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BOM NATAL E FELIZ ANO NOVO
Aproxima-se a época natalícia e o início de um novo
ano. Para a generalidade das pessoas esta fase de
final de ano é de esperança, traz boas lembranças
e é a altura ideal para reunir a família e estar com
os amigos mais chegados. Trocam-se presentes e
confraterniza-se à volta de uma mesa, num espírito
muito aberto, solidário e cristão. Igualmente os entes
queridos já desaparecidos são relembrados de forma
muito especial e reza-se pela paz no mundo.
Quase no início de um novo ano - o primeiro da nova
Freguesia de Belém, resultante da fusão das extintas
Freguesias de Santa Maria de Belém e de S. Francisco Xavier -, que terá seguramente alegrias mas também inevitavelmente contrariedades, em que todos
necessitamos de apoios, incentivos e estímulos para
as irmos superando, 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 que tenham
um BOM NATAL e um ANO de 2014 mais solidário
e pleno de confiança e de esperança.
Fernando Ribeiro Rosa
(Presidente da Junta de Freguesia de Belém)

Quadriénio 2013-2017 Novo Mandato
Realizada no Centro Social da Freguesia de Belém perante uma vasta plateia de público presente, a cerimónia serviu
para empossar oficialmente os órgãos eleitos nas últimas Autárquicas que tiveram lugar em Setembro passado, tendo
Fernando Ribeiro Rosa sido eleito Presidente da Junta de Freguesia e Jorge Moreira da Silva Presidente da Assembleia
de Freguesia. página 4
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Junta de Freguesia
de Belém
www.jf-belem.pt
www.facebook.com/jfsm.belem
Sede
Largo dos Jerónimos, nº3 R/C, 1400-209 Lisboa
Tlf. 213 637 629|914 194 293 | 968 633 801
Fax 213 633 520
Email secretaria@jf-belem.pt
Horário 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira | 9h – 18h
5ª feira | 11h – 20h
Delegação
Rua João de Paiva, nº11, 1400-225 Lisboa
Tlf. 213 011 903 | 213 015 026
Fax 213 015 027
Email secretaria@jf-belem.pt
Horário 2ª a 6ª feira | 9h – 18h
Gabinete da Cidadania e Justiça

(Atendimento - marcação prévia na secretaria)

Dr. José Carlos Rocha
5ª feira | 18h00 – 20h00
Dr.ª Carla Pimentel
6ª feira | 15h00 – 18h00 (quinzenalmente)
Dr.ª Tereza Filipe

(área contabilística e fiscal)

Arq.ª Inês Carvalho

(área arquitectura - 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 | 14h00 – 20h00
Quiromassagem (Aida Benedito)
Tlf. 936 483 793
6ª feira | 14h00 – 20h00
Loja Solidária
Rua de Pedrouços, nº84-86, 1400-038 Lisboa
Horário 3ª feira e Sábado | 10h00 – 14h00
5ª feira | 15h00 – 19h00

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,
Organização, Novas Tecnologias,
Recursos Humanos e Urbanismo
Secretário
Anabela Sancho Correia
anabela.correia@jf-belem.pt
Cultura, Turismo e
Comunicação e Imagem
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Tesoureiro
João Carvalhosa
joao.carvalhosa@jf-belem.pt
Ação Social, Espaço Público,
Ambiente, Higiene Urbana
e Trânsito
Vogal
Helena Lencastre
helena.lencastre@jf-belem.pt
Educação, Coletividades,
Comércio e Obras em Habitações
Vogal
Rui Cordeiro
rui.cordeiro@jf-belem.pt
Desporto e Juventude

Escola de Caselas
Reparada!

Uma escola deve ser um espaço de
aprendizagem que faculte aos seus
alunos espaços seguros e agradáveis.
Neste âmbito, a Junta de Freguesia interveio no espaço da Escola
de Caselas de forma a solucionar
alguns problemas que se mostraram urgentes.
O pátio frontal sofreu alterações
acabando-se com a zona de terra e
lama existente no local, criando-se

um agradável espaço calcetado, que
permite um uso mais abrangente
por parte dos jovens que frequentam esta escola.
As paredes do edifício escolar foram
reparadas, tapando-se vários buracos que ali haviam e pintando-se
essa mesma zona.
Caso a caso, a nossa Freguesia vai
melhorando!

Telefones Úteis
Emergência  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Esquadra PSP Belém  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213 619 626
PSP “Idosos em Segurança” .  .  .  .  .  .  .  .  .  969 076 059
PSP “Comércio” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  969 896 977
RSB Regimento Sapadores Bombeiros .  .  .  213 906 060
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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213 003 040
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Freguesia

Novas Freguesias
A cidade de Lisboa conheceu, ao longo dos séculos,
diferentes formas de organização administrativa.
A última grande reforma ocorreu em 1959, o que
significa que há mais de 50 anos que a divisão
administrativa da cidade se mantinha inalterada. Mas, entretanto, a cidade mudou,
desenvolveu-se, criou novas dinâmicas, sofreu alterações demográficas,
urbanísticas…
A implementação da nova divisão
administrativa vem trazer a Lisboa
um reforço das competências das
suas Juntas de Freguesia, visando
a proximidade com as suas populações. Esta é a grande mudança introduzida, para além da redução
do número (de 53 para 24 freguesias), resultado da fusão de
algumas freguesias (com consequente mudança de nome)
e da criação de uma nova
(Parque das Nações).
Texto de Carla Teixeira e Luís
Figueiredo in LISBOA Revista Municipal n.º 05

Com a implementação da nova divisão administrativa as freguesias passam a ter as seguintes competências:
Licenciamentos

Espaço Público

• Utilização da via pública

• Gestão e manutenção de espaços verdes

• Afixação de publicidade comercial

• Colocação e manutenção de placas toponímicas

• Exploração de máquinas de diversão

• Manutenção de pavimentos pedonais

• Recintos improvisados

• Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e
sumidouros

• Ruído de atividades temporárias
• Registo de cães e gatos
• Venda ambulante de lotarias
• Arrumador de automóveis
• Acampamentos ocasionais
• Espetáculos desportivos e de divertimentos ao ar livre
• Venda de bilhetes para espetáculos públicos

• Gestão e manutenção de mobiliário urbano
• Manutenção de sinalização horizontal e vertical
• Construção, gestão e manutenção de parques infantis
• Construção, gestão, manutenção e limpeza de
balneários, lavadouros e sanitários
• Manutenção de chafarizes e fontanários
• Assegurar a gestão e manutenção corrente de feiras e
mercados

Habitação

• Gestão e conservação da limpeza de cemitérios

• Identificação de carências habitacionais e fogos
disponíveis

• Administração de terrenos baldios

• Intervenções pontuais para melhoria das condições de
habitabilidade
• Definição de critérios especiais nos processos de
realojamento

Ação Social | Cultural | Desporto
• Gestão e manutenção de equipamentos sociais
• Intervenção comunitária
• Participação em programas e projetos de ação social
• Apoio a atividades culturais e desportivas
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• Realização de leilões
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Freguesia de Belém

