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JARDINS Com novo sistema de rega
A Junta de Freguesia de Belém construiu a rede de rega de todos os jardins compreendidos entre a Avenida da Ilha da
Madeira, a Rua Mem Martins, a Rua Tristão Vaz e a Rua Gonçalves Zarco. Esta intervenção, em mais de 17 mil metros
quadrados de áreas ajardinadas, permitirá manter estes jardins bonitos e cuidados o ano inteiro. página 8

USF DESCOBERTAS

A Freguesia de Belém
está totalmente coberta
com médico de família
Um problema que afetava o acesso dos utentes ao médico de família foi finalmente resolvido e os nossos fregueses ficaram assim
melhor servidos e com instalações de proximidade. página 24
Dr. José Gomes, coordenador da USF Descobertas.

GERAL

JUNTA DE FREGUESIA
DE BELÉM
www.jf-belem.pt
www.facebook.com/juntafreguesiabelem
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 – 14h ; 15h– 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

ESTACIONAMENTO ABUSIVO
O sistema de rega está instalado há
15 dias na Rua Rodrigues Cabrilho
(cruzamento com a Avenida da Ilha
da Madeira), mas há quem não queira saber e estacione com a roda em
cima dele!
Com tanto espaço para estacionar!
Onde paira o civismo?

Será que os vizinhos gostam deste
comportamento que estraga dolosamente aquilo que está a ser construído em prol de todos?
Não deixe que o prejudiquem.
Vamos todos combater estes comportamentos! Não faça nem permita
que outros façam!

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

BEM-VINDO À FREGUESIA
* A rúbrica “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.

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

ALECRIM & MANJERONA

MERCEARIA FINA / CAFETARIA

Rua do Embaixador, 143
Tlf. 969 522 638 | 213 620 642
alecrim.manjerona.mercearia@gmail.com
www.facebook.com/AlecrimManjeronaMercearia

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 .  .  .  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

CANTAR AS JANEIRAS
Veio no dia 13 de janeiro, o Coro do Belém Clube, cantar
as janeiras à Junta de Freguesia.
Composto por um grupo de séniores e dirigido pelo professor Tiago Balsinha, o grupo interpretou diversas músicas alusivas à época festiva, deixando no ar a alegria
da entrada num novo ano cheio de vida e oportunidades.
Estiveram presentes o presidente da Junta de Freguesia
Fernando Ribeiro Rosa.

PEDIDOS DE
REPAVIMENTAÇÃO

A 9 arruamentos da Freguesia
Após solicitação da CML à Junta de Freguesia para indicar três arruamentos que estejam a precisar ser repavimentados, a Junta de Freguesia remeteu à CML uma
lista não de 3 mas de 10 ruas que se apresentam como as
mais críticas no que ao pavimento diz respeito.
São ruas onde já não chega a mera reparação dos buracos
mas onde é necessário uma intervenção mais profunda.
Algumas das ruas nem se solicita a reparação total mas
pelo menos que os troços indicados sejam alvo de uma
repavimentação.
Esta listagem (por ordem de importância), embora mais
longa do que o solicitado, não é de todo exaustiva, pelo
que continuaremos também a tudo fazer para que a
CML intervenha nestes e noutros arruamentos:

PISCINA MUNICIPAL
DO RESTELO
Sob gestão da Junta de
Freguesia de Belém

A partir de 1 de março a Piscina Municipal do Restelo
ficará sob gestão da Junta de Freguesia de Belém.
A Junta de Freguesia já vez várias visitas e vistorias técnicas à piscina, estando a negociar com a CML um plano
de intervenção para recuperação de deficiências que a
estrutura apresenta. De qualquer forma, a Junta de Freguesia irá avançar, logo que esteja sob sua gestão, com
algumas melhorias, com vista a suprir algumas falhas
relacionadas com o dia a dia dos utentes.
Assim sendo, a partir de dia 1 de março, os pagamentos passarão a ser efetuados para um novo NIB
(0035 0716 00000293530 32), pelo que se alerta quem
efetua transferências bancárias para pagamento das
mensalidades que deverá proceder a este pagamento
para o NIB correto.

CONVITE À POPULAÇÃO

Medidas redutoras de velocidade

1.

Rua Bartolomeu Dias / Rua de Pedrouços

2.

Rua dos Cordoeiros a Pedrouços

3.

Troço da Rua Sam Levy (no cruzamento com a Rua
Lucília do Carmo)

4.

Rua Padre Luís Fróis (troço ao lado da escola primária)

5.

Estrada do Alto de Caselas (que vai da Calçada do
Galvão à Rua Tristão Vaz)

6.

Travessa da Torrinha (troço entre a Rua de Pedrouços e a Rua Fernão Mendes Pinto)

7.

Rua da Igreja / Rua Padre Reis Lima (não é necessária a repavimentação completa da rua mas apenas
de alguns troços que foram alvo de passagens de
concessionárias)

8.

Rua entre as Ruas Gonçalo Nunes e Diogo de Silves
(rua paralela a estas duas ruas, entre os prédios)

IDOSOS EM SEGURANÇA

9.

Rua Rodrigues Cabrilho

Informa-se que o serviço Policiamento de Proximidade - Idosos em Segurança para a população de Belém passará a utilizar apenas o número de telefone:
915 695 939.

Será no dia 11 de março às 21:30h no Centro Social sito
na Rua 11 do Bairro de Belém.
Esta proposta é da autoria da Junta de Freguesia de Belém e será o pontapé de saída para a solução que vier a
ser consensualizada.
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10. Rua D. Jerónimo Osório (troço entre a Avenida Vasco
da Gama e a CRIL)

Convida-se a população a participar numa apresentação
da proposta de criação de medidas redutoras de velocidade que incidirá, nesta primeira fase, na Avenida da
Ilha da Madeira, nas Ruas Tristão Vaz, dos Jerónimos,
Gonçalves Zarco, da Igreja, Duarte Pacheco Pereira, Padre Luís Fróis e Calçadas da Ajuda e do Galvão.
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FREGUESIA

VIGILÂNCIA NOTURNA
No dia 15 de janeiro de 2014 decorreu uma reunião de
concertação da Junta de Freguesia de Belém com os
quatro guardas noturnos que cobrem a zona referente
à nossa Freguesia: Senhores Rossino Mestre, Agostinho
Duarte, Manuel Monteiro e António Rodrigues.
O objetivo foi aprofundar o conhecimento e definição das
áreas que estão a cobrir e também sensibilizar para o papel importante que estes têm na segurança da Freguesia,
articulando ações para que a segurança possa melhorar na
nossa zona.

MIGUEL CASQUILHO
EM EXPOSIÇÃO
Encerrou a Exposição de Cerâmica,
de Miguel Casquilho, que decorreu
na Academia Dramática Familiar, de
7 a 23 de Dezembro de 2013.
O Presidente da Junta de Freguesia
de Belém, Fernando Ribeiro Rosa
esteve presente na cerimónia de encerramento, onde manifestou o seu
apreço quer pelo autor quer pela
obra, salientando na ocasião o grande interesse da exposição pela criatividade revelada.
Enaltecendo a iniciativa da Academia Dramática Familiar em apoiar
esta iniciativa cultural através da
cedência do espaço para o efeito, o
mesmo afirmou que “a cultura em
Belém ficou mais enriquecida”.
Miguel Casquilho nasceu em Lisboa, a 22
de Outubro de 1954, no Restelo. Atualmente leciona na Escola Artística António Arroio, a disciplina de Projeto e Tecnologia.
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Fez os seus estudos de forma regular,
onde cedo revelou tendência para as “coisas manuais”. Na concretização dos seus
intentos, ingressa na Escola Artística António Arroio, concluindo em 1976 o Curso
de Design de Equipamento. Seguidamente
ingressa na ESBAL (Escola Superior de Belas Artes de Lisboa), obtendo a Licenciatura em Design de Equipamento, em 1984.
Em 1985, paralelamente com a atividade
docente, cria um Espaço-Atelier em Pedrouços, onde desenvolveu trabalhos de
pesquisa na área da “Terracota”, sendo
alguns premiados aquando das suas participações na FIARTIL (Feira de Artesanato do Estoril), de 1985 até 1994.
Atualmente no espaço, de nome de “Terracor”, desenvolve desde 2011 trabalhos de
autor, conforme os expostos na exposição
de Cerâmica, que decorreu na Academia
Dramática Familiar, em Pedrouços, de 7 a
23 de Dezembro, em que a pesquisa para
a criação plástica é exercida recorrendo ao trabalho de modelação e à técnica
de moldes.

