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Boas Festas e Feliz Ano Novo
Neste 2019 feito de encontros, fronteiras e barreiras, onde as pessoas vão, cada vez
mais, preterindo as relações de "mãos dadas" com o outro pelas relações "digitais e
tecnológicas", cabe-nos manter as práticas que visem a melhoria de um modelo social
em que as pessoas continuem a ser a origem e a razão dos encontros.
Como Freguesia temos, todos e cada um de nós, este sonho de fazer do local, global,
sem deixar perder a singularidade e a autenticidade. Global porque nenhuma outra
freguesia representa tão bem o horizonte "Lisboa", cidade de viajantes e mareantes
que vão, chegam e desafiam fronteiras, recreando o transfronteirismo de Portugal.
Assim, nesta que é a altura de nos desligarmos de tudo o que significam barreiras e de
encurtarmos todas as fronteiras, esquecendo os nossos medos, as nossas ansiedades
e os nossos temores, é diligente encontrarmo-nos e apoiarmo-nos no mais nobre
significado do que é o Natal. Façamos então desta mais uma época em direção à Paz,
à Harmonia e à Amizade.
Após mais um ano, venho, em meu nome pessoal, do Executivo, dos funcionários e dos
restantes colaboradores da Junta de Freguesia, desejar as Boas Festas a todos aqueles
que habitam, trabalham e visitam a nossa freguesia de Belém, fazendo votos de um
Bom Natal e um Ano Novo de 2020 mais solidário, pleno de confiança e de esperança.
Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da Junta de Freguesia de Belém

HIGIENE URBANA

NOVOS COMPACTADORES SUBTERRÂNEOS E ECO-ILHAS
Disponíveis desde o dia 21 de novembro, novos equipamentos de higiene urbana servem os moradores e comerciantes de
Belém. PÁGINA 4
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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 – 13h ;
14h30– 18h

RUA DA

FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA
DE BELÉM

JUNQUEIRA

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

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)

NÃO DESISTIMOS!
DESTAQUE

CENTRO SOCIAL “OS MOINHOS” (Caselas)
Rua dos Margiochis, nº20, 1400‑243 Lisboa
Tlf. 213 021 031
(consultas médicas e enfermagem)

// AVISO

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS

Fernando Manuel Pacheco Ribeiro Rosa, Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, faz saber que o horário de funcionamento dos serviços administrativos da
Junta de Freguesia, desde o dia 1 de dezembro de 2019, passou a ser o seguinte:
De segunda a sexta-feira das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00.

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

// 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.

CARE & BEAUTY

Estrada da Cruz, 19A
212 493 734 | 933 535 242
geral@careandbeauty.pt
www.careandbeauty.pt
www.facebook.com/Care-Beauty-125264732199106

Educação e Juventude
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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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PARQUE INFANTIL DOS
MOINHOS DE SANTANA

// PARQUES
INFANTÍS

REQUALIDICADOS

Deste modo, a Junta de Freguesia conti‑
nuará a proceder à requalificação nos
equipamentos dos restantes parques
da Freguesia dotando estes espaços de
melhores condições e funcionalidades,
proporcionando uma melhor qualidade
e segurança a todas as crianças e jovens
que os frequentam.

ESPAÇO PÚBLICO

No seguimento das intervenções e re‑
qualificações nos equipamentos dos
parques infantis da Freguesia, também o
parque infantil dos Moinhos de Santana
foi intervencionado.

// REQUALIFICAÇÃO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DAS CRIANÇAS DO
ABRIGO INFANTIL DE SANTA MARIA DE BELÉM

As obras de reabilitação duraram cerca de dois meses, ficando as novas
instalações disponíveis para utilização no dia 12 de novembro, tendo estado
presentes na inauguração o Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fer‑
nando Ribeiro Rosa, e o Prior da Paróquia de Santa Maria de Belém, Cónego
José Manuel dos Santos Ferreira, acompanhados de responsáveis de ambas
as instituições.

BI36 NOV–DEZ 2019 JF BELÉM

O Abrigo Infantil de Santa Maria de Belém, valência do Centro Paroquial de
Santa Maria de Belém, procedeu à requalificação das instalações sanitárias
dos alunos daquele espaço. Neste âmbito, foi solicitado pelo Centro Paroquial
o apoio da Junta de Freguesia de Belém que, dando seguimento às boas
relações entre as instituições, se prontificou a executar as obras de requali‑
ficação naquela instituição. Proporcionando uma melhoria significativa das
condições de utilização das crianças, esta intervenção decorreu ao nível da
remodelação de canalização, esgotos e colocação dos respetivos materiais
acessórios, onde foram também instaladas novas louças sanitárias adaptadas
aos seus utilizadores. Atendendo que a área da anterior instalação sanitária
era reduzida, o espaço foi também ampliado passando deste modo a satisfazer
as carências no que diz respeito à mobilidade condicionada.
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HIGIENE URBANA

// NOVOS
COMPACTADORES
SUBTERRÂNEOS
E ECO-ILHAS

Através dos novos
compactadores
subterrâneos, os serviços
da autarquia controlam
a taxa de enchimento,
através de sensores.
Com carga até 16 toneladas e 20 m3 de capacidade,
os novos equipamentos servem os moradores e
comerciantes de Belém. As localizações tiveram e
irão ter em conta o volume significativo de resíduos
produzidos na zona.
Esses compactadores, bem como os novos ecopontos
subterrâneos de recolha de vidro e embalagens,
estão instalados na Rua Vieira Portuense, na Rua do
Embaixador, na Travessa da Pimenteira, no Largo
de Alves Miguel, na Calçada do Galvão, na Rua dos
Jerónimos e na Rua Gonçalves Zarco, encontrando-se
já disponíveis para utilização pública e estando
prevista a construção de mais equipamentos num
futuro breve.
Carlos Manuel Castro, Vereador da Higiene Urbana
da CML, esteve no local, acompanhado pelo Presiden‑
te da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, tendo referido
que a ação da Câmara Municipal de Lisboa “está a
aumentar as respostas, a promover a reciclagem e
a garantir melhor ambiente e qualidade” nas ruas
da cidade.
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Estes ecopontos subterrâneos, para além de uma
melhor integração urbana, possuem uma alargada
capacidade de armazenamento de resíduos, o que os
torna mais higiénicos, permitindo uma melhoria sig‑
nificativa na qualidade e limpeza do espaço público.