Tomada de posse quadriénio 2013-2017
Realizada no Centro Social da Freguesia de Belém perante uma vasta plateia de público presente, a cerimónia serviu para empossar oficialmente os órgãos eleitos
nas últimas Autárquicas que tiveram lugar em Setembro passado.
A cerimónia teve início com a instalação dos novos
elementos da Assembleia de Freguesia nas respectivas
bancadas, acto conduzido pelo primeiro membro da lista mais votada, automaticamente eleito Presidente da
Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa, que dirigiu
a sessão. Foram eleitos pela coligação “Sentir Lisboa”
7 elementos (Fernando Ribeiro Rosa, João Carvalhosa,
Maria Helena Lencastre, Anabela Correia, Jorge Moreira da Silva, Rui Cordeiro e Helena Ramalho), pelo
Partido Socialista 5 elementos (Júlio Miranda Calha,
Manuel Fonseca e Costa, Ana Coelho, Óscar Rodrigues e Vasco Vieira de Almeida) e pelo CDU 1 elemento
(Isabel Lourenço). Seguidamente o Presidente apresen-

tou a proposta de lista para o preenchimento dos restantes lugares do executivo da Junta de Freguesia, tendo-se
procedido à votação e aprovação dos mesmos. Por razões
diferentes, não chegaram a tomar posse como membros
da Assembleia de Freguesia, por renúncia ao mandato,
os eleitos Vasco Vieira de Almeida e Pedro Portugal Gaspar. Tomaram então lugar por substituição dos elementos da coligação “Sentir Lisboa” eleitos para o Executivo
5 novos membros da Assembleia (Hélder Correia, Margarida Olazabal Cabral, Luís Branco da Silva, Manuel
Pestana Machado e Gonçalo Silvério Marques), bem
como um novo elemento do PS em substituição de Vasco
Vieira de Almeida (Teresa Almeida), tendo-se procedido
de seguida à eleição do Presidente e restante Mesa da
Assembleia de Freguesia.
Passam a fazer parte do Executivo para o quadriénio
2013/2017:
Fernando Ribeiro Rosa (Presidente), Anabela Sancho
Correia (Secretário), João Carvalhosa (Tesoureiro), Helena Lencastre (Vogal) e Rui Cordeiro (Vogal).
A Mesa da Assembleia passa a ser constituída por:
Jorge Moreira da Silva (Presidente), Luís Branco da Silva
(1º Secretário) e Manuel Pestana Machado (2º Secretário).
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Resultados em Belém:
Plataforma de Cidadania  .  .  .  .  .  .  .  . 304 (4%)
Sentir Lisboa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3168 (43%) 7 Mandatos
Bloco de Esquerda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 342 (5%)
CDU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 672 (9%)
1 Mandato
Partido Socialista .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2393 (32%) 5 Mandatos

Miranda Calha, que encabeçou a lista do PS em Belém, toma
posse como membro da Assembleia de Freguesia perante o
Presidente Fernando Ribeiro Rosa.

De salientar que na Freguesia de Belém a coligação “Sentir Lisboa” (PPD/PSD.CDS-PP.MPT), sob o lema “Belém
a soma de todos”, registou a única vitória eleitoral com
maioria absoluta em Lisboa, o que lhe confere ainda
maior responsabilidade para com todos aqueles que vivem e trabalham na nossa Freguesia.

Freguesia

Fernando Ribeiro Rosa, ladeado por João Carvalhosa, Tesoureiro e substituto legal do Presidente.

Discurso

do Presidente da Junta de Freguesia
de Belém, Fernando Ribeiro Rosa
Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhores Membros da Assembleia de Freguesia, Senhores Vogais da Junta de Freguesia, Minhas senhoras e meus senhores, Caras amigas e caros amigos.
No passado dia 29 de setembro realizaram-se as eleições
autárquicas, por sufrágio universal, direto e secreto, e
através das quais a população desta nova Freguesia de
Belém entendeu dar a sua confiança, de forma inequívoca, à lista da coligação “Sentir Lisboa” (PSD/PPD. CDS-PP.
MPT), por mim encabeçada, para dirigir os destinos desta nova autarquia nos próximos quatro anos. Tivemos,
contudo, a preocupação de nos abrirmos à sociedade civil - temos na lista de candidatura vários independentes
ligados a diferentes setores e atividades profissionais -,
porque o nosso grande objetivo é resolver ou ajudar a
resolver, tanto os pequenos como os grandes problemas
da nossa sociedade, nomeadamente dos nossos fregueses. Mas também não podemos esquecer todos aqueles
que trabalham ou visitam a nossa Freguesia, pois contribuem desse modo significativamente para a melhoria
das condições de vida de toda a zona de Belém.

Nesta oportunidade não quero deixar de cumprimentar
os nossos adversários políticos, que estou certo terem
dado todo o seu melhor tendo como objetivo último os

A crise económica e social é infelizmente uma dura realidade nos nossos dias, pelo que ação social terá de ser
impreterivelmente a nossa principal prioridade. Um
trabalho diário assente nos afetos, muito voltado para a
resolução dos pequenos grandes problemas das pessoas,
sustentado por uma rede social ampla e por meios e instrumentos
especialmente criados para
“Não dormimos em
servir e apoiar todos
aqueles que mais precima dos resultados.”
cisam e que estão hoje
em dificuldade.
Igualmente importantes serão as matérias relacionadas
com o ambiente/ espaço público, a educação, a cultura
e o desporto, e que naturalmente irão receber da nossa
parte uma especial atenção.
A hora é de ação, conhecemos as dificuldades que nos
esperam e as espectativas que criámos, mas estamos
muito animados e confiantes, pois estou certo que com a
ajuda de todos, e muito especialmente do voluntariado,
iremos continuar a vencer barreiras e a não sentir eventuais obstáculos que se atravessem no nosso caminho.
Comigo, connosco, a palavra “problema” será definitivamente banida e substituída pela palavra “solução”.
É um fato também que a nossa Freguesia de Belém irá
dispor de mais recursos que irão permitir redimensionar os nossos serviços, aumentando a capacidade de resposta que poderemos dar às necessidades da população,
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Como podem calcular é uma enorme honra e privilégio
poder hoje dirigir-me a vós como primeiro Presidente da
Junta de Freguesia de Belém, zona mais ocidental da cidade que no ano passado foi considerada a melhor para
se viver em Lisboa e onde eu sempre praticamente vivi,
cresci e me fiz Homem. É igualmente um grande orgulho
mas também uma grande responsabilidade, acrescido
o fato de irmos pela primeira vez receber importantes
competências próprias que até aqui estavam reservadas ao Município de Lisboa. Todos sabem que queremos
sempre fazer mais e melhor e não dormimos em cima
dos resultados. Queremos potenciá-los!

superiores interesses da Freguesia, e dizer-lhes que é
nossa intenção irmos mantendo um diálogo construtivo
com todas as forças políticas, não obstante sermos detentores de uma clara maioria absoluta conferida democrática e livremente pelo voto popular. Tratou-se de um
combate político duramente disputado, cujos resultados
finais, estou certo, não se irão perder, na medida em que
poderemos contar com todo o vosso empenho na Assembleia de Freguesia, dando o máximo do vosso esforço em
prol do desenvolvimento de toda a zona de Belém. Podem crer que contamos com as contribuições de todas as
forças políticas aqui representadas, desde que sejam de
índole construtiva e estejam imbuídas de boa-fé.
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dentro do velho mas atual principio de que se faz mais e
melhor com uma solução mais local. Amanhã, como ontem, os cidadãos vão estar em primeiro lugar. Temos uma
responsabilidade acrescida, pois na prática as Freguesias
de Lisboa irão ser uns autênticos mini municípios devido às novas competências próprias recebidas, pelo que
aceitámos convictamente esse desafio do crescimento de
competências, desafio esse que queremos vencer, como
em todos os outros casos. Mas é um desafio que pode ter
algumas dificuldades, porque nem tudo depende de nós.
Até hoje o Município nada nos informou quanto à transferência de elementos essenciais, tais como os dados dos
licenciamentos ou do pessoal que estará disponível para
integrar o quadro de pessoal da Junta de Freguesia, e em
que condições isso se procederá. Pedimos a justificação
das verbas previstas na lei e ainda estamos à espera da
resposta. Nós temos o nosso trabalho de casa feito e estamos prontos para
avançar, mas necessitamos que rapidamen“Vamos continuar a
te a Câmara Municipal
quebrar barreiras.”
de Lisboa nos possa
dar estas respostas.
Iremos fazer todos os esforços para manter sempre uma
ótima e estreita relação com os diferentes serviços da
CML - que aqui quero saudar, pois temos tido duma forma geral sempre a maior colaboração de todos eles -, e
estaremos dispostos para negociar cada vez mais delegações de competências da CML na Junta, nos diferentes
domínios que forem considerados de especial interesse
para a população, se tal for provado que será mais favorável para o interesse público.
Uma palavra muito especial de apreço às Forças de Segurança, de Proteção Civil e Militares, bem como aos
demais serviços públicos (ex:USF), coletividades e associações sediadas ou que exerçam as suas atividades
na nossa Freguesia, pois sem a colaboração delas a nossa intervenção nas diversas áreas ficará sempre mais
dificultada.
Aos funcionários e demais colaboradores das agora extintas Juntas de Freguesia de Santa Maria de Belém e de
S. Francisco Xavier, de cuja fusão surge esta nova Freguesia de Belém, quero agradecer tudo o que têm feito
para que nada falte e funcione em ótimas condições, o
que só tem sido possível devido ao grande sentido de