SR. ROSSINO MESTRE

FREGUESIA

SR. ANTÓNIO RODRIGUES
SR. ANTÓNIO RODRIGUES
SR. AGOSTINHO DUARTE

SR. AGOSTINHO DUARTE

SR. MANUEL MONTEIRO
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FREGUESIA

SANTOS
POPULARES
Todas as coletividades da Freguesia
foram convidadas a participar no
tradicional Arraial de Belém.
Assim, no dia 13 de junho e em todas
as 6ª feiras, sábados e vésperas de
feriados do mês de junho contamos
ter uma grande festa em honra aos
santos populares, no parque desportivo do Clube Sportivo de Pedrouços.

QUER UMA
MELHOR
QUALIDADE
DE VIDA?
A Junta de Freguesia de Belém no
âmbito da parceria estabelecida
com o Gabinete de Apoio Psicológico
e Promoção da Saúde da Universidade Lusíada vai dar início a três sessões sobre promoção da saúde direcionada aos seniores da Freguesia,
no Centro Social da Junta de Freguesia de Belém localizado no Bairro de
Belém, Rua 11.
Estas sessões, que decorrem entre as
15 e as 17h, terão uma breve componente teórica e uma componente
prática de demonstração sobre o
tema apresentado.
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Venha, participe e traga os seus familiares, amigos e vizinhos residentes na Freguesia de Belém afim de
adquirirem uma melhor qualidade de vida.
Para participar, basta inscrever-se
na secretaria da Junta de Freguesia de Belém.
18/Mar		A Actividade Fisica e o
Envelhecimento Activo
25/Mar		A importância da música na
Promoção da Saúde Mental e
Prevenção de Doenças
01/Abr		
Alimentação Saudável em
Tempo de Crise

181.º ANIVERSÁRIO
DO REGIMENTO DE
LANCEIROS N.º 2
O Regimento de Lanceiros N.º 2 (RL2), sito na Calçada da
Ajuda, em Belém, comemorou em 07 de Fevereiro de 2014,
o 181.º aniversário da sua criação.
A Cerimónia Militar foi presidida pelo Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Carlos António Corbal Hernandez Jerónimo, estando presentes o Presidente da Junta
de Freguesia de Belém, Dr. Ribeiro Rosa, bem como outros
dignitários militares e civis.
Do programa das Comemorações constaram uma Guarda
de Honra à Alta Entidade (AE) que presidiu à cerimónia; a
continência das Forças em Parada à AE; a Homenagem aos
Mortos pela Pátria; a leitura do Código de Honra do Lanceiro; alocução alusiva ao Dia da Unidade, proferida pelo
Comandante do RL2; seguida de uma alocução proferida
pelo Comandante das Forças Terrestres e da imposição de
condecorações a alguns militares do RL2.
A Cerimónia Militar terminou com o desfile das forças em
parada em continência à AE. Após a cerimónia militar as
entidades presentes foram convidadas para um almoço
convívio no Refeitório Geral, onde se fomentou a sã camaradagem e a convivência entre os Lanceiros de diversas gerações e todos os convidados. Para encerrar as cerimónias,
foi clamado de forma fervorosa o “Grito do Lanceiro”.
Merecem referência, neste Boletim, as palavras dirigidas
pelo Comandante dos Lanceiros, Coronel Carlos Siborro
Reis, ao Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa:
“Sendo Vossa Excelência o representante, legitimamente eleito no primeiro e importante patamar do Edifício do nosso
Portugal democrático, permita-nos interpretar a Vossa presença como um sinal da consideração, da estima e da deferência que reserva à Instituição Militar em geral e, em particular, a este Regimento, o que para nós constitui inegável
orgulho. Gratos pela Vossa presença, reiteramos as excelentes relações que tem promovido entre o órgão autárquico a
que preside e este Regimento, saudando na pessoa de Vossa
Excelência, a população que na área de implementação do
Regimento, diária e gentilmente nos acolhe.”
Pelo Comandante foi ainda feita referência, no seu discurso,
ao apoio prestado em proveito da Junta de Freguesia de Belém por ocasião do Projeto Cabazes Solidários – Natal 2013,
tendo o Regimento disponibilizado as suas instalações para
reunião e ponto de distribuição de 25 toneladas de alimentos e 11 toneladas e meia de produtos de higiene a mais de
330 famílias da Freguesia, num investimento social de cerca
de 54 mil euros.

ESPAÇO PÚBLICO

BURACOS NAS VIAS
As ruas da Freguesia estão num estado lastimável... Há inúmeros buracos que se encontram por tapar e outros (como os da Avenida Mário
Moutinho, Rua Sam Levy, Avenida da Ilha da Madeira) que foram tapados mas onde o remendo durou cerca de 24h.

Esta é uma
competência
da CML que
não transitará
para as Juntas
de Freguesias.

A Junta de Freguesia tem feito chegar à CML,
diariamente, diversos pedidos de reparação
dos mesmos.
Envie-nos fotos e a localização (morada) de
buracos que identifique na Freguesia para
o e-mail secretaria@jf-belem.pt que serão de
imediato remetidas para a CML a solicitar a
devida reparação.

Note que esta é uma competência da CML
que não transitará para as Juntas de Freguesias e, como tal, resta-nos insistir na urgência da resolução destas situações, junto da CML.
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Com a vossa ajuda vamos conseguir uma resolução célere para o mau
estado dos acessos da nossa Freguesia.
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ESPAÇO PÚBLICO

Num dos nossos jardins nasceu um mini campo de Basquetebol.
e assim, as nossas crianças e jovens já podem praticar desporto na rua.

JARDINS

Com sistema de rega automática
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A Junta de Freguesia de Belém iniciou a construção da rede
de rega de todos os jardins compreendidos entre a Avenida da Ilha da Madeira, a Rua
Mem Martins, a Rua Tristão
Vaz e a Rua Gonçalves Zarco.
Um sistema de
Foi necessário um investirega automática
mento enorme para criar o
garantirá jardins
sistema de rega automático
necessário aos jardins da noscuidados e bonitos
sa freguesia. Esta interventodo o ano.
ção, numa área de mais de
17 mil metros quadrados de
áreas ajardinadas, permitirá
manter estes jardins bonitos e cuidados o ano inteiro.

Para poupar em água iremos realizar furos de captação de
água, estando apenas a aguardar informações sobre o subsolo (quais as concessionarias e percursos das tubagens),
já solicitadas à CML, prevendo-se a instalação do primeiro
furo perto do cruzamento da Rua Tristão Vaz com a Rua
Mem Martins.
Outras obras estão a ser levadas a cabo no que toca à revitalização dos espaços públicos da Freguesia. Esteja atento!

ESPAÇO PÚBLICO
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AÇÃO SOCIAL

CLUBE DAS
COSTUREIRINHAS
O Clube das Costureirinhas visa a valorização e ocupação com formação de
pessoas desempregadas da freguesia
de Belém, com possibilidade de algum
rendimento para as mais habilidosas.
O período de Natal foi muito atarefado por aqui. Entregámos mais mantinhas e casaquinhos para os bebés de S.
Francisco Xavier e a nossa campanha
dos Micas (macaquinhos de meia) resultou na venda de 40 bichinhos, o que
faz com que tenhamos agora 40 macaquitos para entregar aos meninos dos
cuidados continuados de Pediatria.
Temos as três professoras doentes,
mas cá nos havemos de arranjar com
as alunas! Estamos com falta de lãs
antialérgicas para os casacos e para
as mantas. Apelamos mais uma vez à
vossa generosidade, para nos fazerem
chegar aquilo com que puderem contribuir. A quem nos tem entregue os
diversos materiais que temos recebido desde que começámos, um grande
BEM-HAJAM pelo vosso coração. Obrigada em nome de todas as que participam e beneficiam deste projeto!
Objetivo da atividade
Ensinar a um grupo de 10 a 20 pessoas
de cada vez a costurar, fazer brinquedos para as crianças, tricotar, fazer
crochet, bugigangas e outras peças
que possam ser de utilização própria,
ofertas/campanhas e vendáveis.
Periodicidade da atividade
Duas vezes por semana (às quintas e
sextas), entre as 14h00 às 17h00.
Inscrições
Junta de Freguesia de Belém
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Mais informações através da ação
social da Junta de Belém, ou do mail
costureirinhas@gmail.com e www.facebook.com/ClubeDasCostureirinhas.

