recorde 
da prova lisboeta, com o tempo de 
02h06m00s.
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// CENTENÁRIO 
CLUBE DE FUTEBOL
“OS BELENENSES”
No dia 23 de setembro de 1919, na Praça Afonso de 
Albuquerque, ganhava forma o sonho de Artur José 
Pereira e nascia o Clube de Futebol “Os Belenenses”.
Cerca de 1300 sócios, adeptos e convidados do 
Belenenses marcaram presença no jantar oficial 
e na Gala do Centenário do CF "Os Belenenses" no 
grande auditório do Centro Cultural de Belém, no 
dia 27 de setembro, para festejar esta data e marco 
tão importantes para o Clube de Belém.
A cerimónia foi apresentada por Joana Cruz e José 
Figueiras. Dos vários discursos que foram feitos 
ao longo da noite, destaca-se o do presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que 
salientou a seriedade e importância do projeto de 
requalificação do Estádio do Restelo para a cidade. 
Patrick Morais de Carvalho, presidente do Clube, 
destacou a importância de todos os que ajudaram 
o Clube a atingir o Centenário.
O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, esteve presente em representação da nossa 
autarquia.
Parabéns BELENENSES!

// 121 ANOS
ADF - ASSOCIAÇÃO DRAMÁTICA E FAMILIAR
A ADF - Associação Dramática e Familiar comemorou no 
dia 1 de novembro o seu 121º aniversário, disponibilizando 
o programa de atividades durante o mês de novembro. A 
Junta de Freguesia de Belém dá os parabéns à ADF por mais 
um ano a fazer chegar as artes da Dança, Música e Teatro a 
Belém. No almoço de confraternização de dia 2 de novembro, 
o Presidente Fernando Ribeiro Rosa e o Vogal Tiago Pessoa 
estiveram presentes em representação da JF Belém.
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// MAPA DE ATIVIDADES DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM

// LOJA SOLIDÁRIA
NÃO CUSTA NADA!!
A Loja Solidária 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 be-
neficiar deste projeto social. 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO: 
Rua de Pedrouços, nº 84–86
HORÁRIO: 
3ª feira: 10h às 14h; 5ª feira: 15h às 19h; Sábado: 10h às 13h

// PASSEIOS PEDESTRES
DO RESTELO PARA A CIDADE
Valor de inscrição: 2€
(inclui entradas e visitas guiadas quando aplicável)
Local de inscrição: Na Junta de Freguesia de Belém (Largo 
dos Jerónimos, 3 ou Rua João de Paiva, 11)

PRÓXIMOS PASSEIOS

05/nov|14h00 Palácio Baldaia
12 ou 13/nov|14h00 Luca, Teatro Camões
20/nov|14h00 Museu de São Roque
26/nov|14h00 Museu da Marioneta 
03/dez|14h00 Aqueduto das Águas Livres
10/dez|14h00 Reservatório Mãe d´Água das Amoreiras
17/dez|14h00 Caminhada Variante do Corredor Verde

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

// 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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// GIP BELÉM
II ENCONTRO DE PSICÓLOGOS 
DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A equipa do GIP Belém esteve presente no II Encontro de 
Psicólogos da Administração Local e participou no Workshop 
RedEmprega Lisboa—Os Psicólogos na Rede, dinamizado por 
Teresa Ferreira, da Câmara Municipal de Lisboa, que teve 
como convidados Monica Lima, do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, Francisco Rocha, e Irina Chaves, 
do Gabinete de Emprego Apoiado/RedEmprega Lisboa e 
representantes das RedEmprega do Vale de Alcântara, Lx 
Oriental, Carnide e Centro Histórico. 
Foi um espaço de diálogo e apresentação de entidades, pro-
gramas e parceiros que operam no contexto da Empregabili-
dade nomeadamente a Rede EFE (Rede Educação, Formação, 
Emprego), o Programa Incorpora, a Rede Empregabilidade 
Alta de Lisboa, São Domingos Emprega, Fundação Aga Khan 
e Associação Portuguesa Emprego Apoiado.
Foram tratados temas relativos ao diagnóstico e perceção de 
necessidades das empresas e metodologias de job matching, 
com enfoque na necessidade de uma aposta na articulação 
com o setor empresarial onde cada interveniente no processo 
(instituições, empresas e indivíduos) têm um papel a desem-
penhar, sendo que esta articulação e o trabalho desenvolvido 
entre todos deverá culminar na co-construção de respostas 
no sentido da superação dos obstáculos à empregabilidade.