responsabilidade e de profissionalismo que todos têm
demonstrado possuir. Quero nesta ocasião especial tranquiliza-los e dizer-lhes que podem contar comigo e com
a minha equipa, porque nós também estamos certos que
poderemos contar convosco, com todo o vosso empenhamento, dedicação e profissionalismo, fundamentais para
o sucesso da nossa, e vossa, atividade a desenvolver nesta nova autarquia.
Igualmente quero agradecer aos membros dos órgãos
autárquicos das Freguesias hoje extintas toda a atividade que desenvolveram em benefício das suas comunidades e saudar de forma muito especial o Eng.º Ataíde
Carvalhosa, que hoje cessa as suas funções de Presidente
da Junta de Freguesia de S. Francisco Xavier e que de forma exemplar serviu durante vários anos. Também quero dirigir nesta ocasião uma palavra especial de apreço
ao Eng.º Jorge Moreira da Silva, que foi convidado para
integrar a lista quando ainda não sabia que iria para o
Governo, mas que manteve exemplarmente a sua disponibilidade, não obstante, entretanto, ter sido nomeado
para o exigente e alto cargo de Ministro do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia.
Caras amigas e caros amigos
Este novo ciclo é um ciclo de esperança. Em Belém não
nos deixamos cair na tentação fácil do “deixa andar”, de
esperar que os outros façam por nós. Em Belém queremos fomentar o empenho e a participação de todos na
resolução dos nossos problemas. Inspirados no Presidente John Fitzgerald Kennedy, não perguntem o que
Belém pode fazer por vós, pensem o que podem fazer
por Belém.
Queremos continuar a erguer esta dinâmica coletiva,
assente nos afetos, nas relações de proximidade e de vizinhança, que nos tem permitido congregar muitos voluntários e boas vontades. Um trabalho que continuará
a aproximar, assim esperamos, todos os que vivem e
trabalham em Belém. Todos vós sabeis que podeis contar
connosco para viver melhor em Belém, com base no nosso lema “BELÉM a soma de todos”. Mas mesmo de todos!
Muito obrigado!
O Presidente
Fernando Ribeiro Rosa
Lisboa, 17 de outubro de 2013
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EXECUTIVO da JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM

Presidente

Secretário

Tesoureiro

Vogal

Vogal

Fernando
Ribeiro Rosa

Anabela
Sancho Correia

João Carvalhosa

Helena
Lencastre

Rui Cordeiro

(PSD)

(CDS-PP)

(PSD)

(PSD)

(PSD)

Passeios Pedestres

Cultura

Restelo ao Vivo
“Restelo ao Vivo” - os nossos passeios, nas tardes de 3ªs feiras, são
um projecto efectivo de actividades
culturais concretizado em percursos
pedonais com visitas a museus, jardins e outros espaços de interesse.
Tem como base a solidariedade humana que impele a actuar em busca
da cooperação e contribuindo para
o bem estar da comunidade.
Além do exercício físico que é a caminhada, estes passeios são também um estímulo ao convívio e ao
conhecimento de outras pessoas
que expressam as mesmas esperanças e desejos que o momento e a idade merecem.

Noite de Fados
na SMIL

No dia 26 de outubro, a SMIL organizou mais uma Noite de
Fados no âmbito do seu aniversário. Muitos foram os que
quiseram ouvir os diversos fadistas que por ai passaram, e
que levaram a que a “casa” estivesse cheia.
Muitos parabéns à SMIL por este evento de sucesso!

Os últimos seis passeios: Museu de
S. Roque, ver a Oferenda Prodigiosa;
Museu de Arte Antiga, continuação
da Oferenda Prodigiosa; Museu do
Design e da Moda; Terreiro do Paço,
ver Última Fronteira – Lisboa em
Tempo de Guerra; Museu da Electricidade, ver o Futuro Perfeito e o
Jardim Guerra Junqueiro e a Basílica da Estrela com o Presépio de Paços Manuel.
Os próximos passeios: Bairro de
Campo de Ourique; o Planetário; O
Prado em Lisboa no Museu de Arte
Antiga; o Atelier Museus de Júlio Pomar e outros...
Encontro às terças feiras às 14h30, na
delegação da Junta de Belém, sita na Rua
João de Paiva, 11.

Certame de
pintura

e nova exposição no
Casual Lounge Caffé

no salão do Caselas Futebol Clube
No dia 2 de novembro, realizou-se a 1ª Grande Noite de
Fados, no Salão Caselas Futebol Clube, com a presença dos
fadistas Beatriz Felício, Filipa Maltieiro, Marcelo Rebelo
Costa, Rui Farlens e os músicos Dinis Lavos, Pedro Morato e Miguel Gelpi. O espetáculo e jantar organizados pela
Somsobrerodas e a Bubble Events traduziu-se numa noite
de diversão e sucesso. Muitos parabéns ao Caselas FC!

Nesse mesmo dia foi inaugurada a exposição HumaNús de João
Dias da Cunha.
A Junta de Freguesia de Belém foi
convidada a fazer parte do Júri que
irá eleger os futuros premiados.
Mais informações em:
www.facebook.com/casuallounge
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Grande Noite de Fados

No dia 10 de dezembro foi lançado
mais um certame de pintura promovido e dinamizado pelo Casual Lounge Caffé com o apoio do café ILLY.
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Cultura

MUSEU DO COMBATENTE / FORTE DO BOM SUCESSO
Em 200 mts 500 anos de história – Do início ao fim do império
O espaço museológico do Forte do Bom Sucesso (século
XVIII) é um dos núcleos museológicos da Liga dos Combatentes, aberto ao público em 2003 com vista à instalação do
Museu do Combatente. A Liga dos Combatentes existe desde
1923, enquanto Instituição Pública de Solidariedade Social.

3.

Este espaço tem como principal finalidade a expressão dos
feitos militares portugueses, constituindo um pólo de divulgação da História de Portugal, onde se evidenciam três
épocas do século XX: I Guerra Mundial, Campanhas do Ultramar e Missões de Paz. O Museu do Combatente constitui ainda uma homenagem aos Combatentes que serviram
Portugal no antigo Ultramar, através da integração neste espaço (desde 1993), do “Monumento aos Combatentes do Ultramar”. Este conjunto Museu do Combatente e Monumento
aos Combatentes do Ultramar constitui um verdadeiro espaço de Cultura, Cidadania e Defesa. Ele simboliza um fim do
ciclo da história de Portugal – Fim do Império, cujo início é
materializado no mesmo espaço pela Torre de Belém.