CABAZES SOLIDÁRIOS

Uma prenda de Natal diferente
traz esperança às famílias carenciadas
Vivendo-se uma época particularmente difícil para as famílias portuguesas, especialmente as de menores rendimentos, a Junta de Freguesia de Belém promoveu uma ação no
dia 14 de dezembro com o objetivo de dotar as famílias ou
pessoas singulares mais carenciadas de um cabaz alimentar constituído por alimentos essenciais, a distribuir na época do Natal.
A dotação orçamental desta iniciativa já foi agora bastante
superior à até aqui despendida com as iluminações de Natal, face às atuais e reais necessidades das famílias carenciadas da nossa Freguesia. Mais de 330 famílias beneficiaram
este ano do Projeto Cabazes Solidários no qual a
Junta de Freguesia de BeA dotação
lém distribuiu cerca de 25
orçamental foi agora
toneladas de alimentos e
11,4 toneladas de produbastante superior à
tos de higiene, num invesaté aqui despendida
timento social de cerca de
com as iluminações
54 mil euros.
À semelhança dos últimos
de Natal.
anos, a Junta de Freguesia de Belém, convidou
os parceiros (Casa Pia, Centro Paroquial de Assistência de
Belém, Delegação de Lisboa da Cruz Vermelha Portuguesa,
Fraternidade Jardim de Luz, Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, entre outras) a identificarem famílias da nossa Freguesia em situação de carência económica. Para além disso
foram colocados cartazes por toda a Freguesia, convidando
as famílias a candidatarem-se aos cabazes solidários.

AÇÃO SOCIAL

Convidámos igualmente as escolas que participaram na
componente da responsabilidade social, o Abrigo do Centro
Social de Assistência de Santa Maria de Belém e os dois colégios d’ “O Parque”.
Este ano a Cruz Vermelha Portuguesa foi também parceira
desta iniciativa tendo oferecido 50 cabazes a famílias que,
por não se inscreverem dentro dos prazos estabelecidos,
mas mantendo-se a condição de carência económica, não
receberam os cabazes solidários, entregues pela Junta.
O Lions Clube Lisboa Tejo também apoiou outras 30 famílias em situação de carência económica através da entrega
de cabazes alimentares.
Os produtos distribuídos são bens não perecíveis, de forma
a poderem ser armazenados. As quantidades distribuídas
darão para entre 4 a 6 meses de consumo das famílias.
Obrigado também ao Pingo Doce que tratou da parte logística de fornecimento, oferecendo cerca de 3.000 sacos
Mais de 330
e colocando uma equipa de
cerca de 10 incansáveis colabofamílias
radores a apoiar a construção
beneficiaram
dos cabazes.
Por fim, um agradecimento ao
Regimento de Lanceiros 2, nomeadamente ao seu Comandante, Coronel de Cavalaria
Siborro Reis, pela simpatia e
disponibilização das instalações.
Construir pontes entre as entidades, as respostas e as necessidades é um dos papéis da responsabilidade da autarquia local.

APOIOS:

Mais uma vez, um muito obrigado a todas as entidades e
voluntários que tornaram possível este grande projeto
solidário!
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CENTRO
PAROQUIAL DE
ASSISTÊNCIA
DE BELÉM
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este ano do
Projeto Cabazes
Solidários.

AÇÃO SOCIAL

AULAS DE YOGA
A Junta de Freguesia de Belém tem
em curso, desde o passado mês de
janeiro, aulas de Yoga ministradas
pela Professora Cristina Leal.
As inscrições esgotaram rapidamente e a adesão tem sido total. Assim,
todas as terças e quintas feiras, entre as 9h e as 10h, no Centro Social
da Freguesia, no Bairro de Belém,
Rua 11, vinte (20) fregueses de Belém têm uma oportunidade única
para praticar esta modalidade, contribuindo para práticas e estilos de
vida saudáveis e equilibrados visto
que esta modalidade trabalha o corpo e a mente ao mesmo tempo.
Além de proporcionar um profundo relaxamento, concentração e
tranquilidade mental, o Yoga tem
benefícios ao nível físico visto que
estimula a circulação sanguínea, diminui as dores nas costas, fortalece
a estrutura muscular, o corpo fica
mais alongado e tonificado, aumenta a flexibilidade e ajuda a manter
uma postura mais correta.

CURSOS DE
INFORMÁTICA

12
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Continuam abertas, para todos os
fregueses de Belém, as inscrições
para os cursos de informática.
Os cursos são gratuitos e decorrem
todos os dias da semana das 9h às
12.30h. Poderá escolher, de acordo com o programa, o horário que
mais lhe convier. Basta dirigir-se à
secretaria da Junta de Freguesia de
Belém, e preencher a ficha de inscrição. Posteriormente será contatado
para oficializar a sua inscrição.
Esperamos por muitas inscrições
para podermos incluir todos os que
desejam participar. Inscreva-se e
aposte nas novas tecnologias. Divirta-se com o apoio da sua Junta de
Freguesia.

JÁ CONHECE
O TRANSPORTE SOLIDÁRIO?
O Projecto Transporte Solidário surge de uma parceria
entre Entidades (publicas e privadas) que se constituíram
em Comissão Social de Freguesia de Belém.
As Entidades que fazem parte são: APFN – Associação Portuguesa de Famílias Numerosas; ARIA – Associação de Reabilitação e Integração de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa;
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – CHLO; Centro Paroquial de Assistência de Santa Maria de Belém – Serviço de
Apoio Domiciliário; Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação
Lisboa; Escola Secundária Marques de Pombal; Fundação
Aga Khan; Junta de Freguesia de Belém; Policia Segurança
Pública – 26ª Esquadra da PSP de Belém.
É um transporte organizado e gratuito para pessoas em situação de isolamento social,
para serviços (saúde) e atividades (convívio) específicas,
É um transporte
tendo como objetivo princiorganizado e
pal o combate ao isolamento
gratuito para
social e solidão.
Este projeto é destinado a
pessoas adultas em situação
de isolamento social, com autonomia física e intelectual
(que possibilite a utilização
autónoma do transporte e
dos serviços a que se dirige), residentes na freguesia de Belém.

pessoas em
situação de
isolamento social,
com autonomia
física e intelectual.

O Transporte Solidário funciona das 8h às 18h.
Para se inscrever, é necessário ter o documento de identificação, cartão de saúde, declaração da pensão e comprovativo de despesas (renda e medicação) e dirigir-se a uma das
seguintes instituições, para preencher a ficha de inscrição:
• Cruz Vermelha Portuguesa – Centro de Dia de S.
Francisco Xavier
• Escola Secundária Marques de Pombal
• Junta de Freguesia de Belém
• Polícia de Proximidade – Esquadra de Belém.
Após a entrega da documentação, o pedido será analisado
pela equipa responsável e o freguês será informado por carta e por telefone da resolução do processo.
Qualquer duvida poderá contactar uma das entidades
responsáveis.

AÇÃO SOCIAL

Há sempre alguém que
escuta, compreende, respeita.

há sempre alguém
Quem somos
que
escuta,
compreende,
O Ninho
é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social, que ao
longo de mais de quatro décadas de
respeita
vinco

trabalho, tem tido como objectivo a
promoção humana e social de mulheres em situação de prostituição.
Onde Estamos

Quem
Centro desomos
Atendimento

R. da Atalaia, 68, 3º Andar

Alto é
- Lisboa
O Bairro
Ninho
uma Instituição Particular

NOITE DE FADOS SOLIDÁRIA

Tel: 21 342 69 49

deTlm:
Solidariedade
Social,
96 317 25 93 / 91 188
62 65 que ao longo

“Ajudem o Fábio Paredes”

deE-mail:
maisescuta@oninho.pt
de quatro décadas de trabalho
Horário: das 10h00 às 18h00 de 2ª

O Fábio Paredes, de 24 anos, tem um tumor cerebral bilateral que não é operável. Fez radioterapia e quimioterapia no
Hospital de Santa Maria mas que de pouco ou nada adiantou. Em Portugal os médicos não têm mais meios para solucionar este caso.
A última esperança do Fábio seria ir até a uma clínica na
Alemanha realizar tratamentos com células dendriticas
que em Portugal não existem. Felizmente, a família do Fábio, com o apoio de todos os familiares, amigos e mesmo
desconhecidos solidários com o caso, conseguiu reunir o
montante necessário para a realização da primeira fase
de tratamento. Os médicos estão a gostar da sua recuperação. Contudo, a família do Fábio não tem dinheiro para
pagar os restantes tratamentos dado que se trata de quantias elevadas.
Família e amigos têm-se mobilizado de todas as formas
O evento
possíveis para o ajudar. Assim sendo, eu, Diana Magarealizar-se-á no
lhães, e uma amiga, Inês Bodia 8 de março
nifácio, estamos a organizar
uma noite de fados na Frena Academia
guesia de Belém a reverter
Dramática
para o tratamento do Fábio
Familiar 1º de
(nosso ex-colega na Escola
do Restelo). O
Novembro de 1898. Secundária
evento realizar-se-á no dia 8
de março (Sábado) na Academia Dramática Familiar 1º de Novembro de 1898 (Rua Praia
de Pedrouços,76/78) pelas 21h30. O preço situar-se-á entre
os 5 e os 7 euros (ainda a determinar).
Os fadistas confirmados, até ao momento, são: Augusto Pereira, Sara Duarte e Sonya da Silva.