Taxa de enchimento controlada
por sensores
O compactador é bicompartimentado, para papel
e lixo indiferenciado, com sensores para controlar
os níveis de enchimento - até 16 toneladas, e 20 m3
(20.000 litros) de capacidade.
Tal como já acontece com as eco-ilhas, os servi‑
ços da autarquia controlam a taxa de enchimento,
através de sensores. Quando é atingida a capacida‑
de máxima, os resíduos sobem numa plataforma
elevatória e são transportados para a estação de
tratamento. Tem, igualmente, dois tipos de portas:
uma de maiores dimensões para os comerciantes,
cuja abertura é acionada com um cartão, e outra
mais pequena para os moradores.

APLICAÇÃO DE NOVOS HERBICIDAS

DE ORIGEM NATURAL
EM REGIME EXPERIMENTAL

Na Junta de Freguesia de Belém o que é protocolado é executa‑
do. Como prova, o projeto ecológico e de proteção de espaços
verdes e passeios públicos que, em setembro de 2018 e em
parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Belga,
sob a gestão da empresa Belchim, deu o seu pontapé de saída.
No dia 6 de dezembro, tornou-se assim real o protocolo outrora
assinado, visando a aplicação pela devidamente credenciada
Florgenese, dos novos herbicidas de origem natural e livre
de lifosato em vários espaços verdes da Freguesia.

// MAIS COCÓS NÃO!

SE GOSTA DO SEU CÃO,
APANHE O COCÓ DO CHÃO.

Todos os dias vemos dejetos caninos nos
passeios da nossa Freguesia. Não custa nada
ter cuidado e zelar pela higiene do espaço
público que todos partilhamos.

HIGIENE URBANA

// PROTOCOLO

Seja civilizado, pense no bem-estar do seu
cão e de todos nós.
Quem deixar dejetos do cão na rua pode
ser punido com coima.
Para mais informações consulte o Re‑
gulamento de Resíduos Sólidos em
www.cm-lisboa.pt/en/regulamentos

Mais uma vez, a atenção do Executivo em projetos em prol
da combinação do bem-estar de pessoas, animais e meio
ambiente a darem cartas nesta Freguesia de Belém.

// 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.

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.
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//CONTACTE-NOS
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DESPORTO E COLETIVIDADES

// CASELAS FC

// CS PEDROUÇOS

O fim-de-semana de 30 de novembro e 1 de dezembro foi fan‑
tástico para o Caselas Futebol Clube, onde esteve representado
em Taipei - Taiwan, pelo par Tomás Valadeiro e Ariana Falé,
um par de Juniores que arrecadou o 1° lugar no escalão de
Sub18, e um 2° Lugar no escalão de Sub16 - foi uma prova
bastante disputada do outro lado do mundo.

Realizou-se no dia 16 de novembro o centenário do Clube
Sportivo de Pedrouços, no restaurante do próprio Clube.
Marcou presença o Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e o vogal do Desporto e
Coletividades, Tiago Pessoa.

DANÇAS DE SALÃO

Ao mesmo tempo, em França, tivemos 5 pares a competir no
2° Moselle Grand Prix “Guênange Trophy”, onde alcançámos
todos os pódios em que participámos:

CENTENÁRIO DO CLUBE

A Junta de Freguesia parabeniza o Clube Sportivo de
Pedrouços pelos seus 100 anos de existência ao serviço
da Freguesia de Belém e do Desporto

• Fábio Calvo & Guida Araújo: 1º Lugar em Over
16 Latinas;
• Marcos Porfirio & Rita Porfirio: 1º Lugar 0ver40 e
2º lugar Over30 Latinas;
• André Ferreira & Catarina Costa: 2º Lugar Over 16
e 1º lugar Under 21 Latinas;
• Tiago Ferreira & Barbara Sousa: 3º Lugar Over 16,
2º lugar Under 21 e 1º Lugar do escalão de 4 danças,
tudo em Latinas;
• Diogo Nunes & Lisa Jesus: 4º Lugar Over 16 e 2º
lugar do escalão de 4 danças, tudo em Latinas.
Foi um fim-de-semana internacional bastante feliz para o
Clube e também para a Freguesia de Belém!
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Plantel de voleibol feminino para a próxima época 2019/2020

Plantel de voleibol masculino para a próxima época 2019/2020

// OLISIPIADAS

Realizou-se no dia 22 de novembro a cerimónia de entrega
dos Prémios de Mérito Desportivo da 5ª edição das Olisi‑
piadas. A Junta de Freguesia de Belém atingiu nesta edição
o 8º lugar na sua participação, com cerca de 250 atletas
inscritos em mais de 10 modalidades desportivas, 320
participações em fases locais, 75 participantes na fase final
do evento e 14 pódios nas diferentes modalidades. Marcou
presença na cerimónia o vogal do Deporto, Tiago Pessoa,
que recebeu o troféu junto do Vereador do Desporto da
Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, e do Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.
A Junta de Freguesia de Belém agradece o apoio e par‑
ticipação de todos os clubes da Freguesia, em especial
ao Clube de Futebol “Os Belenenses” e às suas secções
de Rugby, Basquetebol e Voleibol, ao Belém Clube, ao
Colégio Bom Sucesso, à Piscina do Restelo, às escolas do
Agrupamento de Escolas do Restelo e a todos os atletas
que individualmente representaram Belém neste projeto
desportivo.