4.

O Forte do Bom Sucesso − Museu do Combatente para além
da monumentalidade do espaço (à beira do Rio Tejo, junto à
Torre de Belém), apresenta exposições permanentes interiores – “O Combatente Português do Século XX”, a “História da
Aviação Militar” e ainda exposições temporárias de pintura, escultura e fotografia, 5 espaços museológicos dedicados
a cada um dos ramos das Forças Armadas e de Segurança,
bem como mostras de equipamento militar diversificado.
Cada visita ao Museu do Combatente e Forte do Bom Sucesso é uma contribuição para garantia de um dos objectivos
fundamentais da Liga de Solidariedade e Apoio mútuo aos
Combatentes e famílias mais carenciados.

ACTIVIDADES NO MUSEU
Workshops e visitas guiadas com inscrições prévias
para público em geral e grupos de escolas, famílias, seniores:
Outubro a Março  .  .  Dias de semana das 10.00 às 17.00
Março a Setembro  . Dias de semana das 10.00 às 18.00

Visitas :
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Outubro a Março  .  .  .  Todos os dias das 10.00 às 17.00
Março a Setembro  .  .  . Todos os dias das 10.00 às 18.00

1.

Dança
Actividade: Cha-cha-cha e bachata , incluindo coreografias diversas em grupo.
Objectivo: A dança como terapia, modeladora de
emoções, educativa, lúdica.

2.

Construção de aviões
Actividade: Construção de aviões utilizando cartão
canelado, balsa e papel.
Objectivo: Desenvolver destreza manual, capacidade de observação.

Construção de catapultas:
Actividade: Construção de catapultas.
Objectivo: Desenvolver destreza manual, capacidade de observação.
Do risco à aguarela
Actividade: Usando materiais recentes passar rapidamente do risco à aguarela.
Objectivo: Desenvolver destreza manual, criatividade, a arte como forma de expressão pessoal.

5.

Pintura em todos materiais
Actividade: Pintura em materiais diversos com motivos da Liga dos Combatentes e outros, na sua roupa,
cerâmica, vidro, madeira.
Objectivo: Desenvolver destreza manual, criatividade, a arte como forma de expressão pessoal.

6.

Peddy-paper
Actividade: Jogo (contemplando o espaço exterior e
interior do Forte) de Maio a Setembro
Objectivo: Estimular de forma lúdica a observação
e conhecimento das colecções e equipamentos do
Museu, partindo à descoberta dos mesmos.

7.

Esgrima
Actividade: Desenvolvimento de capacidades motoras específicas da modalidade.
Objectivo: Introdução à esgrima às 3 armas : florete,
espada e sabre.

Todos os workshops são acompanhados pelo Jogo do Combate
Aéreo e Jogo da Liga dos Combatentes.
Duração aproximada dos workshops com visita guiada e Jogos: 2
horas , excepto o de pintura, que pode requerer 3 horas.
Actividades 1 a 5: Contacto preferencial com a monitora Isabel
Martins (925 334 955).
Mais informações:
Morada:
Museu do Combatente e Forte do Bom Sucesso
(junto à Torre de Belém), 1400-038 Lisboa - Portugal
E-mail:
fbs.marketing@ligacombatentes.org.pt
isabelmartins@ligacombatentes.org.pt
catarinacarvalho@ligacombatentes.org.pt
Telefone:
213 017 225
925 334 955 (Isabel Martins); 927 383 139 (Catarina Carvalho)
Site:
https://www.facebook.com/museucombatente.oficial
https://www.ligacombatentes.org.pt
https://www.facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

Cultura

Teatro

Chapéu Mágico

Belém no Portugal Maior

O Grupo de Teatro Infantil, da Sociedade Musical Instrução Libertada, (situada na Freguesia de Belém
e apoiada pela mesma) apresenta
a peça O Chapéu Mágico, no Largo
Trindade Coelho, em Lisboa que,
este ano, a convite da SCML, faz parte do Evento de Natal, a decorrer de
15 a 23/12. De salientar, que a citada
Sociedade completou este ano, o seu
103.º aniversário. Muitos Parabéns!

A Junta de Freguesia de Belém participou com grande êxito
no Evento “Portugal Maior” na semana de 30 Novembro a
8 de Dezembro.
O evento Portugal Maior decorreu na FIL, tendo como objetivo apresentar as respostas que existem para os cidadãos
seniores na cidade de Lisboa, procurando juntar num mesmo espaço diferentes produtos e serviços para os maiores
de 50 anos. Viveu-se um ambiente de partilha de experiências e conhecimentos de novas oportunidades em áreas da
saúde e bem-estar, do lazer e cultura entre outros.
A Junta de Freguesia de Belém participou nesta grande iniciativa com um expositor do atelier de arraiolos e do atelier
de pintura em cerâmica, onde os visitantes puderam ver
obras de arte produzidas pela população sénior da nossa
freguesia. Na quarta-feira dia 4, o atelier de arraiolos presenteou os visitantes com uma aula de princípios elementares sobre arraiolos. O grupo de Canto Coral foi também
representar a Junta de Freguesia na quinta-feira dia 5, presenteando os visitantes com bonitas músicas de natal.

Biblioteca

CINECLUBE

Depois de recebermos do Sr. João
Bispo, morador da freguesia, a significativa oferta de 650 livros, a Biblioteca está, hoje, mais rica.

Já escolheu o próximo filme?
A partir do mês de Janeiro de 2014 a programação do Cine-Clube é a seguinte: Todos os 3º sábados de cada mês às
15h30 no Centro Social de Belém.

A Gaiola Dourada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18/Janeiro/2014
O Cônsul de Bordéus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15/Fevereiro/2014
Amália .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15/Março/2014
José e Pilar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19/Abril/2014
Estação Central .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17/Maio/2014
Meu Pé de Laranja Lima  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21/Junho/2014
Tabou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19/Julho/2014
O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias .  .  20/Setembro/2014

As nossas Mostras Bibliográficas entre outubro e dezembro incidiram
sobre os temas: Ex-colónias, Pintura e Natal.

Procedeu-se também ao envio de
livros para Cabo Verde, no navio
Araguari, através da ação conjunta
da Junta de Freguesia, do Tenente
Coronel Miguel Risques do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
da Cônsul PRT, Rosália V. Lopes, no
Mindelo, do CMG Rogério Pedrozo,
adido de Defesa do Brasil, em Lisboa, e dos comandantes de todos
os navios que passam por Lisboa e
consigam transportar livros para
Cabo Verde.
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Deixamos-lhe de seguida as datas dos próximos filmes:

mais Rica
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Ação Social

Pequenas Ajudas
Grandes Apoios
A Junta de Freguesia de Belém mantém no âmbito da ação social o Projeto “Pequenas Ajudas Grandes
Apoios”, um projeto que conta com
a colaboração de toda a comunidade.
Quem tem equipamentos Grandes
ou Pequenos em estado de reutilização, que não necessita e que esteja
disposto a oferecer gratuitamente a
uma família carenciada, informa a
Junta de Freguesia, através do e-mail
solidario@jf-belem.pt ou através do
número de telefone: 213 637 6529.
Quem necessita de equipamentos
Grandes ou Pequenos deve realizar
o mesmo procedimento. Enviar um
e-mail ou telefonar para a Junta a
informar o que necessita.
Porque não temos capacidade de armazenamento, temos que solicitar
as pessoas que guardem os equipamentos em casa, até conseguirmos
identificar quem necessita deles.
Quem tem equipamentos que não
sejam reutilizáveis, e pretender fazer uma doação pode entregar na
ENTRAJUDA (uma entidade parceiro
do Banco Alimentar Contra a Fome)
basta ligar para o telefone 213 620
417, ou entregar na Av. de Ceuta,
Bairro da Quinta do Cabrinha.
“O que já não serve para alguns pode
ser muito útil para outros”

Ação Social

O que andamos a fazer por si:
Crianças 3-12 anos

Comunidade

1.