Para mais informações contactar através do seguinte email:
noitedefadossolidaria@sapo.pt.
Se quer saber mais sobre o caso do Fábio Paredes:
Facebook “Ajudem o Fábio Paredes” (criado pela sua família): https://www.facebook.com/fabio.paredes.1088?fref=ts
Reportagem do Correio da Manhã Tv: http://cmtv.sapo.
pt/atualidade/detalhe/familia-de-jovem-com-cancro-pede
-ajuda.html

humana
e social de
mulheres em situação
Apoios disponíveis
por oninho
• Contato com a pessoa no local
de prostituição.
de prostituição

vinco

• Atendimento/Acompanhamento Social
• Acompanhamento psicológico
• Apoio no acompanhamento
dos filhos
Centro
de Atendimento
• Encaminhamento
para estruturas sociais
R. da Atalaia,
68, 3º Andar
• Encaminhamento para estruBairro turas
Altode
- Lisboa
saúde
• Encaminhamento para apoio
Tel: 21 342 69 49
judiciário
Tlm:•96
317 25 93 / 91para
188escola62 65
Encaminhamento
ridade
ou
cursos
de
formação
E-mail: escuta@oninho.pt
• Apoio na procura de emprego
• Ações
informação
Horário:
dasde10h00
às 18h00 de 2ª a 6ª feira
• Outros apoios

Onde Estamos

vinco

PEQUENAS
REPARAÇÕES
A Junta de Freguesia de Belém disponibiliza um serviço gratuito de
apoio à população de pequenas reparações domésticas, destinado a
pessoas com idade a partir dos 65
anos, em situação de carência económica e que é prestado pelo Sr.
António Ribeiro (eletricista e canalizador).
Para usufruir deste serviço basta
inscrever-se na Junta de Freguesia
entre as 9h e as 18h.
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Agradecemos a colaboração da Junta de Freguesia de Belém
e a cedência gratuita do espaço pela Academia Dramática
Familiar 1º de Novembro de 1898.

tem
tido como objectivo a promoção
a 6ª feira
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AÇÃO SOCIAL

Foi renovado o protocolo que a Junta de Freguesia de Belém tem com
o IEFP, assim sendo continuamos
a realizar:
• Apresentações Quinzenais: Rua
João de Paiva nº11 de 2ª a 6ª feira
das 9H às 18H encerrando para
almoço das 14h às 15h. Recomendamos que a apresentação seja
feita 1 ou 2 dias antes da data indicada na apresentação;
• Procuras Ativas de Emprego: :
Rua João de Paiva nº11 de 2ª feira
das 9H às 17H encerrando para
almoço das 14h às 15h, os restantes dias da semana deverão ser
feitas do Largo dos Jerónimos nº3
RC segundo marcação prévia;
• Sessões de esclarecimento sobre
ações de formação: Rua João de
Paiva nº11;
• Inscrição para ações de formação
segundo marcação prévia;
• Técnicas Procura de Emprego.

ALMOÇO DE VOLUNTÁRIOS
Realizou-se no passado dia 15 de janeiro, mais um almoço
de voluntários com todas as pessoas que colaboraram nos
diversos projectos das antigas Juntas de Freguesia de Santa
Maria de Belém e de São Francisco Xavier, agora Junta de
Freguesia de Belém. Este almoço teve como objetivo partilhar conhecimentos e agradecer às pessoas que de forma
voluntária oferecem e dedicam o seu tempo às causas sociais da Freguesia.
O Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa,
esteve presente e deixou um agradecimento muito especial
aos voluntários por todo o trabalho benemérito que desenvolvem em prol dos outros. Os Vogais João Carvalhosa
e Helena Lencastre também participaram nesta jornada
de convívio.

LAVANDARIA
SOCIAL

Oferta de Trabalho
Socialmente Útil (CEI)
Se gosta de lavar e engomar roupa,
de contato com pessoas mais velhas,
e está em situação de desemprego,
recebendo subsídio de desemprego,
temos uma oferta de trabalho socialmente útil. (Contrato de Emprego Inserção)

14
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O Centro Paroquial de Assistência de
Santa Maria de Belém, necessita de
uma pessoa que esteja interessada
em colaborar neste projeto.
Mantém o subsídio de desemprego,
e recebe um pequeno apoio económico (20% do valor do IAS (419,22€),
subsidio de transporte, alimentação
e seguro) e está ocupado no desenvolvimento de uma ação socialmente útil.
Para mais informações entrar em
contato através dos e-mails:
gip@jf-belem.pt
madalena.murias@jf-belem.pt
Pode também contatar-nos através
do telefone da Junta 213 637 629

LOJA SOLIDÁRIA NA SIC
No dia 31 de janeiro o programa “Querida Júlia – SextasMágicas” emitiu em direto da nossa Loja Solidária. O tema
do programa foi “Eu é que Sou o Presidente da Junta!”.
Neste sentido o programa da SIC convidou o Sr. Presidente, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, para apresentar o projeto da
Loja Solidária, como exemplo de uma boa prática de uma
Freguesia.
A Loja Solidária é um projeto de cariz social que tem como
objetivo principal proporcionar a pessoas e/ou agregados
familiares, a atravessar uma situação de insuficiência económica, o acesso a alguns bens, potenciando o consumo responsável e a dignidade pessoal.
A loja está aberta ao público residente na Freguesia de Belém, todas as 3ªfeiras, das 10h às 14h, às 5ªfeiras das 15h às
19h e aos sábados das 10h às 14h e fica situada na Rua de
Pedrouços, nº 84-86. Venha fazer-nos uma visita!

Na foto, da esquerda para a direita, Marta Barreiros,
Catarina Abreu, Ana Morato e Patricia Neves.

PROGRAMA INTERVIR
A atividade Afetos na Escola do programa Intervir tem
vindo a ser desenvolvido em contexto escolar, ajudando
as crianças a adaptarem-se à sociedade. Assim este projeto
permite as crianças conhecerem melhor os seus sentimentos, pensamentos, os seus projetos de vida, promovendo
o seu bem estar psicológico, através do reforço de fatores
de proteção e da redução dos fatores de risco. Tem como
principais objetivos promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, afetivas e cognitivas, resolução
de conflito, tomada de decisões, promover o trabalho em
grupo, de uma forma funcional e divertida num ambiente
de respeito e envolver os agentes educativos no processo de
ajustamento psicológico.
Iniciámos no 2º período a atividade Afetos no Jardim de
Infância que contempla as crianças de 5-6 anos dos Jardins
de Infância da freguesia: JI Caselas, JI Pedrouços, JI S. Francisco Xavier, JI Sta Maria de Belém.
Encontro com Pais surge de uma parceria do projeto Intervir com o MDV-Movimento de Defesa da Vida que irá promover junto do CED Nuno Álvares Pereira- Casa Pia de Lisboa e da Escola Moinhos do Restelo um ciclo de encontros
para pais e famílias que procura ajudá-los a potencializar
as suas competências nas diferentes fases do ciclo familiar.

O programa
Intervir ajuda
as crianças a
adaptarem-se
à sociedade.