No dia 23 de novembro, a 13ª Companhia participou
numa ação de limpeza da costa portuguesa, organizada
pela Fundação Oceano Azul. Esta ação decorreu entre o
MAAT e a Fundação Champalimaud e contámos com a
ajuda da 2ª Frota de Lisboa e do Núcleo de Sensibilização
Ambiental da Câmara Municipal de Lisboa. Em conjunto,
apanhámos mais de 40 kg de lixo, onde prevaleceram as
beatas e as garrafas de plástico. Apelamos a ajuda de todos
para manter a nossa costa limpa.
Para mais informações contacte: 13cialisboa@gmail.com

Mais um ano a trazer e promo‑
ver o Desporto junto da infância e
juventude.
Numa parceria com os comités Olím‑
pico e Paralímpico de Portugal, a
qual inclui associações, federações
desportivas, clubes e agrupamentos
escolares, as Olisipiadas são orga‑
nizadas pela Câmara Municipal de
Lisboa e pelo corpo das 24 Freguesias
que a compõem, nomeadamente a de
Belém. Dirigida ao público infantil
e juvenil cuja faixa etária se situa
entre os 5 e os 14 anos de idade, o
foco desta iniciativa concentra-se
na promoção da prática regular de
atividade física, em particular junto
de uma comunidade que não está,
ainda, integrada no sistema formal
de ensino e prática de desporto.
Dando palco à experimentação e
competição, o programa a realizar
localmente envolve mais de 13 modalidades oficiais, 4 modalidades
paralímpicas e muitas mais modalidades desportivas de experimentação. Contando com 6 grandes
festas desportivas espalhadas por
toda a cidade, a fase final culmina
com um evento a realizar nos dias
23 e 24 de maio.
Assim, as crianças e jovens terão a
possibilidade de, não só experimentar
diversas modalidades gratuitamen‑
te, como também representar as que
mais gostam nas diferentes fases de
competição.
Junte-se a nós e represente a Junta de
Freguesia de Belém na grande final!
Faça a sua inscrição preenchendo o
formulário que pode encontrar na in‑
ternet (http://olisipiadas.cm-lisboa.pt)
ou na sede e delegação da Junta de
Freguesia de Belém.
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// 13ª COMPANHIA

OLISIPIADAS 2020

PROMOVENDO A
PRÁTICA DO DESPORTO
PARA A INFÂNCIA
E JUVENTUDE

DESPORTO E COLETIVIDADES

CERIMÓNIA ENTREGA PRÉMIOS
DE MÉRITO—5ª EDIÇÃO
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// PISCINA
HALLOWEEN NA
PISCINA DO RESTELO

No dia 31 de outubro celebrou-se o dia das
bruxas na piscina, com muita animação!

// CAAB

CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM

Continuando a nossa diversidade, deparámo-nos com o Jorge
Almeida, Presidente da Mesa da Assembleia do CAAB a lançar
um livro de poesia, intitulado “DI(z)VERSOS”. Aconteceu no dia
21 de novembro, na Livraria Ferin, e teve a apresentação da
conceituada escritora Alice Vieira.
Nesta cerimónia foram lidos poemas e decorreu também uma
interpretação musical por parte de uma aluna do Conservatório
Nacional.
Parabéns de todos nós ao Jorge Almeida.
No que respeita ao atletismo continuamos, como vem sendo
hábito todos os fins-de-semana, presentes nas mais variadas
corridas. As indicadas abaixo são algumas das muitas em que
os nossos atletas participam:

• Maratona de Coimbra, pelo Hugo Miguel;
• Na Maratona de Lisboa com 6 atletas;
• Nos 20km de Almeirim com 13 atletas;
• Na Caminhada da Unidade de Saúde Familiar
Descobertas de Belém com 13 atletas;
• Na Corrida do Sporting Clube de Portugal com 5 atletas;
• Na Corrida da Beer Runners com 9 atletas;
• Na Corrida das Castanhas com 14 atletas;
• Trail D’El Rei na Tapada Militar de Mafra com 6 atletas;
• Corrida da Mendiga Concelho de Porto de Mós com
13 atletas.

FESTA DE INVERNO
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Entre os dias 26 e 30 de dezembro, irá
realizar-se a Festa de Inverno na Piscina
do Restelo, com atividades lúdicas organi‑
zadas para todos os nossos alunos. Horá‑
rios disponíveis para consulta na Piscina.

No dia 7 de dezembro tivemos o nosso almoço de Natal que
coincidiu com o 9º aniversário do Clube.
Este ano escolhemos o Concelho de Porto de Mós e da Batalha
para o festejo. Visitamos o Centro de Interpretação da Batalha
de Aljubarrota e a Aldeia de Pia do Urso com o seu Eco Parque
Sensorial, sendo o almoço no restaurante Piadussa.
Em cumprimento do estipulado nos Estatutos do Clube, o CAAB irá
ter eleições para os Órgãos Sociais no dia 21 de janeiro de 2020 para
o biénio 2020/2022. O local de votação gentilmente cedido pela Junta
de Freguesia de Belém será no Centro Social de Belém entre as 19h e
as 22h sito na Rua 11, nº 1 Bairro de Belém.

Nos Clubes Paula Vicente transformamos ideias em projetos e
problemas em caminhos. Desta forma conseguimos proporcionar
aos nossos alunos um “crescimento” tanto a nível pessoal como
social, contribuindo assim para um grupo de alunos mais ativos
na comunidade.