1.
2.

2.

3.

Férias
• Páscoa
• Natal
• Verão
Intervir
• Afetos no Jardim
Infância/1º ciclo
• Avaliação
Psicológica- Escolas
• Psicomotricidade
Escolas
• Formação parental
CPCJ

Jovens 13-18 anos
1.

Férias
• Páscoa
• Natal
• Verão

3.
4.

Séniores >55 anos
1.
2.
3.
4.

loja solidária
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Não Custa Nada!!

Informa-se que Loja Solidária Não
Custa Nada!! vai estar encerrada no
período entre 20 de dezembro e 3
de janeiro.
Reabre as portas ai público no dia 4
de janeiro de 2014.

Férias Verão
Passeios
Festa de Natal
Programa
envelhecimento ativo
e saudável
• Ginástica
• Inglês
• Artes decorativas
• Pintura tela
• Tai-Shi-Chuan
• Informática
• Ritmos Latinos
• Pitéus do Ritmo
• Arraiolos
• Canto Coral
• Passeios pedestres
• Costureirinhas

5.
6.
7.

Verdinhos
Voluntariado
• Acompanhamento
Transporte Solidário
• Apoio Cidadão
• Arquitetura
• Contabilidade
• Espaço Ecológico
• Isolamento Social
• Loja Solidária
• Passeios
• Refood
• Cine-clube
• Biblioteca
Dia do Vizinho
Atendimento Social
• Encaminhamento
e articulação de
serviços
• Pedidos de apoio à
Segurança Social
• Habitação Social
• Pequenas
reparações
• Fundo de
emergência Social
• Pequenas Ajudas,
Grandes Apoios
Cabazes Solidários
Lavandaria Social
Gabinete de Inserção
Profissional
• Apresentações
quinzenais
• Procura ativa
emprego
• Sessões
esclarecimento
formações
• Divulgação ofertas
de emprego
• Missões locais

Ação Social

Gabinete de Inserção
Profissional

na Junta de Freguesia de Belém

santa casa da
misericórida de lisboa

A Junta de Freguesia de Belém, em parceria com o IEFP
(Instituto de Emprego e Formação Profissional) tem a
funcionar, nas suas instalações um GIP (Gabinete de Inserção Profissional), aberto a toda a comunidades, para:
• Realizar as suas apresentações quinzenais;
• Auxiliar na procura ativa de emprego;

“Se já não precisa de ajuda,
ajude outros que precisam”

• Divulgação de ofertas de emprego;

“Se já não precisa de ajuda, ajude outros que precisam”
é o desafio que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
lança a todas as pessoas e entidades, no âmbito de uma
campanha de recolha de produtos de apoio nos concelhos de Lisboa e Cascais, desenvolvida em parceria com
o Instituto Nacional para a Reabilitação.

• Parceria com entidades empregadoras que queiram divulgar ofertas de emprego ou estágios.

Caso tenha, na sua posse, cadeiras de rodas (elétricas ou
manuais), camas articuladas, canadianas, andarilhos ou
outros produtos de apoio a que já não dê utilidade, esta
é a oportunidade para lhes dar uma nova vida. Para ajudar outras vidas.
Na procura permanente de novas respostas às necessidades da população carenciada, a Santa Casa assegura,
assim, a recolha destes produtos para colocá-los ao dispor de quem deles mais precisa no momento, sejam os
utentes da Santa Casa ou da sua rede de parceiros.
Em 2012, através do Serviço de Gestão de Produtos de
Apoio, pudemos já contribuir para melhorar a qualidade de vida de cerca de 4 mil pessoas. Mas queremos ser
ainda mais ambiciosos e, por isso, abrimos a iniciativa a
todos os que possam ajudar.
Junte-se a nós, colaborando na construção de um mundo
mais solidário e mais sustentável, com o incentivo à doação e reutilização de produtos.
Quem pode doar?
Todas as pessoas individuais e entidades coletivas, como
associações, organizações e empresas podem fazer uma
doação de produtos de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O doador passará a fazer parte da rede de
beneméritos da instituição.
Como doar?
De forma muito simples: basta contactar-nos através de
e-mail (rita.mendes@scml.pt, vitor.relha@scml.pt ou cristina.vazalmeida@scml.pt) e referir que pretende doar os
produtos de apoio, indicando o seu nome, morada, contacto telefónico e entraremos em contacto consigo.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa assegura a recolha dos produtos na morada que seja indicada, dentro
das áreas de Lisboa, Parede e Cascais.
Contamos consigo, por boas causas.

• Sessões de esclarecimento sobre formações;

Junto das Empresas o GIP disponibiliza os seguintes serviços:
• Divulgação das ofertas de emprego ou estágio
oferecidas pelas empresas e instituições da zona;
• Encaminhamento ou pré-selecção de candidatos
cujo perfil se adequa ao pretendido pela empresa, em colaboração com o IEFP;
• Informação e apoio relativo a programas de emprego promovidos pelo IEFP (Estágios Profissionais, Contratos Emprego-Inserção, Inserção de
Cidadãos com Deficiência, entre outros).
As apresentações quinzenais realizam-se na Rua João
de Paiva nº11 de 2ª a 6ª feiras das 9h às13:30h e das
14:30h às 18h.
O auxílio na procura ativa de emprego realiza-se na Rua
João de Paiva nº11; 2ª feira das 9h às 17h e os restantes
dias no Largo dos Jerónimos nº3, no mesmo horário.

Quer ser voluntário
na Freguesia?
Na Freguesia de Belém, é regular a oferta de voluntariado, que devidamente analisado pelo serviço de ação social da Junta de Freguesia, se enquadra na necessidade
de resposta ao território.
Articulando com os vários serviços de apoio ao território, o voluntariado procura dentro das áreas de interesse do candidato, disponibilizar condições para que o
exercício do mesmo seja possível.
Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social
e comunitário realizadas de forma desinteressada por
pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade desenvolvidos sem fins lucrativos
por entidades públicas ou privadas.
Neste sentido, se tiver interesse em participar nesta iniciativa ou apresentar uma projeto de voluntariado que
sirva a freguesia dirija-se ao Largo dos Jerónimos nº3
(2ª;3ª,4ª,6ª feira: 9h-18h; 5ªfeira: 11h-20h), à Rua João de
Paiva nº11 (2ª a 6ª feira: 9h-13:30h; 14:30h-18h) ou através do e-mail voluntario@jf-belem.pt.
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Se preferir, pode doar pessoalmente, dirigindo-se para
isso ao Serviço de Gestão de Produtos de Apoio da SCML
(na Rua Garrett nº 10, em Lisboa. Telefone 21 347 70 93).

• Procura do primeiro ou novo emprego;
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Ação Social

Ação Social

Componente de apoio à família (CAF)
e Atividades de enriquecimento curricular (AEC)
Vêm enriquecer os jovens da nossa Freguesia
A Junta de Freguesia de Belém em parceria com o Agrupamento de Escolas do Restelo, propôs-se a dar uma resposta
às reais necessidades educativas e pedagógicas da comunidade escolar, tendo como principal foco a criança e o jovem.
Este Projecto de Intervenção Sócio-Educativo foi implementado no início do Ano Lectivo de 2013/2014.
Com este projecto pretendemos que as crianças desde o pré-escolar até ao 2º CEB (5º e 6º anos de escolaridade), venham
a adquirir e a desenvolver competências pessoais e sociais,
a ocupar o seu tempo-livre de uma forma pedagógica e lúdica, bem como a permanecerem em segurança, até ao momento de regressarem a casa, no final do dia, juntamente
com os encarregados de educação.
Nesse contexto, foi um criado um novo espaço de apoio e de
partilha, acompanhamento e troca de informação entre os
vários intervenientes do processo educativo, com a criação
das valências de Componente de Apoio à Família (CAF) e
de Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) a decorrer em simultâneo com
o Projecto dos “CLUBES
PAULA VICENTE” o qual
Atualmente, o
irá abranger os alunos
número total de
do 2º CEB.

inscritos nos Clubes
são 86 crianças.