AÇÃO SOCIAL

GABINETE DE
APOIO AO CIDADÃO
Um dos projetos de voluntariado da
Junta de Freguesia, é o Gabinete
de Apoio ao Cidadão, que oferece
aos fregueses apoio jurídico, apoio a
projetos de arquitetura, urbanismo
e edificação e apoio contabilístico. O
apoio contabilístico tem como uma
das suas valências auxiliar no preenchimento dos impressos do IRS.
Assim sendo, a partir de março, e
após uma anterior marcação na
secretaria da Junta de Freguesia,
os técnicos estão disponíveis para
o(a) auxiliar.
Note que este ano o Governo alterou os prazos para entrega do IRS:
• De 1 a 31 de Março - Prazo para
entrega das declarações em papel de titulares de rendimentos de
categoria A e H (empregados por
contra de outrem e pensionistas)
• Até 30 de Abril - Entrega pela
Internet das declarações de rendimentos destas categorias
• 1 a 30 de Abril - Prazo para entrega das declarações em papel de
titulares de rendimentos de outras
categorias (caso dos ‘recibos-verdes’, por exemplo)
• Até 31 de Maio - Prazo final para
a entrega pela Internet destas declarações de rendimentos

O Intervir conta agora com a preciosa
ajuda dos estagiários:

Marília Braga – Mestrado em Psicomotricidade pela FMH – Faculdade de Motricidade Humana. Desenvolve trabalho
ao nível da psicomotricidade com alunos
de 1º ciclo onde se pretende a promoção
de competências de entreajuda, comunicação, respeito pelas regras visando a
melhoria de comportamentos e de auto
controle. Junto do Centro de Dia da Junta de Freguesia continua a incidir na melhoria da locomoção e do
bem estar geral através da estimulação cognitiva.
Patrícia Neves – Mestrado em Psicologia das Emoções pelo ISCTE
– Instituto Universitário de Lisboa. Participa na dinamização da atividade “Afetos na Escola” e “Afetos no Jardim de Infância”. Colabora na criação/recriação de novos materiais e jogos mais apelativos
e dinâmicos.

Ana Cristina Matias – Psicomotricista – Estágio profissional através do IEFP. Iniciou em Fevereiro de 2014, participa na dinamização da atividade “Afetos na Escola” e “Afetos no Jardim de Infância”. Dinamiza em conjunto com a estagiária curricular (apoiando e
supervisionando o seu estágio) com os grupos de psicomotricidade
criados nas escolas e centro de dia.

Este ano as Freguesias de Santa Maria de Belém e São Francisco Xavier
uniram-se, mas nem tudo muda.
Assim sendo, mantemos os passeios sénior.
Esteja atento às vitrinas da Junta
de Freguesia de Belém para saber
quando serão as inscrições para os
passeios deste ano.
Podendo sofrer alguma alteração, a
previsão é a seguinte:
Abril		
Marinha Grande
Maio		
Elvas
Junho		
Alcobaça
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Marta Barreiros – Psicóloga Educacional - Estágio profissional
através do IEFP e no âmbito do estágio para a OPP – Ordem dos
Psicólogos Portugueses. Iniciou em Fevereiro de 2014, participa na
dinamização da atividade “Afetos na Escola” e “Afetos no Jardim
de Infância”. Irá ainda desenvolver trabalho ao nível do apoio ao
Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento de Escolas do
Restelo, no âmbito a aplicação do Dec. Lei 3/2008.

PASSEIOS SÉNIOR
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QUER SER
VOLUNTÁRIO NA
FREGUESIA?
A Junta de Freguesia está a reestruturar o seu projeto de voluntariado.
Temos cada vez mais pessoas interessadas em dar o seu tempo nas
mais variadas áreas, desde a ação
social, a cultura, o lazer, a educação,
entre outras.
No imediato conseguimos dar resposta ás necessidades da nossa biblioteca, bem como às necessidades
de alguns parceiros.
Para que todos consigam perceber
a ajuda que pode ser dada nos mais
variados projetos da Freguesia bem
como dos parceiros , convidamos
todos os interessados a estarem
presentes no dia 11 de Março pelas
17h no Centro Social da Freguesia
de Belém (Bairro de Belém, Rua 11)
para uma sessão de apresentação e
esclarecimento.

FÉRIAS DA PÁSCOA
Crianças e Jovens 2014

A Junta de Freguesia de Belém vai promover um programa de apoio às famílias durante as férias de Páscoa de 2014, dez dias úteis de 7 de Abril de 2014
a 21 de Abril de 2014, destinado a crianças e jovens entre os 3 e os 17 anos,
com as seguintes especificidades:

1

Destinado a todos os alunos dos Jardins de Infância públicos e das escolas
básicas públicas da Freguesia de Belém.
As atividades desenrolar-se-ão nas escolas, sendo que os alunos não poderão
inscrever-se noutra modalidade, mas apenas frequentar a atividade na escola respetiva. É necessário inscrição antecipada junto da coordenadora do
CAF em cada escola e efetuar o pagamento dos dias que pretende participar
até 29 de Março de 2014;
Jardim de Infância
VALOR DE INSCRIÇÃO
(CAF) 8H00-17H30

Escalão A – 5€

Escalão B – 15€

Escalão C – 25€

VALOR DE INSCRIÇÃO
(CAF) 8H00-19H00

Escalão A – 10€

Escalão B – 30€

Escalão C – 50€

PERÍODO DE FÉRIAS
(valor diário a acrescer
à mensalidade)

Escalão A – 1€

Escalão B – 2€

Escalão C – 2€

Venha, participe e traga novas ideias
de voluntariado para a Freguesia!

TERAPIA DO RISO
Abertas Inscrições*

A Junta de Freguesia de Belém irá
iniciar a partir do dia 26 de Fevereiro, sessões gratuitas de Terapia do Riso.
As sessões são da responsabilidade
da técnica Patrícia Dias, terão lugar
inicialmente todas as 4ª feiras, entre as 15h e as 15:45h, no Centro
Social da Freguesia, no Bairro de
Belém, Rua 11.
Terapia do Riso têm como benefícios:
• Criar laços mais profundos com
as pessoas;
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• Melhoria de autoestima e dinamismo de forma a motivar o espírito de grupo e a capacidade de
amar o outro;
• Fortalecer o Sistema Imunitário;
• Melhoria da qualidade de vida;
• Ajudar a Combater as depressões;
• Principalmente traz uma nova visão do riso e do bem estar que a
pratica dele nos traz;
O que é que está a espera para
participar?
* Limitadas ao número de vagas existentes.

Crianças dos 3 aos 10 anos que frequentem as Escolas Básicas Públicas da Freguesia

* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte e o material de identificação.
No caso do Escalão C a alimentação deverá ser paga diretamente ao funcionário da
empresa de Catering da Escola, como é costume em tempos de aulas.

1º Ciclo
VALOR DE INSCRIÇÃO
(CAF) 8H00-19H00

Escalão A – 7€

Escalão B – 20€

Escalão C – 30€

PERÍODO DE FÉRIAS
(valor diário a acrescer
à mensalidade)

Escalão A – 1€

Escalão B – 2€

Escalão C – 2€

* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte e o material de identificação.
No caso do Escalão C a alimentação deverá ser paga diretamente ao funcionário da
empresa de Catering da Escola, como é costume em tempos de aulas.

2

Crianças dos 6 aos 10 anos que não frequentem as Escolas Básicas
Públicas da Freguesia

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, após inscrição deverá efetuar o pagamento referente aos
dias que pretende participar até 29 de Março de 2014.
VALOR DE INSCRIÇÃO
(CAF) 8H30-17H30

Escalão A – 7€

Escalão B – 20€

Escalão C - 30€

PERÍODO DE FÉRIAS
(valor diário a acrescer
à mensalidade)

Escalão A – 1€

Escalão B – 2€

Escalão C – 2€

* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a alimentação, o seguro e
o material de identificação. No Caso do Escalão C acresce o valor diário para a Alimentação de 1.94€.

3

Crianças dos 10 aos 12 anos 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.
Este grupo será o mesmo do número anterior, constituindo um único grupo
dos 6 aos 12 anos.
Inscrição online, após inscrição deverá efetuar o pagamento referente aos
dias que pretende participar até 29 de Março de 2014.
Jardim de Infância
VALOR DE INSCRIÇÃO
(CAF) 8H30-17H30

Escalão A – 7€

Escalão B – 20€

Escalão C – 30€

PERÍODO DE FÉRIAS
(valor diário a acrescer
à mensalidade)

Escalão A –1€

Escalão B – 2€

Escalão C – 2€

* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a alimentação, o seguro e
o material de identificação. No Caso do Escalão C acresce o valor diário para a Alimentação de 1.94€.