EDUCAÇÃO

// CLUBES

Nesse sentido tivemos o prazer de receber a visita da 13ª Com‑
panhia de Guias de Lisboa, que é um movimento para jovens
raparigas, que se baseia no método criado por Baden-Power,
tendo como principal objetivo proporcionar a oportunidade
de desenvolverem plenamente o seu potencial. Desta forma
aprendemos a construir uma bússola de raiz, a fazer os nós
de cordas e a reconhecer as pegadas e animais num percurso
cheio de aventura. Depois desta aprendizagem aventurámo-nos
a fazer um peddy-paper no Parque dos Moinhos de Santana,
onde colocámos em prática tudo o que aprendemos na nossa
aventura com as Guias.
O Clube Natura recebeu a visita da Enfermeira Veterinária
Bárbara Pedro e as suas amigas Abba (cadela) e a Sandra (tar‑
taruga), onde os alunos aprenderam os cuidados e encargos que
implica ter um animal de estimação, independentemente da sua
espécie. Mais uma vez e querendo por em prática tudo o que
aprenderam, os nossos alunos deslocaram-se ao Espaço Ecológico
da Junta de Freguesia de Belém, onde tiveram contacto com os
animais que existem no mesmo: galinhas, patos, tartarugas e
coelhos. Para grande alegria dos nossos alunos encontrámos uma
ninhada de coelhos recém-nascidos. Percebemos que cuidados
devemos ter com alimentação e com a limpeza do espaço para
que os animais continuem a sentir-se confortáveis. Agradecemos
ao Sr. Alcides por mais uma vez nos ter recebido de uma forma
tão simpática.
Uma data especial para o Clube de Laboratório é o Dia Nacional
da Cultura Científica, em que os pais dos nossos mini cientistas
foram convidados a participar numa atividade, com o propósito
de produzir um shampoo sólido amigo do ambiente. Agradece‑
mos a presença de todos os pais que participaram e colaboraram
nesta atividade.
A alimentação saudável é um tema importante e que está pre‑
sente no nosso dia-a-dia. Numa parceria com a Farmácia Holon
de Belém, promovemos uma palestra com o tema a importância
de uma alimentação saudável, falando da Roda dos Alimentos e
o que ela nos ensina. No final desta apresentação realizaram-se
uns exercícios, onde passámos todos com distinção.
Para comemorar o dia de S. Martinho e de forma a manter a
tradição, o Clube de Culinária em conjunto com o Clube de
Ludoteca, prepararam um Magusto que foi oferecido a todos
os alunos dos Clubes. Os alunos do Clube de Culinária ficaram
responsáveis pela confeção das castanhas assadas e pela pre‑
paração dos sumos naturais, enquanto os alunos de Ludoteca
produziram os “cartuchos” para colocar as castanhas. Entre
muita alegria e animação, o mais importante foi proporcionar‑
mos mais um momento de convívio e amizade entre alunos e
Professores dos Clubes.
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Durante o primeiro período o Clube de Ludoteca foi realizando
atividades consoante as épocas e celebrações presentes no
mesmo. Na valência de artesanato, desenvolveu um mural
de outono que espelha o significado desta altura do ano para
cada um dos alunos, tendo os mesmos também produzido e
decorado as suas abóboras na semana de Halloween; na valên‑
cia de costura, os alunos criaram as suas máscaras em feltro.
Igualmente nesta época comemorativa, alguns alunos tiveram
a oportunidade de assistir ao filme “A viagem de Chihiro” de
Hayao Miyazaki, uma narrativa profunda e sensível, que conta
a história da viagem de uma menina de 10 anos por um mundo
novo, de figuras míticas, lendas antigas, com uma natureza
humanamente enriquecedora. Chegados à época natalícia, uma
das mais mágicas e familiares do ano, os alunos realizaram
enfeites de natal em acrílico com a forma de árvores, estrelas,
sinos e bolas. Enquanto isto, os alunos da Horta e de Jardinagem
encarregaram-se da manutenção da horta pedagógica e da
limpeza dos espaços verdes no meio escolar.
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// APOIO À

FAMÍLIA

PRIMEIRO PERÍODO
Este primeiro período foi, sem dúvida, um período de
adaptação para as escolas EB de Caselas e EB dos Moinhos
do Restelo. Uma vez já instalados nas escolas remodeladas,
puderam explorar novos espaços e condições que foram
do agrado de todos.
Seguindo o Plano Anual de Atividades, muitas foram as
atividades desenvolvidas e dinamizadas pelas escolas EB
Moinhos do Restelo, EB de Caselas e Jardim de Infância
de Belém.
Foram abordados temas como “O Corpo Humano” e os
“Cinco sentidos” em que os mais pequeninos do Jardim
de Infância de Belém desenvolveram vários trabalhos.
Nas AAAF da EB Moinhos do Restelo, abordaram as
emoções: Calma, Alegria, Medo, Tristeza, Amor, Raiva...
todas as manhãs ajudaram o “Monstro das Cores” a
guardar cada uma no frasquinho certo! Aprenderam
que cada emoção pode ter uma cor e até fizeram o próprio
monstrinho!
Na CAF da EB Moinhos do Restelo, a importância foi dada
à Higiene Oral: Este período identificaram riscos e hábitos.
É preciso ter atenção!
Na EB de Caselas deram especial atenção ao Outono,
decorando a porta das AAAF/CAF da melhor maneira!
Quanto ao Halloween, todas as escolas festejaram da
melhor forma. Durante a semana de Halloween prepara‑
ram a chegada das bruxas! Pintaram abóboras gigantes
para decorar a sala, ouviram histórias, decoraram as salas,
e tudo ficou muito assustador!
Também festejámos o S. Martinho com muita decoração
e boas castanhas!
OS FOLKZITAS! Este ano continuamos com esta oferta
educativa para as crianças do Jardim de Infância. É uma
atividade divertida onde as nossas crianças dançam com
muita alegria!
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!
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Fica por isso uma pequena amostra de algumas das ati‑
vidades que vamos dinamizar estas férias, e esperamos
contar com muitas crianças e muita diversão!