Atualmente, o número total de inscritos nos Clubes
são 86 crianças sendo que,
59 são do 5º ano e 27 são
do 6º ano de escolaridade. A inscrição nos Clubes é gratuita
mas a frequência é obrigatória e só abrange o 2º Ciclo do
Ensino Básico.
No âmbito da ÁREA INTELECTUAL, salientamos o trabalho
realizado no Clube de Apoio ao Estudo, sendo este obrigatório e um espaço para pesquisas na internet, aquisição de
métodos e técnicas de estudo de preparação para os testes
da escola e realização dos TPC´s. No Clube da História, os
alunos executaram com êxito três maquetes em 3D retratando as aldeias dos homens primitivos que habitaram a
Península Ibérica. No Clube das Ciências, o trabalho de caracter experimental, tem contribuído para os alunos aprenderem a trabalhar em equipa com espírito aberto de partilha e interajuda, bem como a consolidar conhecimentos
exercitando o seu poder de síntese e organização. No Clube
da Informática, o professor destaca o empenho e a motivação dos alunos na criação do postal de Natal, entre outros
trabalhos.

O Projecto Integrado de Prática e Cultura Desportiva nos
clubes da escola Paula Vicente tem como objectivos principais a implementação de hábitos saudáveis de prática desportiva organizada e a consolidação de valores e comportamentos sociais nobres, utilizando o desporto como veiculo
privilegiado para o efeito, na população escolar.

Estes Clubes estão divididos em várias modalidades (Piscina, Basquetebol, Voleibol, Judo e para finalizar o Futebol).
Abaixo segue o testemunho de alguns alunos nas respectivas modalidades:
“Eu gosto muito do clube do futebol, mas o que gosto mais e
de fazer e jogar.” Futebol turma I Rodrigo
“Eu acho super giro e estou a gostar muito de estar no voleibol e do que estou a aprender, neste clube.” Voleibol turma
B Catarina
“Eu gosto muito do clube da piscina e o que mais gosto de fazer
nas aulas é bombas. Também gosto quando o professor Sérgio traz bolachas de chocolate.” Piscina turma A/E Djerfrin
“O basquete sempre foi um dos meus desportos favoritos.”
“Eu acho que o basquete e giro e gosto das aulas. O jogo que
eu mais gosto de fazer nas aulas é o jogo do Elimina.” Basquetebol turma H Diogo
AEC
As AEC têm, desde o início do ano letivo, vindo a desenvolver um trabalho até agora elogiado por professores, alunos
e encarregados de educação. Na oferta de três atividades
distintas, Ensino do Inglês, Atividade Física e Desportiva e
Educação para a Expressão Dramática e Musical, a equipa
de professores tem como principal objetivo, apostar no desenvolvimento das crianças do Agrupamento, quer ao nível
intelectual, físico, expressivo e de competências sociais, de
uma forma lúdica. As AEC contam com uma equipa de 38
Profissionais e abrangem 4 escolas do 1º Ciclo chegando a
cerca de 600 alunos.
No fim deste período será apresentado pelas AEC, em cada
Escola, um pequeno Concerto de Natal.
Estas actividades decorrem nas escolas.
• EB1 Bairro do Restelo
• EB1 Moinhos do Restelo
• EB1 Caselas
• EB1 Alto da Ajuda
CAF
• EB1 Bairro do Restelo
• EB1 Moinhos do Restelo
• EB1 Caselas
• Jardim de Infância de Pedrouços
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Na ÁREA ARTÍSTICA os alunos têm vindo a desenvolver o
seu potencial expressivo, pela experimentação lúdica e pelo
contacto com as mais variadas técnicas dentro das áreas da
Plástica, Drama, Música, Fotografia e Cinema. Tem sido um
trabalho motivante, com grande envolvimento de professores e alunos e com planos para grandes projetos artísticos a
serem apresentados num futuro próximo.

Tal como a leitura ou a alimentação saudável, o desporto
constitui na sociedade actual, uma prática que deve ser fomentada desde cedo nos hábitos da população, por forma a
que tenhamos gerações mais capazes, mais saudáveis e socialmente mais correctas. O desporto como veículo de transmissão de valores e práticas sociais, a par do seu inegável
contributo para a saúde e para a criação de comportamentos saudáveis, contribuirá também para o desenvolvimento
do tecido social activo do futuro.
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Ação Social

No Clube da História, os alunos
executaram com êxito três
maquetes em 3D retratando
as aldeias dos homens
primitivos que habitaram
a Península Ibérica.

No Clube das Ciências, o trabalho
de carácter experimental, tem
contribuído para os alunos
aprenderem a trabalhar em
equipa com espírito aberto de
partilha e interajuda, bem como
a consolidar conhecimentos
exercitando o seu poder
de síntese e organização.
No Clube da Informática, o
professor destaca o empenho
e a motivação dos alunos na
criação do postal de Natal,
entre outros trabalhos.

14

BI01 | OUT-dez 2013 | JF Belém

Na aula de Linguagem Gestual
os jovens aprenderam uma
outra forma de comunicar, na
linha de um trabalho no campo
do respeito e da tolerância.

Ação Social

aulas de Yoga
Abertas Inscrições

Intervir
O Intervir é um programa da Ação Social que tem uma relação de parceria com as escolas e pretende colmatar algumas dificuldades que se encontram no âmbito da educação
psicossocial.
Neste âmbito o projeto Afetos na Escola iniciou mais um
ano letivo em Novembro com todas as crianças do 1º ciclo das escolas públicas da freguesia: EB1 Bairro do Restelo, Caselas e Moinhos do Restelo, abrangendo mais de
550 crianças.
Assim o projeto procura apoiar o trabalho desenvolvido
pelos pais e pela escola, promovendo auto-conhecimento,
capacidade de reflexão acerca dos comportamentos, sentimentos, reconhecer e respeitar o outro, regras sociais, entre
outras áreas fundamentais para o desenvolvimento psicossocial da criança.

A Junta de Freguesia de Belém irá
iniciar a partir do próximo mês de
Janeiro aulas gratuitas de Yoga. As
aulas, cuja responsável será a Professora Cristina Leal, terão lugar todas as terças e quintas, entre as 9h e
as 10h, no Centro Social da Freguesia, no Bairro de Belém, Rua 11.
O que é o Yoga?
Yoga é uma disciplina de origem indiana que pode ajudar muito quem
o pratica, em todos os níveis: saúde,
autoestima e tranquilidade. A palavra significa união em sânscrito,
mas também significa trabalho, aplicação. Através das posturas e exercícios respiratórios podemos ter mais
saúde fisica. Pela meditação, obtemos paz, equilíbrio e serenidade.
Os seus efeitos podem se muito benéficos. Aqui temos alguns exemplos:
• Estimula a circulação sanguínea;

Esta equipa apoia ainda o trabalho do SPO (Serviço de Psicologia e Orientação) do Agrupamento do Restelo, avaliando
psicologicamente e encaminhando para respostas de apoio
específicas os alunos que são referenciados pelos professores titulares face a algumas dificuldades cognitivas, emocionais, interpessoais, entre outras.