É uma empresa/um empresário(a) e procura colaboradores? Está de‑
sempregado(a) e procura novo emprego ou formação ou simplesmente 
informação adicional? Contacte‑nos através Gabinete de Inserção 
Profissional da Junta de Freguesia de Belém pelo telefone 210 132 351 
ou pelo mail gip@jf‑belem.pt

// PROJETO RADAR
Um projeto pioneiro em Portugal de acompanhamento 
da População de mais de 65 anos, em que todos podemos 
participar.
Este Projeto pretende fazer um levantamento da população 
da cidade de Lisboa com mais de 65 anos, de modo a serem 
detetadas situações de risco que possam beneficiar de uma 
intervenção ajustada e planeada a cada situação, por forma 
a acionar respostas em função dos perfis de cada pessoa, e 
dos seus contextos de vida.
Para além disso será feito o acompanhamento das pessoas 
com mais de 65 anos que estejam em situação de isolamento/
solidão, proporcionando condições para que estas possam 
residir mais tempo nas suas casas e evoluir na promoção de 
novas formas de cidadania e participação no espaço público.
A Junta de Freguesia de Belém em colaboração com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa iniciou a 17 de outubro uma 
ação de identificação de todos os fregueses com mais de 65 
anos que reúnam os critérios e pretendam ser incluídos neste 
projeto. A referida ação está a ser feita por três técnicos da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, devidamente identi-
ficados, que iniciaram os contatos porta a porta.  
COLABORE! 
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// PSICOBELÉM
Todos nós temos uma bagagem emocional que carrega-
mos, a diferença está em como decidimos carregá-la.

Tudo que nós vivemos até aqui faz parte daquilo que nos 
tornamos, essa é nossa bagagem.

Todos temos um passado onde contabilizamos momentos 
bons e outros menos bons, dos quais retirámos aprendizagens. 
Com este passado e estas aprendizagens deveríamos estar 
mais disponíveis e amadurecidos para enfrentar os novos 
desafios que a vida nos coloca. 

No entanto, alguns conseguem levar sua vida normalmente 
sem deixar que o peso do passado interfira enquanto outros 
não conseguem lidar bem com aquilo que esse passado 
pode representar. Isso acontece porque temos assuntos mal 
resolvidos, conversas inacabadas, coisas que são deixadas em 
aberto, pois naquele momento era mais confortável deixar 
para depois em vez de esclarecer todos os factos.

Mas, por mais que pareça ser difícil, devemos aprender a 
lidar com as nossas bagagens, porque elas existem e, como 
tal, vamos ter de aprender a carregá-las. Devemos, também, 
aprender a fazer uma escolha entre o que é realmente a 
nossa bagagem e o que não é. Veja-se que, por vezes, sem 
nos apercebermos carregamos bagagens que ou não são 
nossas ou que, apesar de serem nossas, já não faz sentido 
continuar a carregá-las.

Todos temos uma bagagem, faz parte da vida! 

Também fica muito mais fácil quando alguém nos ajuda 
quando esta está pesada demais.

No Psicobelém podemos ajudá-lo na organização e triagem 
desta bagagem, para que a sua viagem na Vida possa continuar 
de forma ajustada e feliz! 