Seguindo o Plano Anual de
Atividades, muitas foram as
atividades desenvolvidas e
dinamizadas pelas escolas
EB Moinhos do Restelo,
EB de Caselas e Jardim
de Infância de Belém.

WWW.ESCOLASCOMVOZ.JF-BELEM.PT

//ESCOLAS COM VOZ

No dia 26 de novembro estiveram presentes vários representantes
das escolas de Belém na reunião mensal do projeto Escolas com
Voz, no Centro Social de Belém da Junta de Freguesia de Belém.
Nesta reunião mensal avaliámos o 1º Encontro Alunos Escolas
com Voz, esclarecemos dúvidas sobre os projetos/candidaturas
do Concurso Escolas com Voz e iniciámos a preparação do 2º
Encontro de Alunos Escolas com Voz na temática “Cidadania na
escola e na minha Freguesia” (que será em Fevereiro de 2020),
com a Dra. Ana Cid Gonçalves. Com uma vasta experiência no
trabalho com famílias, a nossa convidada trouxe para o grupo
ideias para reflexão e debate.
“A escola de cidadania começa na família, ganha um novo impulso
na escola e alastra-se à Sociedade – mas também a família beneficia
dos exemplos de cidadania concretizados na escola e na sociedade.
A cidadania exige uma coerência de vida – não faz sentido estarmos
preocupados em ajudar um vizinho e não nos preocuparmos com
o nosso pai/mãe/irmão…. – não faria sentido receber um nobel da
paz e não visitar uma avó doente.

CONCURSO

Nestas últimas semanas, antes do
término do prazo de entrega de candi‑
daturas ao Concurso Escolas com Voz,
fomos conversar com alunos de algumas
escolas para tirar as últimas dúvidas
sobre o procedimento de candidatura.
Encontramos alunos entusiasmados,
motivados, com um interessante sentido
critico e cheios de ideias!

EDUCAÇÃO

1º ENCONTRO DE ALUNOS

O prazo de entrega de candidaturas ao
Concurso Escolas com Voz terminou no
dia 12 de dezembro. Cabe agora ao Júri
iniciar o processo de leitura e avalia‑
ção das candidaturas submetidas. Em
fevereiro de 2020 serão divulgados os
resultados.
Boa sorte a todos os participantes!

A cidadania desenvolve-se pelo exemplo e pelo testemunho - todos
nós já fomos inspirados por pessoas e atos de cidadania verdadeiramente heroicos mas também devemos olhar para aqueles gestos
simples de cidadania quotidiana, persistente, coerente. É importante
pedir aos jovens que olhem à sua volta e pensem: Que pessoas os
inspiram como cidadãos preocupados com os outros e atuantes?
Que atitudes de cidadania mais os marcaram?
O modo de exercer a cidadania é como numa família: trabalhando
em equipa; aproveitando e potenciando os dons de cada um; usando
mecanismos de auscultação e representatividade; capacitando
o grupo para ouvir todos e eleger o/os que naquele momento e
circunstância particular, melhor possam representar todos.” Ana
Cid Gonçalves, Membro do Júri Concurso Escolas com Voz, Secretária-Geral da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas.

// ESCOLA
PAULA
VICENTE

No passado dia 17 de dezembro e após terminarem as
obras de requalificação do espaço exterior da Escola Paula
Vicente, a Junta de Freguesia de Belém foi convidada pela
coordenação da respetiva escola a participar na plantação
de várias laranjeiras no interior do espaço escolar, como
forma de agradecimento pelo apoio prestado ao longo de
vários anos, tendo-se feito representar pelo seu Presidente,
Fernando Ribeiro Rosa e pelos Vogais da Educação, Helena
Lencastre, da Ação Social, João Carvalhosa e da Cultura,
Luís Camilo Alves.
Parabéns ao Professor David Casimiro, novo Diretor da
Escola, que está a fazer um excelente trabalho.
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// TEATRO LUCA
"A MENINA DO MAR”
DE SOPHIA DE MELLO
BREYNER ANDRESEN

No âmbito da parceria entre a JF de
Belém e o teatro Luís de Camões, esta
instituição ofereceu 20 bilhetes para
a peça A Menina do Mar (reposição),
disponíveis a todos os residentes e
fregueses de Belém que os solici‑
tassem na Biblioteca (conforme foi
anunciado).
Além deste espetáculo, o LUCA dispo‑
nibiliza uma programação diversifi‑
cada a todas as famílias que desejam
assistir a peças de teatro dirigidas
sobretudo ao público infanto-juvenil.
Ideal para levar as crianças e incon‑
tornável pela qualidade da oferta
cultural na freguesia.

// NOVIDADES
50 Princess Stories
(50 Histórias de Princesas)
Escrito em inglês, este livro apresenta
uma seleção de contos encantadores
para os mais novos. As 50 histórias são
divididas em 5 seções temáticas, ofere‑
cendo aos pequenos leitores as opções
de aventura que desejem aprofundar.
Compilado por Tig Thomas.

// MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA
Durante o mês de dezembro estarão
expostos e disponíveis para requisição
vários livros e DVD´s alusivos ao Natal.
Em janeiro e fevereiro o tema da mostra
bibliográfica será a mundialmente
famosa obra “Fábulas”, de La Fontaine.