4

Jovens dos 13 aos 17 anos residentes na Freguesia de Belém

As atividades deste grupo serão diferentes das dos grupos anteriores,
sendo adaptadas às suas idades.
Inscrição online, após inscrição deverá efetuar o pagamento referente aos
dias que pretende participar até 29 de Março de 2014.
Jardim de Infância
VALOR DE INSCRIÇÃO
(CAF) 8H30-17H30

Escalão A – 7€

Escalão B – 20€

Escalão C – 30€

PERÍODO DE FÉRIAS
(valor diário a acrescer
à mensalidade)

Escalão A –1€

Escalão B – 2€

Escalão C – 2€

* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a alimentação, o seguro e
o material de identificação. No Caso do Escalão C acresce o valor diário para a Alimentação de 1.94€.

As inscrições são feitas online até dia 29 de Março de 2014, podendo, caso o
não consiga fazer, dirigir-se à Junta de Freguesia e aí preencher a inscrição
com nosso o apoio.
Link para a inscrição online encontra-se na página Oficial da Junta de freguesia de Belém ou o seu Facebook.
No caso das crianças e jovens dos programas 2, 3 e 4, após a inscrição online é
necessário enviar para o e-mail ferias@jf-belem.pt a seguinte documentação:
• Documento de identificação da Criança (Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade)
• Documento de identificação do Encarregado de Educação (Cartão do
Cidadão ou Bilhete de Identidade) e número de eleitor.

A reunião de encarregados de educação será no dia 29 de Março às 19h00
no Centro Social da Freguesia de Belém, no Bairro de Belém - Rua 11.
Pontos de apoio à inscrição presencial:
Largo dos Jerónimos, nº3 R/C - 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira das 9h às 18h e 5ª feira
das 11h às 20h.
Rua João de Paiva, nº11 - de 2ª a 6ª feira das 9h às 14h e das 15h às 18h.

O Lions Internacional tem como
objetivo prioritário Preservar a
Visão. Neste sentido o Lions Clube
Lisboa Belém em parceria com o
Grupo Institutoptico, irá promover
um rastreio visual gratuito no dia 28
de Março de 2014 entre as 9h30 e as
18h30 para as famílias da Freguesia de Belém.
Toda a população pode beneficiar
deste rastreio generosamente oferecido pelo Grupo Institutoptico, e
promovido pelo Lions Clube Lisboa
Belém. O rastreio é dirigido a todas
as pessoas e famílias, que assim desejem verificar a sua saúde visual.
As pessoas a quem forem detectados
erros refractivos ou outro tipo de
deficiência visual, que necessitem
de óculos e que sejam identificadas
com manifesta carência económica,
não podendo assim, adquirir os mesmos, serão estudadas e analisadas as
situações para a eventual oferta de
armações e lentes.
Para qualquer informação complementar, contacte a Junta de Freguesia de Belém através do e-mail
solidario@jf-belem.pt ou pelo telefone 213637629

COLÓNIA
INCLUSIVA
A Junta de Freguesia de Belém vai,
à semelhança do que decorreu desde 2012 na Praia Campo Infância de
Santa Maria de Belém, proporcionar
a crianças com necessidades especiais a oportunidade de ingressar
numa colónia de férias adaptada às
suas necessidades, inseridas num
grupo maior de crianças.
Este ano gostaríamos de promover
um Verão Inclusivo, para mais do
que um turno. Desta forma estamos
a realizar uma sondagem, sobre o
interesse que as famílias com crianças e jovens com necessidades especiais (entre os 6 e os 18 anos) podem
ter em participar neste tipo de colónias de férias e em que período lhes
será mais favorável.
Assim, caso tenha interesse em que
o seu educando participe na colónia
de férias da Junta de Freguesia, deve
entrar em contato connosco, através
do e-mail ferias@jf-belem.pt ou telefonicamente através do 213 637 629.
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No caso programa 1 em que as crianças ainda não estejam inscritas nos
CAF’s, os documentos acima referidos devem ser entregues à coordenadora
respetiva no ato de inscrição.

AÇÃO SOCIAL

RASTREIO VISUAL
GRATUITO
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CULTURA
AÇÃO SOCIAL

DIA MUNDIAL
DO BRAILLE
A Freguesia de Belém, no âmbito do
Dia Mundial do Braille, ofereceu ao
Centro Helen Keller o livro Um Pé de
Vento, com DVD, acessível a Crianças com Necessidades Especiais.

LITERACIA. CRIATIVIDADE.
As visitas de estudo, por marcação, à Biblioteca, tiveram
início no mês de janeiro. Os alunos ouviram histórias, escolheram os livros nas estantes, em livre acesso, jogaram
xadrez, fizeram puzzles, desenharam. Encontramos vestígios de uma visita no blogue da EB Moinhos do Restelo em
http://moinhosxavier.blogspot.pt/, elaborado pelo 3.ºA.
A Biblioteca promoveu o Livro e a Leitura! Aprender é
divertido!

MOSTRAS
BIBLIOGRÁFICAS
As Mostras Bibliográficas do mês de
janeiro incidiram sobre o Júlio Verne. A de fevereiro focará obras da
escritora Alice Vieira.

GRANDE REVISTA À PORTUGUESA
Este ano o Teatro Politeama comemora 100 anos de existência. Para assinalar esta data, Filipe La Féria propõe a “Grande Revista À Portuguesa”.
A “Grande Revista à Portuguesa” tem como principais intérpretes os populares atores João Baião, Marina Mota, Maria Vieira, Vanessa, Ricardo Castro, Nuno Guerreiro e Rui
Andrade à frente de um grande elenco de atores, cantores,
bailarinos e acrobatas que conta com a participação dos
maiores nomes do espetáculo em Portugal.
“Grande Revista à Portuguesa” é uma mega-produção que
homenageia o género mais genuíno do nosso Teatro num
espetáculo que revisita o humor e a arte de ser português.

18
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LEITURA E CINEMA
O Soroptimist International Clube
Lisboa 7 Colinas (ONG, com representação na ONU), ofereceu à Biblioteca os seguintes livros: A Rapariga
que Roubava Livros e O Rapaz de
Pijama às Riscas, bem como 5 bilhetes para o filme A Rapariga que
Roubava Livros, a serem levantados
na Biblioteca, a partir do dia 27 de
fevereiro.

Contando com um texto original de La Féria e figurinos de
Costa Reis, convida os espectadores a uma viagem ao Portugal de hoje com todos os seus “heróis”, “fantasmas” e hilariantes situações e equívocos, proporcionando uma noite
de gargalhadas num país deprimido e em crise. Rir das nossas tragédias, rir de nós mesmos num espetáculo sofisticado, digno dos maiores palcos do mundo, interpretado por
grandes artistas e que recorre aos mais sofisticados meios
tecnológicos de vídeo em LEDs.
“Grande Revista À Portuguesa” é um espetáculo histórico
que marca uma nova fase no Teatro para o grande público
sobre a direção, a arte e o engenho de Filipe La Féria.
Agradecemos à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a
oferta de 200 bilhetes, para que um grupo sénior da Freguesia pudesse ter tido a oportunidade de ver este grandioso
espetáculo.

CULTURA

“Do Restelo para
a Cidade”

CINECLUBE
No passado dia 18 de janeiro, no Centro Social de Belém,
realizou-se a exibição do filme: “Gaiola Dourada” do realizador Rúben Alves pelas 15:30h.
Teve bastante adesão por parte da comunidade local, desde
Caselas passando pela Av. Ilha da Madeira até ao Bairro de
Belém. Tivemos moradores de ponta a ponta da Freguesia.
O fim de filme terminou com um agradável lanche.
A programação do Cine-Clube é a seguinte: todos os 3º
sábados de cada mês às 15h30 no Centro Social da Freguesia
de Belém.
Deixamos-lhe de seguida as datas dos próximos filmes:
O Cônsul de Bordéus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 01/Março/2014
Amália .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15/Março/2014
José e Pilar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12/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

Os passeios pedonais por museus,
palácios, jardins e outros espaços
de interesse cultural, dão continuidade à vida ativa e variada de todos
os utentes.