 T.: 969 422 452 / E.: gabinetepsicobelem@gmail.com.
 Funciona nas instalações da Junta de Freguesia de Belém.  
 Sede no Centro Social “Os Moinhos”, em Caselas 

PsicoBelém
Equipa mul�disciplinar, cons�tuída por 
psicólogos, psicomotricistas e terapeutas. CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS.
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// FÉRIAS DO NATAL 2019
A Junta de Freguesia de Belém vai promover um programa de 
apoio às famílias da Freguesia de Belém durante as férias de 
Natal de 2019, de 18 de dezembro a 03 de janeiro de 2020 (10 
dias úteis - dias 18, 19, 20, 23, 26, 27, 30 e 31 de dezembro e 2 e 
3 de janeiro).
Este programa é destinado a crianças e jovens entre os 6 e os 17 
anos, com as seguintes especificidades e de acordo com o escalão 
da Segurança Social dos Encarregados de Educação:
1. Crianças dos 6 aos 10 anos que não frequentem as Escolas 
Básicas Públicas da Freguesia e crianças com 11 ou 12 anos da 
Freguesia.
Destinado unicamente a crianças que residem na Fregue-
sia de Belém.
Atenção: No caso de crianças com 12 anos e que frequentem o 
7º ano de escolaridade, os Encarregados de Educação poderão 
optar pelo programa de Jovens ou Crianças, bastando na inscrição 
online selecionar o programa pretendido.
2. Jovens dos 13 aos 17 anos residentes na Freguesia de Belém.
As atividades deste grupo serão diferentes do grupo anterior, 
sendo adaptadas às suas idades.
3. Tabela com os escalões da Segurança Social

Escalão Seg 
Social Valor Inscrição Diária  Valor Máx 

por 10 dias

1 7€ 1€ 17€

2 10€ 2€ 30€

3 15€ 3€ 45€

4 18€ 3€ 48€

5 20€ 3€ 50€

S/entrega 30€ 4€ 70€

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

As inscrições são feitas online até dia 06 de dezembro 2019. Caso 
não o consiga fazer, poderá deslocar-se à Junta de Freguesia e 
preencher a inscrição com o nosso apoio.
Link para a inscrição online:
http://bit.ly/feriasnatal2019
A data limite de pagamento é no dia 13 de dezembro, sendo que 
poderá ser feito por transferência bancária ou diretamente nas 
secretarias da Junta de Freguesia.
No dia 13 de dezembro, entraremos em contato por email com os 
encarregados legais e disponibilizaremos o programa, orien-
tações e ementas.
IMPORTANTE: No caso de crianças que frequentem os Jardins 
de Infância e as Escolas Básicas Públicas da Freguesia de 
Belém, os Encarregados de Educação deverão dirigir-se à 
coordenação CAF da escola, de forma a frequentarem o 
programa de férias CAF que é disponibilizado.

PONTOS DE APOIO À INSC. PRESENCIAL:
Largo dos Jerónimos, 3, de 2ª a 6ª entre as 09h30 e as 18h 
Rua João de Paiva, 11, de 2ª a 6ª entre as 09h30 e as 18h 
(encerrado entre as 13h e as 14h30)
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// INAUGURAÇÃO
MONUMENTO DE TARAS SHEVCHENKO
A 14 de setembro de 2019, foi inaugurado, na Praça de Itália, 
o monumento de Taras Shevchenko - Grande Poeta Ucrania-
no - da autoria do escultor português Helder de Carvalho.
Portugal juntou-se, portanto, à lista de muitos países no 
mundo, onde já foram erguidos os monumentos em homena-
gem a Taras Shevchenko que se tornou símbolo de liberdade 
para a Nação Ucraniana.
Na cerimónia de inauguração participaram com as inter-
venções, entre outros, a Embaixadora da Ucrânia, Inna 
Ohnivets, a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de 
Lisboa, Catarina Vaz Pinto, a Diretora do Departamento da 
Comunidade Ucraniana e da Cooperação Cultural do MNE 
da Ucrânia, Larysa Dir, o Presidente do Grupo Parlamentar 
de Amizade Portugal-Ucrânia, deputado da Assembleia da 
República, Ricardo Bexiga, o Tesoureiro da Junta de Freguesia 
de Belém, João Carvalhosa, em representação do Presidente 
da Junta de Freguesia de Belém, bem como o Presidente da 
Associação dos Ucranianos em Portugal e Vice-Presidente 
Regional do Congresso Mundial dos Ucranianos na Europa 
Ocidental, Pavlo Sadokha, a Presidente da Associação "MON-
TARAS - Monumento de Taras Shevchenko", Olesia Zaruma, o 
escultor Helder de Carvalho, o ativista, fotógrafo e cientista 
que estuda os monumentos de Taras Shevchenko, Ruslan 
Telipskyi, e os representantes da comunidade ucraniana em 
Portugal e Espanha.