• Diminui as dores nas costas;

Também no âmbito deste programa surge a Psicomotricidade na Escola que se encontra numa fase inicial de
levantamento e avaliação das necessidades, bem como
elaboração de um programa adaptado a estas mesmas necessidades. Este projeto funciona igualmente nas escolas
públicas da freguesia, mas para um grupo alvo específico,
onde se pretende trabalhar competências de entreajuda,
comunicação, interiorização de regras promotoras de uma
boa integração psicossocial.

• Ajuda a manter uma postura
mais correta;

• O corpo fica mais alongado e tonificado;
• Aumenta a flexibilidade;

• Melhora os problemas respiratórios.
Pode ainda ajudar a diminuir os
problemas relacionados com o colesterol, controlar mais a pressão arterial, atenuar a ansiedade, insónia
e depressão, proporcionando mais
equilíbrio emocional, bem-estar,
equilíbrio emocional e paz interior.
Inscreva-se na Junta de Freguesia.
O número de inscrições é limitado!
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Apara além do trabalho realizado com as crianças do 1º ciclo a Psicomotricidade na Escola é dirigida aos idosos do
Centro de Dia da Junta de Freguesia, sendo o grande objetivo minorar as dificuldades de locomoção e melhorar o bem
estar geral, através da estimulação cognitiva e promoção de
competências pessoais e sociais.

• Fortalece a estrutura muscular;
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Ação Social

Lavandaria
Social

ao serviço de quem
tem mais dificuldade
A Lavandaria Social, sita na R. de
Pedrouços, 84 -86, mantém as portas abertas a quem tem mais de 65
anos, e rendimentos inferiores ao
IAS (419,22 – quatrocentos e dezanove euros e vinte e dois cêntimos),
com um custo associado de 1 (um)
euro por pessoa.
Para aceder a este serviço com o
custo de um euro por pessoa, basta
marcar atendimento social através
do telefone 213 637 629, ou do e-mail
solidario@jf-belem.pt, e a Dr.ª Madalena Múrias ou a Dr.ª Mariana
Ribeiro, trazer os comprovativos de
rendimentos (papel da pensão) e de
despesas (renda de casa; despesas
de saúde com doenças crónicas).
A Lavandaria Social lava e engoma a
roupa de casa e pessoal que as famílias necessitam.
Caso tenham rendimentos superiores ao IAS e necessitem de utilizar
o serviço de lavandaria podem utilizar com custo associado:
Lavagem de cobertor  .  .  .  .  .  .  .  . 4,0€/unid.
Lavagem de edredom  .  .  .  .  .  .  .  . 8,0€/unid.
Lavagem e Secagem de roupa  .  .  . 2,5€/unid.
Passagem a ferro de roupa .  .  .  .  .  .  0,5€/Kg

A Lavandaria Social é mais um serviço à comunidade que procura responder às necessidades locais. Entre
em contato com as técnicas para
qualquer dúvida.

Férias de Natal

Crianças e Jovens 2013
A Junta de Freguesia de Belém, como habitual, vai promover um programa
de apoio às famílias durante as férias de Natal, destinado a crianças e Jovens
dos 3 e os 17 anos.
No entanto este ano unimo-nos aos CAF das Escolas Básicas de Primeiro Ciclo (públicas) da Freguesia de forma a cada um ter à sua disponibilidade um
programa variado de atividades lúdicas, artísticas, desportivas e intelectuais.
Durante as Férias de Natal o seu educando poderá frequentar o CAF (componente de apoio à família) da sua escola, mesmo que não frequente o CAF
durante o resto do ano letivo.
Poderá efetuar a sua inscrição com a coordenadora CAF da sua escola.
Férias de Natal, dias úteis de 18 de Dezembro a 3 de Janeiro das 8h00 às
19h00 (exceto dias 24 e 31 de Dezembro).
Valor de
inscrição JI

Escalão A – 19€*

Escalão B – 48€*

Escalão C – 68€*

Valor de
inscrição 1º Ciclo

Escalão A – 16€*

Escalão B – 38€*

Escalão C – 48€*

* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte e o material de identificação.
A alimentação, que inclui o almoço e o lanche da tarde) é um valor pago diretamente à
empresa de catering da Escola (um total de €1.94 apenas referente ao escalão C).

Se tem mais filhos que não frequentem as escolas públicas da Freguesia, mas:
1.

São crianças dos 6 aos 12 anos que não frequentem as Escolas Básicas
Públicas da Freguesia, mas residem na Freguesia de Belém:
• Destinado unicamente a crianças que residem na Freguesia de Belém.
• As atividades serão iguais às desenvolvidas nos CAF’s na escolas e
decorrerá num outro local, a indicar posteriormente.
• Inscrição online.

Férias de Natal, dias úteis de 18 de Dezembro a 3 de Janeiro das
8h30 às 17h30.
Valor de inscrição

Escalão A – 16€*

Escalão B – 38€*

Escalão
C – 65.46€*

* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a alimentação, o seguro e o
material de identificação.
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2.

Aulas de pintura
com a artista maria ĉ

As inscrições para as aulas de pintura estão abertas. Se estiver interessado inscreva-se no Centro Social da
Freguesia, localizado no Bairro de
Belém, Rua 11, ou na Secretaria da
Junta de Freguesia.

Jovens dos 13 aos 17 anos residentes na Freguesia de Belém:
• Inscrição online.
• As atividades deste grupo serão diferentes das dos grupos anteriores,
sendo adaptadas às idades.

Férias de Natal, dias úteis de 18 de Dezembro a 3 de Janeiro das
8h30 às 17h30.
Valor
de inscrição

Escalão A – 16€*

Escalão B – 38€*

Escalão
C – 65.46€*

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

Ação Social

Programa de Férias
As atividades são as mesmas para os CAF das escolas e JI, no entanto as atividades apresentadas terão lugar em dias diferentes!
Jardim de Infância*

1ª SEMANA

2ª SEMANA

3ªSEMANA

4ª FEIRA - 18 Dez.

5ª FEIRA - 19 Dez.

6ª FEIRA - 20 Dez.

Desporto

Artes

Piscina

Hora do Conto

Puzzle Fantástico

Teatro

2ª FEIRA - 23 Dez.

5ª FEIRA - 26 Dez.

6ª FEIRA - 27 Dez.

Atelier de Presentes

Segredos do Mar

Desporto

Museu da Criança

Piscina

Festa

2ª FEIRA - 30 Dez.

5ª FEIRA - 02 Jan.

6ª FEIRA - 03 Jan.

Filme com Pipocas

Artes

Farmácia

Festa

Folclore

Concerto

4ª FEIRA - 18 Dez.

5ª FEIRA - 19 Dez.

6ª FEIRA - 20 Dez.

Museu do
Combatente

Museu do
Combatente

Jogos

Clube de Ciências

Clube de Ciências

2ª FEIRA - 23 Dez.

5ª FEIRA - 26 Dez.

6ª FEIRA - 27 Dez.

Atelier de Presentes

Maratona
do Desporto

Jardim dos Moinhos

re-food
O projecto Re-food visa assegurar a
distribuição dos excedentes dos restaurantes às pessoas que mais necessitam. Com apenas 2 horas semanais
ajude a tornar Lisboa “a primeira cidade do mundo sem desperdício alimentar”. Faça parte de uma “ponte
humana” entre o excesso e a necessidade dentro da sua comunidade.
Todos juntos faremos a diferença e o
Núcleo Refood Belém conta consigo!
refood.belem@gmail.com

1º Ciclo*

1ª SEMANA

2ª SEMANA

3ªSEMANA

Atelier Culinária

Maratona Artes

Capoeira

Circo

5ª FEIRA - 02 Jan.