As Minhas Escolhas
“A vida tem muitos caminhos. Somos
o resultado daquilo que semeamos e
cuidamos”, defende a escritora Helena
Sacadura Cabral. Um livro tocante e pro‑
fundo sobre aquilo que define o nosso
caráter. Com otimismo e perseverança,
a autora acredita que todos podemos
alcançar a felicidade, mesmo quando
são poucas as razões para sorrir. Neste
livro encontramos as suas escolhas
pessoais e os estados de alma que têm
guiado a sua vida: “Ser feliz”, “Perdoar
e dar graças” e “Partilhar com os outros
a nossa alegria”.

// MUSEU NACIONAL
DE ETNOLOGIA
EXPOSIÇÃO: “VERGÍLIO
PEREIRA: ITINERÁRIOS
DE UM ETNÓGRAFO”

//VISITA

PAÇOS DO CONCELHO,
O EX-LIBRIS DA CIDADE

No dia 15 de fevereiro de manhã ou 15
de março realizar-se-á gratuitamente
uma visita ao edifício dos Paços do
Concelho, sede da Câmara Municipal
de Lisboa, na Praça do Município. É
considerado um dos mais belos edifí‑
cios ao serviço da Administração Local
Portuguesa.
O autocarro partirá da sede da Junta
de Freguesia, em Belém, às 9h30, e fará
mais duas paragens: no Museu de Etno‑
logia, às 9h35, e em Caselas, em frente ao
CFC, às 9h45. Marcações na Biblioteca e
secretarias da Junta de Freguesia.
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//FÉRIAS DE NATAL
COM AS CRIANÇAS
NA BIBLIOTECA

Nestas férias de Natal aproveite para
trazer os seus filhos à Biblioteca da JF
de Belém. É uma ocasião para eles se
distraírem com vários jogos (Ludoteca),
entreterem-se com a nossa coleção de
Livros Infantis, enquanto os pais percor‑
rem os milhares de títulos disponíveis
nas nossas estantes, seja para leitura
na sala, seja para requisição. Faça deste
espaço o seu e venha passar com os mais
novos um dia diferente e enriquecedor!

//CCB
EXPOSIÇÃO AGRICULTURA
E ARQUITECTURA: DO
LADO DO CAMPO
Nas últimas décadas, um conjunto de
cientistas, activistas, agricultores e
arquitectos têm explorado as hipóte‑
ses de uma diminuição no consumo
de energia e as suas consequências no
redesenhar e na manutenção dos terri‑
tórios habitados.
Estará patente até ao dia 8 de feverei‑
ro de 2020.
A entrada é livre no primeiro domingo de
cada mês. No entanto, se quiser visitar a
exposição, a Junta de Freguesia oferece
alguns bilhetes para seniores no dia 7 de
janeiro, às 14h30. Mais informações: 210
132 372 / biblioteca@jf-belem.pt.

Esta exposição dá a conhecer a vida
e obra de Vergílio Pereira, dando a
conhecer as expressões musicais que
Vergílio Pereira documentou ao longo
de mais de quinze anos. Além das vozes
e das melodias recolhidas por Vergílio
Pereira, são identificados os intérpre‑
tes, o nome, a idade e competência
musical, bem como os seus rostos, os
quais se encontram documentados
nas imagens que realizava sistemati‑
camente em cada recolha, assim como
os instrumentos musicais utilizados,
cuja sonoridade particular se encontra
registada nas suas gravações. Trata-se
de um relevante arquivo privado de
música popular portuguesa, transferido
para o MNE em 1992.
De 6 de dezembro 2019 a 30 de
maio de 2020.

// TEATRO

Desde a inauguração com a palestra de Valdemar Fer‑
nandes Tomás (sócio-fundador do Clube de Entusiastas
dos Caminhos de Ferro) e o Dr. Jorge Trigo (Presidente
da Assembleia Geral do CEC), esta exposição tem sido
visitada pelo público que a procura, quer individualmente,
quer através de visitas de estudo ou visitas organizadas
pela Câmara Municipal de Lisboa. Marcação para visitas
guiadas pelo Sr. José Manuel Pinheiro (sócio nº 2 do CEC):
210 132 372 / biblioteca@jf-belem.pt.

A comédia Sexta-feira 13, que contou com o apoio da JF
de Belém, esteve em cena no Centro Social de Belém em
novembro. O grupo amador Talaus Teatro apresentou
esta peça, escrita por Jean-Pierre Martinez e encenada por
Sofia Menezes, já representada em teatros de todo mundo.
O talentoso elenco formado por Marina Coelho, Luís Fer‑
nandes, Luís Santos e Sofia Menezes, proporcionou uma
tarde muito animada. Além de muito público, que encheu
a sala, compareceram também Fernando Ribeiro Rosa
(Presidente da JFB) e Luís Camilo Alves (Vogal da Cultura).

130 ANOS DA LINHA DE CASCAIS

SEXTA-FEIRA 13

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

// EXPOSIÇÃO

// VISITAS
DE ESTUDO
Em outubro e novembro, os alunos que visitaram a nossa
Biblioteca ouviram uma história infantil, aprenderam
algumas curiosidades, leram livros que escolheram das
estantes da Biblioteca e conheceram um pouco mais o
passado da nossa Freguesia. Foi uma oportunidade para
ver a Exposição evocativa dos 130 Anos da Linha de
Cascais. O Sr. José Manuel Pinheiro, grande entusiasta
dos Caminhos de Ferro e organizador da mostra, foi um
cicerone que cativou a curiosidade e a imaginação de
todos os visitantes.