AÇÃO SOCIAL

PASSEIOS PEDESTRES

Além do exercício físico completo que é a caminhada há também
objetivos culturais e sociais. Em
cada passeio ouvimos histórias e
partilhamos opiniões. Procuramos a
história de todos os lugares e monumentos, visitamos espaços culturais.
Além disso procuramos ser úteis uns
aos outros.
Estes passeios são um projeto que
produz resultados muito positivos:
aperfeiçoa o rendimento físico, potência o sistema imunitário e dá-nos
uma sensação geral de bem-estar,
tanto física, como mental e social,
imprescindível para a obtenção da
desejada qualidade de vida.
Continuaremos esta atividade como
parte integrante do nosso futuro
e continuaremos a motivar outras
pessoas para que façam o mesmo a
fim de preservarem o bem-estar e a
saúde e consequentemente a melhoria da sua qualidade de vida.
Percursos com partida do Restelo
para descobrir a Cidade de Lisboa,
todas as terças feiras, às 15h.
PRÓXIMOS PASSEIOS

Dom Quixote
Em março, 50 crianças da nossa freguesia vão ao Teatro Infantil de Lisboa ver a peça Dom Quixote, em resultado do
protocolo entre a Junta Freguesia de Belém, a CML e o TIL.
Robin dos Bosques
Informamos que o Teatro Politeama tem em cena o musical
para a infância Robin dos Bosques. Preços especiais para
grupos. Tel: 213 405 700.

Deve inscrever-se na Junta de Freguesia, efetuando o pagamento de
2€ (inclui entradas e visitas guiadas
quando aplicável).
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TEATRO

25/Fev		
Museu Bordalo Pinheiro
04/Mar		Zona Ribeirinha do Tejo
11/Mar		Centro Cientifico
Cultural de Macau
18/Mar		Casa Museu
Drº Anastácio Gonçalves
25/Mar		Casa Museu
Medeiros e Almeida
01/Abr		
Lisboa Story Center
Arco da Rua Augusta
08/Abr		
Museu Calouste Gulbenkian
15/Abr		
Museu do Azulejo
22/Abr		
Museu da Farmácia
29/Abr		
Quinta das Conchas
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EDUCAÇÃO

NOVIDADE

Música, Movimento
e Drama nos CAF
Durante o mês de janeiro a Equipa
de Coordenação dos CAF e da Área
Artística esteve a delinear um programa de atividades de continuidade para todas as crianças dos CAF
dos 3 aos 5 anos (pré-escolar) orientadas para a Música, Movimento e
Drama. Esta atividade terá início no
mês de fevereiro nos CAF das EB1
Moinhos do Restelo, EB1 de Caselas, EB1 do Bairro do Restelo e JI de
Pedrouços.

OBRAS NAS ESCOLAS
Em todas as escolas temos feito pequenas reparações para
que o bem-estar das nossas crianças esteja assegurado.
Na Escola Básica de Caselas, melhorámos a “casa do guarda”, tornando-a mais acolhedora.

MAU TEMPO, NÓS
PREOCUPAMO-NOS
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Devido ao mau tempo sentido no dia
9 de fevereiro, uma árvore tombou
sobre o telhado da cozinha. Por este
motivo, a escola esteve encerrada
durante três dias para garantir a
segurança no seu funcionamento.
A Junta de Freguesia tem acompanhado o desenvolvimento das reparações, tendo disponibilizado todos
os seus meios visando a resolução
do problema.

Na Escola Básica dos Moinhos do Restelo, com ajuda da
Associação de Pais, tornámos o espaço CAF de Jardim de
Infância mais confortável e criativo com diferentes áreas
de trabalho.

DESFILE DE CARNAVAL
Junta de Freguesia de Belém convida-o a participar no Desfile de Carnaval que se realizará a 28 de fevereiro:

Junta-se a nós e venha ver o Desfile de Carnaval nas
nossas ruas!

EDUCAÇÃO

WORKSHOP DE BEATBOX
No passado dia 30 de janeiro a Junta de Freguesia de
Belém, através da área Artística do Clubes da EB 2,3 de
Paula Vicente promoveu um Workshop de Beatbox,
que se revelou um momento de descontração, diferente
e único com a participação de um convidado especial,
o artista Tiago Grade, conhecido no meio por Rizumik,
que se apresentou ao alunos como um amante da música, dança e ritmos, dando a conhecer o seu percurso,
deixando testemunho de que os sonhos, se trabalhados
podem ser bem reais.
Neste workshop os alunos puderam, em parceria com
Rizumik, mostrar alguns dos seus hobbies como breakdance e afrohouse. Foram também acompanhados pelo
beatboxer em apresentações espontâneas de canto e outros momentos de colaboração. As crianças experimentaram e aprenderam a reproduzir sons explorando os
ritmos e as capacidades sonoras do seu aparelho vocal.
Para mais informações sobre o artista: www.rizumik.com.

UM CONCERTO EM
CADA ESCOLA
Natal é tempo de cor, alegria e músicas cantadas em tom
festivo por, como diz António Gedeão, «um coro de anjos,
como se de anjos fosse, numa toada doce, de violas e banjos».
Por esta época festiva, nos últimos dias de aulas (16 e 17 de
Dezembro), em articulação com as escolas do 1º ciclo, Associações de Pais e CAF, o professores de Expressão Musical
das AEC prepararam um concerto em cada escola, que foi
apresentado aos Encarregados de Educação, Famílias, Professores e restante comunidade escolar.
Foram cerca de 20 minutos de festa, com músicas natalícias
e não só, cantadas em português, inglês e alguns casos com
acompanhamento em flauta pelos 3º e 4º anos e coreografadas pelos professores de Atividade Física e Desportiva e de
Expressão Dramática.
Foi um grande trabalho de articulação entre os vários professores das 4 atividades das AEC e um excelente desempenho das crianças.

ARTE NAS FÉRIAS:
DRAMA E PINTURA
Nas Férias de Natal, todas as crianças do Agrupamento de Escolas do Restelo e fregueses de Belém, tiveram
à sua disponibilidade um programa de Férias repleto
de atividades lúdicas desportivas e também de caráter
artístico.
Em todos os locais de acolhimento das crianças e jovens
inscritos no programa de férias decorram atividades de
Expressão Dramática, orientadas por profissionais da
área da Educação, Artes Plásticas e Teatro.
Estas atividades tiveram como principal objetivo o de
ocupar o tempo livre das crianças e jovens com momentos lúdicos e de aprendizagem, bem como dar a conhecer
as possibilidades e capacidades artísticas de cada um.

Na Expressão Plástica o tema foi “Contrastes” em que
através de técnicas de sobreposição de cores baseadas
numa estória, as crianças puderam pintar e aprender
pela experiência, resultando em trabalhos individuais e
de grupo dignos de serem expostos numa galeria.
Em breve, os trabalhos serão expostos ao público nas
escolas da freguesia. Esperamos pela sua visita.
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Na Expressão Dramática foram realizados vários jogos
dramáticos orientados para o trabalho de corpo, voz e
personagem, como forma de apresentação do que é o
Drama e o Teatro.
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EDUCAÇÃO

ENCONTRO DE CLUBES
No dia 10 de Janeiro foi promovido pelos Clubes Paula Vicente um encontro entre pais e encarregados de educação
e docentes.
Tratou-se de um espaço de partilha, no qual puderam conhecer a equipa docente, esclarecer dúvidas, visualizar e
experienciar um pouco do trabalho desenvolvido no âmbito das diferentes áreas do projeto (artística, desportiva e
intelectual).
Alguns pais e/ou encarregados de educação que estiveram
presentes neste evento deixaram o seu testemunho:
“ Desde já, os meus agradecimentos pela iniciativa que teve
lugar na passada sexta-feira, e que foi uma forma de nós, pais
e encarregados de educação, podermos ter um contacto mais
direto com todas as atividades que se desenvolvem no contexto dos “Clubes”.
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“Venho, por este meio, felicitar-vos pela iniciativa do dia
10 de Janeiro em que «abriram» os clubes aos pais. Durante a minha visita pude
observar os trabalhos desenvolvidos pelas equipas de professores e alunos onde a simpatia, alegria, disponibilidade
e aprendizagem eram mais
que evidentes! Muito obrigada por estes momentos que a
Beatriz irá sempre recordar”.

Tratou-se de um
espaço de partilha,
no qual puderam
experienciar um
pouco do trabalho
desenvolvido
no âmbito das
diferentes áreas.