6ª FEIRA - 03 Jan.

Filme com Pipocas

Piscina da Boavista

Maratona de Artes

Aldeia Natal

EDP

Cluedo

4ª FEIRA - 18 Dez.

5ª FEIRA - 19 Dez.

6ª FEIRA - 20 Dez.

Edp

Museu Berardo

Capoeira

Monociclos

CEDAR

2ª FEIRA - 23 Dez.

5ª FEIRA - 26 Dez.

6ª FEIRA - 27 Dez.

Piscina Boavista

Museu do
Combatente

Jogos Livres

Jovens*

1ª SEMANA

2ª SEMANA

3ªSEMANA

Jogos de
Cartas Diversos

Concurso
Construção de
Pista de Berlindes

Cinema

The Hunger Games

Circo

2ª FEIRA - 30 Dez.

5ª FEIRA - 02 Jan.

6ª FEIRA - 03 Jan.

Preparação da Festa

Amigo Secreto

Cidade Universitária

Discoteca

Planetário

Festa de Despedida
Atelier

*Os Programas estão sujeitos a alterações.

Sénior

Este ano a Junta de Freguesia de Belém em parceria com a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa organizou uma festa de Natal diferente
do habitual.
No dia 10 de dezembro, na Aula
Magna, realizou-se um espetáculo
que assinalou o encerramento das
atividades de animação da Santa
Casa de Misericórdia de Lisboa, relacionadas com o Programa Atividade. Assim a SCML disponibilizou
à Junta de Freguesia 150 lugares
para seniores de Belém assistirem
ao espetáculo.
Este contou com a presença dos artistas: Anita Guerreiro, Alexandra,
Carlos Mendes, Toy, Vitorino, Lua
Extravagante e um grupo de Gospel.
A seguir ao espetáculo, o grupo voltou ao Centro Social da Freguesia de
Belém e pôde saborear um agradável lanche e todos os participantes
receberem uma pequena lembrança
de Natal da Junta de Freguesia.
Esperemos que o grupo tenha gostado tanto quanto nós e desejamos a
todos um Feliz Natal!
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2ª FEIRA - 30 Dez.

Festa de Natal
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Desporto

XXI Belém Volei
Este ano voltou-se a repetir o Belém Volei, o já conhecido
torneio de voleibol de relva, evento realizado pela vigésima
primeira vez com o apoio da Junta de Freguesia.
o Jardim Vasco da Gama foi o palco escolhido, novamente,
para a realização do torneio, que juntou no fim-de-semana
de 14 e 15 de Setembro centenas de jogadores e adeptos da
modalidade.
“É um dos maiores eventos desportivos apoiados pela Junta
de Freguesia”, afirmou Pedro Folgado, então Vogal da Junta
de Freguesia e responsável pela ação, “Sendo uma excelente forma de apelar à prática do desporto”, ainda acrescenta.
Este ano, como resultado da alteração da data inicial do
evento, registou-se um decréscimo no número de inscrições, ainda assim, pouco significativo e que possibilitou que
todas as equipas jogassem umas contra as outras.
O Belém Vólei contou com o apoio das coletividades de Belém, da Câmara Municipal de Lisboa, dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique e da PSP. Nos dois dias as várias centenas de pessoas que se juntaram para ver os jogos
e os jogadores foram brindados com a actuação dos grupos
de ginástica sénior e dos “Pitéus do Ritmo”, um excelente
exemplo de que a idade não significa a estagnação da prática de atividade física. Este ano houve também uma demonstração de Jiu-Jitsu pelo Royce Gracie Jiu-Jitsu Lisboa, situado
no Estádio do Clube de Futebol os “Belenenses”, no Bairro
do Restelo.
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O feedback desta iniciativa foi extremamente positivo, que
é uma das formas de dar a conhecer as diversas modalidades desportivas patentes na nossa Freguesia.

Desporto

Clube Atletismo
Amigos de Belém

Durante os meses de Outubro e Novembro, e como já nos
têm habituado, os atletas do Clube Atletismo Amigos de
Belém - CAAB estiveram em atividade praticamente em
todos os fins-de-semana. Destacamos a este nível a participação na Corrida do Montepio, com intuitos solidários
e onde a totalidade da receita obtida com as inscrições
reverteu a favor da Cruz Vermelha Portuguesa.

Novos equipamentos
de Fitness Urbano Outdoor

Já estão disponíveis para utilização do público em geral
um conjunto de 8 aparelhos de fitness urbano no jardim
da Rua Jorge Dias (entre a Rua Tristão Vaz e a Rua Jorge Afonso).

Foi também instalado pela Junta de Freguesia de Belém
um conjunto de 5 aparelhos de fitness urbano outdoor,
em frente ao Caselas Futebol Clube, junto à antiga fonte.
Venha experimentar os equipamentos e fazer exercício
ao ar livre!
Aproveite o magnífico local onde vivemos!

Registaram-se também as participações nos 20 km de Almeirim com o atleta Gilberto Gonçalves; na TSF Runners
representados pelos atletas Gilberto Gonçalves e Pedro
Filipe nesta 1ª edição da corrida; na Corrida das Castanhas/AJUDA; na 1ª Corrida do ISCTE, com os atletas Luís
Rosa, Gilberto Gonçalves e Ricardo Cano; na Corrida do
Monge com os atletas Fernando Fonseca, José Castro, Júlio Castro e José Garcês; e em mais uma edição do Grande
Prémio da Mendiga com os atletas José Martins, Isabel
Nobre, Amílcar Ribeiral Luís Rosa, Gilberto Gonçalves,
Fernando e Fernanda Fonseca, Rui Varela, José Gordilho,
José Garcês e Carla Leitão. Um especial destaque para o
atleta Amílcar Ribeiral – vencedor no seu escalão, obtendo um belo troféu e de enorme significado para o CAAB.
Como é habitual a Junta de Freguesia apoiou o CAAB na
deslocação dos atletas disponibilizando uma carrinha
para o seu transporte.
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Neste Jardim vão ser instalados outros equipamentos no
futuro, nomeadamente na zona mais larga um pequeno
campo de jogos, tornando-se este local num jardim com
várias valências desportivas.

A nível internacional o clube participou na Maratona de
Veneza, onde estiveram presentes os atletas Vítor Jorge,
Paulo Lourinho e Carlos Preciso.
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Destaque

Romaria Minhota
Setembro foi mês de Romaria Minhota, uma festa popular que honra Nossa Senhora do Minho e Santiago, com muita música, animação e folia.

“Estas tradições

No dia 15 de Setembro, após uma
são a verdadeira
missa campal presidida pelo Pe.
Hermínio Araújo, a procissão crucultura.”
zou uma zona central da FregueFernando Ribeiro Rosa, Presidente
sia, trazendo para a rua tradições
da Junta de Freguesia de Belém
nacionais e trajes há muito esquecidos. Fernando Ribeiro Rosa,
presidente da Junta de Freguesia,
afirma que “Estas tradições são
a verdadeira cultura. A Junta de Freguesia pretende continuar a
apoiar este tipo de iniciativas que se revestem de particular importância por não nos deixarem esquecer as nossas raizes.”
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Durante a tarde, os nossos fregueses puderam assistir, no Jardim
Vasco da Gama, a um festival de etnografia e folclore, que contou
com vários ranchos folclóricos, tais como o Rancho Folclórico da
Casa do Minho em Lisboa (Lisboa) e o Grupo Folclórico “Amigos
de Longos Vales” (Monção). A organização esteve a cargo da Casa
do Minho em Lisboa, que mais uma vez primou pela qualidade do
evento. Parabéns à Casa do Minho em Lisboa e ao seu principal dinamizador, Paulo Duque.