BI36 NOV–DEZ 2019 JF BELÉM

À BIBLIOTECA

13

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
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// A BIBLIOTECA E A AGENDA 2030
A Agenda 2030 para o Desenvolvi‑
mento Sustentável foi aprovada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas
em setembro de 2015 e representa
um novo compromisso de luta contra
a pobreza e promoção de um modelo
de desenvolvimento verdadeiramente
sustentável e global. Subscrita pelos
193 países membros da ONU, a Agenda
2030 tem como lema “Transformar o
nosso mundo, não deixar ninguém
para trás!” e inclui 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
que devem ser concretizados em
todos os países.
De acordo com a IFLA, o acesso à in‑
formação é uma questão transversal
para a implementação de qualquer
um dos ODS, pelo que as bibliotecas
podem ser parceiras dos governos no
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• Promovendo a alfabetização
universal e literacias;
• Colmatando lacunas no acesso
à informação e auxiliando a
identificar necessidades locais de
informação;
• Fornecendo uma rede de sites
para programas e serviços
governamentais;
• Promovendo a inclusão digital
através do desenvolvimento
das competências digitais da
comunidade e disponibilizando
acesso às TIC;
• Servindo a comunidade
académica;
• Preservando e dando acesso à
cultura e ao património mundial.

// PROGRAMAS
FÉRIAS DO NATAL
Com a quadra natalícia iniciam-se os já habituais progra‑
mas de férias de natal que envolvem os jovens e crianças
da nossa Freguesia numa série de aventuras e atividades
das 8h30 às 17h30. Consulte de seguida o programa das
atividades que preparámos para eles.

DIA

CRIANÇAS

4ª feira
(18/12)

Quebra gelos

Quebra gelos

Atelier do Pai Natal

Atelier do Pai Natal

JOVENS

Museu Etnologia

5ª feira
(19/12)

Piscina
Yoga

Panorâmico de
Monsanto

6ª feira
(20/12)

Mitos e Lendas

QuantumPark

Reino de Natal

Mitos e Lendas

2ª feira
(23/12)

Atelier Culinária

Atelier Culinária

Festa de Natal

Festa de Natal

5ª feira
(26/12)
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apoio a todas as áreas de desenvolvi‑
mento sustentável, nomeadamente:

Vila Cascais

Jogo das Assinaturas
Escape Room

6ª feira
(27/12)

Pista de Gelo

Pista de Gelo

Amigo Secreto

Amigo Secreto

2ª feira
(30/12)

UPUP

UPUP

Bowling

Bowling

Preparativos Festa

Preparativos Festa

Festa Ano Novo

Festa Ano Novo

3ª feira
(31/12)
5ª feira
(02/01)
6ª feira
(03/01)

Gincana

Gincana

Cinema caseiro

Cinema caseiro

Atelier de eletrónica

Atelier de eletrónica

De volta aos anos 90

De volta aos anos 90

// PEQUENAS REPARAÇÕES
SERVIÇO GRATUITO

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.

// 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

SUBSÍDIO SOCIAL DE DESEMPREGO

// GIP BELÉM

VIVER COM SIGNIFICADO

A medida aplica-se a "situações de desemprego
involuntário por caducidade do contrato de
trabalho a termo", bem como nos casos de "de‑
núncia do contrato de trabalho por iniciativa
da entidade empregadora durante o período
experimental". Nesta última situação os bene‑
ficiários podem aceder ao subsídio social de
desemprego "uma vez em cada dois anos", prazo
que é contado a partir da data em que cessou o
subsídio anterior.
À luz da atual lei, um trabalhador tem de per‑
fazer 180 dias de trabalho por conta de outrem
(com registo de remunerações nos 12 meses
anteriores à data de cessação do contrato de
trabalho), para poder aceder ao subsídio social
de desemprego, um mecanismo destinado aos
trabalhadores que não tenham condições

Experienciar uma perda, sentir que não tem um
rumo na sua vida ou sentir-se desconetado dos
outros, triste e sem vontade para nada, pode
ser demolidor e desgastante e conduzir a um
certo distanciamento de tudo e de todos. Esta é
a forma que a sua mente encontra, para conse‑
guir lidar com todo este sofrimento. Por outro
lado, existem mecanismos inconscientes que nos
fazem sentir culpa, porque nos habituámos a co‑
lecionar feedbacks negativos e assim, se bem que
de forma inconsciente, acreditamos que se nos
acontecem coisas más é porque fizemos alguma
coisa mal. Por isso, sentimo-nos muito mais
frágeis do que realmente somos, perdemos au‑
toconfiança e interiorizamos uma ideia errada,
sobre o que podemos ou não podemos fazer.
Acredite que tudo tem um sentido na vida. Um
muro na sua frente é apenas um muro e você
é que decide se o verá como um obstáculo, um
desafio e como transpô-lo, uma defesa ou algo
que o encanta e o atrai. A forma de encarar a
esta situação concreta é válida também para
situações mais abstratas na sua vida, onde
cabem as experiências vividas com os outros,
por exemplo.
Aceite que às vezes temos que começar do
zero. Esta posição pode ser assustadora, mas
também pode ser uma oportunidade para dar
um novo rumo à sua vida. Acredite que pode
sair dessa bolha protetora, pode deixar de se