Esta foi uma das experiências feitas no Encontro
dos Clubes.
Experimenta também com ajuda de um adulto.

ESPUMA COLORIDA
Material

Reagentes

2 Copo de vidro
(estreitos);

Detergente da loiça;

Copo medidor;

Água;

Colher de sopa;
Recipiente fundo
de plástico;

Vinagre;
Bicarbonato de Sódio;
Corante Alimentar

Procedimento
1.

Coloca num copo 50 ml de água e 1 colher de
sopa de bicarbonato de sódio;

2.

Num outro copo vazio coloca, 50 ml de vinagre.

3.

Ao vinagre junta 3 colheres de sopa de detergente da loiça. Mexe com cuidado para a espuma
não cair do copo;

4.

Adiciona 3 gotas de corante ao copo que preparaste no ponto 3 e coloca este copo em cima de
um recipiente de plástico;

5.

Junta a solução que preparaste no ponto 3 e 4 à
solução de bicarbonato de sódio (ponto 1). Observa o que acontece.

Explicação
Ao juntarmos vinagre com o bicarbonato de sódio,
forma-se um gás, o dióxido de carbono. Esse gás ao
juntar-se ao detergente origina espuma abundante.

DESPORTO

2ª CORRIDA
DE BELÉM
Este ano realizar-se-á a 2ª Corrida de
Belém organizada pela Junta de Freguesia de Belém.
Já se iniciaram os preparativos para
a dita prova desportiva que se realizará no dia 31 de maio, às 17h.
Este evento conta com o apoio do
CAAB e da Xistarca. Marque já na
sua agenda e venha praticar desporto connosco.

CLUBE ATLETISMO
Amigos de Belém

No atletismo, fruto de um calendário muito preenchido,
o Clube Atletismo Amigos de Belém esteve em atividade
praticamente todos os fins-de-semana.
No dia 1 de Dezembro participaram na Corrida do Sporting Clube de Portugal, com os atletas Gilberto Gonçalves, Luís Ribeiro Rosa, Isabel Nobre e Paulo Lourinho.
No dia 8 de Dezembro na 1.ª edição da Meia Maratona
dos Descobrimentos na componente de estafetas, com
2 equipas – cada equipa era composta por 4 atletas –,
prova realizada ao longo das avenidas da Índia e 24 de
Julho, com partida e meta instaladas em Belém.
Por ocasião das diversas São Silvestres realizadas em
Lisboa por altura do fim de ano, estiveram presentes na
de Lisboa, na dos Olivais e na da Amadora, respectivamente nos dias 28, 30 e 31 do passado mês de Dezembro,
provas que ao longo dos anos têm granjeado enorme
adesão de participantes.
Na São Silvestre de Lisboa estiveram representados pelos seguintes atletas: Santos Neta, Gilberto Gonçalves,
Alberto Cano, Isabel Nobre, Luís Ribeiro Rosa, João Fandango, Vítor Jorge, José Gordilho, José Garcês, Paulo Lourinho, Carlos Preciso, Ricardo Cano e Pedro Filipe.
Na São Silvestre dos Olivais participaram os atletas Gilberto Gonçalves, Luís Ribeiro Rosa e Carlos Preciso.
Na São Silvestre da Amadora os atletas Gilberto Gonçalves, Amílcar Ribeiral, José e Júlio Castro, Ricardo Cano,
Paulo Lourinho, Pedro Filipe e Nuno Silva estiveram em
representação do Clube, acabando praticamente o ano
a correr.

Desejamos ao CAAB e a todos os seus atletas, familiares
e amigos que no próximo ano possamos estar também
presentes pois é de saudar iniciativas desta natureza.

É já no dia 16 de Março que ocorre
a 24ª Meia Maratona de Lisboa EDP.
O programa oficial tem início no
sábado com o Passeio MIMOSA de
Avós e Netos para as crianças mais
pequenas (menos de 9 anos) e para
idosos (com mais de 45 anos), com
início às 11:00. Pelas 16:00, realiza-se a prova designada Mini Campeões EDP (para crianças entre os 6
e os 13 anos).
No domingo, em simultâneo com
a elite da Meia Maratona pedestre
(que parte de Algés), decorre mais
uma vez a Meia Maratona em Cadeira de Rodas, com apoio especial dos CTT.
A Junta de Freguesia mais uma vez
vai colaborar com a organização do
evento e vai também participar com
uma equipa de fregueses.
Como nos anteriores anos, a Junta
de Freguesia fornece transporte até
ao início da corrida aos fregueses
participantes, cabendo aos mesmos
pagar metade do valor da inscrição
na Junta de Freguesia.
O evento termina com um agradável
almoço no espaço ecológico, oferecido pela Junta de Freguesia à equipa,
onde a família desportiva poderá
partilhar puros momentos de convívio. Os interessados devem dirigir-se à Junta de Freguesia a fim de
formalizarem a sua inscrição.
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No passado dia 14 de Dezembro realizou-se o tradicional
Jantar de Natal do Clube Atletismo Amigos de Belém.
Este jantar realizou-se no Restaurante “O Prado”, na
Rua da Junqueira, convívio no qual estiveram presentes
inúmeros associados e respectivas famílias. A Junta de
Freguesia de Belém esteve também representada pelo
seu Presidente, Fernando Ribeiro Rosa, e pelo Vogal do
Desporto, Rui Cordeiro.

24ª MEIA
MARATONA DE
LISBOA EDP
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DESTAQUE

Equipa da Unidade de Saúde Familiar (USF) Descobertas,
coordenada pelo Dr. José Gomes.

JÁ NÃO HÁ UTENTES SEM MÉDICO DE
FAMÍLIA NA FREGUESIA DE BELÉM

Por Dr. José Gomes, coordenador da USF Descobertas, de Belém
Um problema que afetava o acesso dos utentes ao médico de família foi finalmente resolvido e os nossos fregueses ficaram assim melhor servidos e com instalações de
proximidade.
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A Unidade de Saúde Familiar, USF Descobertas, esteve
provisoriamente instalada no Centro de Saúde de Alcântara e foi muito apoiada pela nossa autarquia de Belém
para a construção destas novas instalações.
Os utentes sem médico das antigas Freguesias de S. Francisco Xavier e Santa Maria de Belém inscritos nos Centro
de Saúde da Ajuda e Centro de Saúde de Alcântara
A USF Descobertas
e residentes na atual área
da nossa Freguesia de Betem mais de 16 mil
lém, foram transferidos
utentes ativos.
para a Unidade de Saúde
Familiar, USF Descobertas,
recentemente inaugurada na nossa Freguesia na Rua
Fernão Mendes Pinto nº 19, com os Tel. 213 039 090/1/2, e
que dispõe de melhores condições.
Esta Unidade do SNS obedece aos mais rigorosos padrões
de qualidade e tem uma equipa muito motivada para a
prestação de cuidados quer no ambulatório quer no domicílio. O médico de família trabalha em equipa com um
enfermeiro de família e não há utentes sem médico na
USF Descobertas.
Todos os elementos da equipa se inter-substituem, o que
permite a um utente com Doença Aguda ser atendido,

mesmo quando o seu médico ou enfermeiro estão ausentes por doença ou em férias.
A qualidade das instalações, a proximidade e acessibilidade a par com um atendimento excelente e uma equipa
motivada, estão bem demonstradas nos bons indicadores que têm alcançado ao longo dos anos.
A USF dá formação a médicos da especialidade de Medicina Geral e Familiar e enfermeiros além de outros recém licenciados.
A sua equipa tem vindo a publicar trabalhos de investigação na área clínica e administrativa e organizam
anualmente Jornadas de 2 dias onde são debatidos os
temas de interesse dos profissionais e se trocam experiências com outras Unidades.
Os profissionais da USF Descobertas têm vindo a informar os utentes transferidos que podem, caso o desejem,
mudar para outro Centro de Saúde da área onde habitam, devendo para o efeito pedir a sua transferência.
Também são convidados a marcar uma primeira consulta com o seu médico de família e a trazerem os respetivos
boletins de saúde para verificar se as vacinas estão em
dia, podendo o utente imediatamente vacinar-se, fazer o
seu rastreio oncológico ou planear o acompanhamento
e vigilância da sua saúde.
A USF Descobertas tem mais de 16 mil utentes ativos servidos por uma equipa de 9 médicos, 8 enfermeiros e 6
secretários clínicos.