// DIA DO ESTADO MAIOR 
DAS FORÇAS ARMADAS
No dia 3 de setembro, o Presidente da República e Comandante 
Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, 
presidiu, em Lisboa, à Cerimónia Militar comemorativa do 
Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA). 
Depois do desfile das Forças em Parada foram depositadas 
Coroas de Flores junto à estátua de D. Nuno Álvares Pereira 
pelo Almirante CEMGFA, pelo Ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, pelo Ministro da Defesa Nacional e 
pelo Presidente da República, a que se seguiu a Homenagem 
aos Militares Mortos em Campanha com que se encerrou a 
Cerimónia Militar.
Estiveram presentes, nesta importante cerimónia que se 
realizou pela 1ª vez este ano, diversas personalidades de 
interesse militar e político, entre elas o presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

// NOVA PONTE PEDONAL
Mais de cinco anos depois de ter sido começada, a ponte 
pedonal do Museu dos Coches, em Belém, já está aberta à 
utilização pública. 
Ao contrário da antiga, apenas com escadas, a nova estrutura 
tem rampas de ambos os lados, permitindo assim que pessoas 
em cadeira de rodas, com carrinhos de bebés ou em bicicleta 
atravessem da Av. da Índia para a beira-rio sem obstáculos.
Com esta abertura, a zona de Belém passa a ter quatro vias 
de ligação à zona ribeirinha: três pontes pedonais (Museu 
Nacional dos Coches, MAAT e Torre de Belém) e um túnel 
(Padrão dos Descobrimentos). 

//ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
30 DE SETEMBRO DE 2019
No dia 30 de setembro, a Assembleia de Freguesia de Belém 
reuniu em sessão ordinária pelas 21h, 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;
• Período antes da Ordem do Dia;
• Apreciação e aprovação da ata da sessão de 26/06/2019;
• Apreciação e ratificação dos contratos de delegação de 

competências entre a Câmara Municipal de Lisboa e a 
Junta de Freguesia de Belém no âmbito das Atividades 
de Animação e Apoio à Família e Componente de Apoio 
à Família 2019/2020;

• Apreciação e votação do acordo de transferência de 
verba com a Câmara Municipal de Lisboa relativo às 
Marchas Infantis;

• Apreciação e ratificação de protocolos e acordos de 
colaboração com entidades públicas ou privadas, de 
acordo com a alínea j) do n.º 1 do art.º 9º do RJAL: 
Escola de Ténis do CIF / Manuel de Sousa;

• Apreciação e votação de alteração ao Regulamento 
Geral de Utilização e Funcionamento da Piscina 
Municipal do Restelo e Tabela de Taxas;

• Apreciação e votação do Regulamento do Belém 
Vólei 2019;

• Apreciação e votação do Regulamento de Inscrição nas 
Modalidades Desportivas;

• Apreciação e aprovação do Relatório de Avaliação do 
Projeto Sócio-Educativo 2018/2019;

• Apreciação e aprovação do Projeto Sócio-Educativo 
2019/2020;

• Regulamento do programa “Escola com Voz”;
• Informação escrita do Presidente.
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