É esse prazo de 180 dias que agora é reduzido
para 120. E que tem que acumular com uma
outra condição, que não é alterada pela nova lei:
o beneficiário não pode ter património mobiliá‑
rio de valor superior a 240 vezes o Indexante
de Apoios Sociais (IAS), que está atualmente nos
435,76 euros - ou seja, cerca de 104 mil euros. O
rendimento mensal por cada membro do agre‑
gado familiar também não pode ser superior a
80% do IAS.
O período de atribuição do subsídio social de
desemprego varia entre o 150 e os 540 dias,
consoante a idade do beneficiário e o período
de descontos efetivo.
Para mais informações contate diretamente o IE‑
FP-Instituto do Emprego e Formação Profissional
(Centro de Emprego) na Avenida 5 de Outubro,
24-1050-057 Lisboa, pelo telefone 213566900 ou
se.picoas@iefp.pt
É uma empresa/um empresário(a) e procura colaboradores? Está desempregado(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

sentir inseguro, culpado e paralisado pelo medo.
Acredite que pode transformar a sua realidade e passar a viver com significado, operando
mudanças que, pouco a pouco, irão transformar
o seu percurso. Você pode sair desse estado de
perplexidade onde não quer ficar, mas do qual
não sabe como sair. Comece por considerar
esta ideia: O mundo não é, e não voltará a ser,
o que era antes!
Mas, por vezes, precisamos de alguém que
nos ajude a encontrar saídas. No Psicobelém
temos uma equipa multidisciplinar que poderá
fazer consigo este caminho!
O PsicoBelém, uma equipa multidisciplinar,
constituída por psicólogos, psicomotricistas
e terapeutas funciona nas instalações da Junta
de Freguesia de Belém, sede no Centro Social
“Os Moinhos”, em Caselas.
T.: 969 422 452
E.: gabinetepsicobelem@gmail.com.
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// PSICOBELÉM

O acesso ao subsídio social de desemprego vai
passar a exigir um período de descontos de
120 dias, em vez dos 180 exigidos pela atual
lei. O diploma que consagra esta medida já foi
publicado em Diário da República, e entrou em
vigor no dia 1 de novembro.

para pedir o subsídio de desemprego, que
exige 360 dias de trabalho por conta de outrem.

AÇÃO SOCIAL

O subsídio social de desemprego destina-se
aos desempregados que não reúnam as condições para receber o subsídio de desemprego
ou que esgotaram o prazo de atribuição do
subsídio de desemprego.
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// DIA DO ARMISTÍCIO
No dia 11 de novembro celebrou-se, em frente ao Monu‑
mento aos Combatentes do Ultramar, o 101.º Aniversário
do fim da Grande Guerra—Armistício, o 98.º Aniversário
da Fundação da Liga dos Combatentes e o 45.º Aniversário
do fim da Guerra do Ultramar, cerimónia presidida pela
Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos
Combatentes, Professora Doutora Catarina Sarmento e
Castro e que contou com a presença do Chefe de Estado
Maior General das Forças Armadas e dos Chefes de Estado
Maior do Exército, Marinha e Força Aérea.
Estiveram ainda presentes o Presidente, o Secretário-Geral
e os Vogais da Direção Central da Liga dos Combatentes,
os membros do Conselho Supremo e outras diversas en‑
tidades civis e militares, entre estas a Junta de Freguesia
de Belém, representada pelo seu Presidente, Fernando
Ribeiro Rosa.

// HOMENAGEM
25 DE NOVEMBRO

O Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando
Ribeiro Rosa, acompanhado pelo Presidente da Assembleia
de Freguesia, Telmo Correia, pela Secretária do Executivo,
Helena Lencastre e pelo Presidente da Concelhia do PSD/
Lisboa, Rogério Jóia, além de outras entidades, prestaram
uma digna homenagem "aos militares e políticos que em
25 de novembro de 1975 lutaram pela consolidação de um
Portugal democrático, pluralista e livre", com a colocação
de uma coroa de flores junto à placa existente na Calçada
da Ajuda, que assinala essa data tão importante para a
democracia portuguesa.

Na ocasião foram impostas diversas condecorações a mili‑
tares e civis, seguindo-se um desfile das forças em parada.
Posteriormente realizou-se a cerimónia de Homenagem
aos Mortos caídos em Defesa da Pátria na qual foram
depostas coroas de flores junto ao Monumento aos Com‑
batentes do Ultramar por diversas Associações e Entidades
presentes. O evento terminou com o lançamento do livro
“Debout les Morts”, uma exteriorização das vivências de
combatentes da Grande Guerra.
Fernando Ribeiro Rosa, o Presidente da nossa Freguesia,
não deixou que passasse sem menção a merecida distin‑
ção a João Jayme de Faria Affonso. Desta forma e a título
póstumo, a antiga rua que parte do Museu até à antiga
Casa do Governador viu desterrada a placa, com o nome
pela qual passa a ser designada — Passeio João Jayme de
Faria Affonso — celebrada também com uma estátua deste
que foi o Fundador da Liga dos Combatentes.

//ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
17 DE DEZEMBRO DE 2019

No dia 17 de dezembro, a Assembleia de Freguesia de
Belém reuniu em sessão ordinária pelas 21h, nas ins‑
talações 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
30/09/2019;
• Apreciação e aprovação dos Documentos
Previsionais (Orçamento, Norma de Execução
Orçamental, GOPs – Plano de Atividades, PPI e PPA)
e Mapa de Pessoal para 2020;
• Apreciação e Ratificação de:
• Relatório de Avaliação do Projeto Socioeducativo
do ano letivo 2018/19;
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• Projeto Socioeducativo do ano letivo 2019/20;
• 6. Apreciação e aprovação de:
• Bens a abater no inventário (ano de 2019)
• Alteração ao Regulamento de Inscrição nas Mo‑
dalidades Desportivas;
• Alteração ao Regulamento interno dos campos
de férias;
• Acordo anual de parceria com o Abrigo Infantil
de Santa Maria de Belém - Centro Paroquial de
Assistência de Sta. Maria de Belém;
• Informação escrita do Presidente da Junta de
Freguesia.

