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hIgIene urBana Novas Competências
A Junta de Freguesia passou, a partir de dia 10 de março, a ter também competências próprias na área da Higiene Urba-
na, no que diz respeito à varredura e lavagem das ruas, corte de ervas e aplicação de herbicida, limpeza de papeleiras e 
ainda na recolha de dejectos caninos através do Motocão. São cerca de 40 colaboradores (incluindo os 4 encarregados), 
agora no quadro de pessoal da Junta de Freguesia, a maioria deles nesta foto de grupo com o Presidente da Junta de 
Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa.  página 10
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l 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
CeNTRo SoCiAl de beléM
Bairro de Belém (Terras do Forno), Rua 11 
1400-260 Lisboa
Horário 2ª a 6ª feira | 10h – 18h
biblioTeCA
Rua João Paiva, nº11, 1400-225 Lisboa
Tlf. 213 011 903
email biblioteca.jf.belem@gmail.com
Horário 2ª a 6ª feira | 10h – 13h
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
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

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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Junta de Freguesia de belém
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Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02
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luzAzul impressores, lda.

Oliveiras Parque
Estrada da Carne Assada, 12

Pav. A, Godigana
2705-837 Terrugem SNT

210 139 350 | geral@luzazul.pt

Pode consultar todos os Boletins da JF Belém em www.jf-belem.pt

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.

caFé o vIlhão
Rua da Junqueira, 266-A 
Tlf. 968 027 276 
www.facebook.com/profile.php?id=100007202613455

pó de chocolate 
Casa de Chá | Encomenda de Bolos
Largo da Princesa, 26A 
Tlf. 213 017 325 
podechocolate@gmail.com

celeBrar 100 anos
por aida galveias

Na minha rua, Bairro de Belém, Rua 
7, reside uma senhora que comemo-
rou o seu 100º aniversário, no passa-
do dia 20 de março.
Por pensar tratar-se da residente 
mais idosa do Bairro, senão mesmo 
a mais idosa da freguesia, pensei 
que talvez fosse oportuno prestar-
lhe uma singela homenagem, dedi-
cando-lhe um pequeno espaço no 
boletim da Junta de Freguesia.
A Srª. Dª. Maria de Alegria Serrano, 
nasceu em Mação - Beira Baixa, a 20 
de Março de 1914.

Em 1936 veio, com o seu marido, 
morar para o Bairro de Belém, 
rua 7, nº13.
Lembro que o Bairro, inicialmente 
denominado Bairro Económico das 
Terras do Forno, foi oficialmente 
inaugurado em 1938, já com os re-
sidentes instalados nas suas respec-
tivas casas.
Em 1944 nasce o seu único filho, que 
ainda com ela reside. Esta foto foi ti-
rada na antiga Foto Nunes que exer-
ceu a sua atividade durante quase 
80 anos, na Rua da Junqueira, 318.

No dia do seu 100.º aniversário, a Srª. Dª. Maria de Alegria Serrano recebeu a visita 
do Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, que lhe desejou 
as maiores felicidades e ofereceu um exemplar do livro " Belém - monografia históri-
ca". Muitos Parabéns por tão bonita idade!
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reunIão descentralIzada 
da cml em Belém
No dia 2 de abril decorreu, no Centro Social da Freguesia 
de Belém, mais uma Reunião Pública Descentralizada da 
Câmara Municipal de Lisboa, tendo o Presidente da Jun-
ta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, feito 
uma intervenção no final onde, entre outras, realçou a 

importância de atender 
a questões e problemas 
relacionados com várias 
áreas como a repavimen-
tação da Rua dos Cordoei-
ros, Rua Bartolomeu Dias, 
Rua de Pedrouços, etc., 
passagem de deficientes e 
carrinhos de bebé para a 
frente ribeirinha, limpeza 
urbana na vertente da re-

colha e remoção do lixo, abertura da Rua da Correnteza 
para a Rua das Pedreiras, vários casos de iluminação 
pública, segurança (em especial no Bairro de Caselas), 
obras na Praça Afonso de Albuquerque, sanitários públi-
cos, Teatro Camões, obras da SRU na Calçada da Ajuda e 
Rua do Embaixador e muitas outras.
A sessão foi, unanimemente, considerada um sucesso 
em termos de organização da parte da Junta de Fregue-
sia de Belém.

eleIçoes
Parlamento Europeu 2014
Domingo dia 25 de maio é a data das próximas Eleições 
para o Parlamento Europeu.

Tal como em eleições anterio-
res, vamos disponibilizar o ser-
viço carrinha de voto. Todos 
os eleitores com dificuldades 
de mobilidade e/ou idosos que 
queiram expressar o seu direi-
to, têm à sua disposição este ser-
viço gratuito. Solicite o serviço à 
Junta de Freguesia, através do 

email secretaria@jf-belem.pt ou por telefone. Para mais 
informações consulte também o folheto distribuído com 
este boletim. o local de voto será a escola eb 2+3 de 
Paula Vicente (Rua gonçalves Zarco) em vez dos lo-
cais até agora utilizados (Escola Secundária do Restelo e 
Escola Secundária Marquês de Pombal).
Saiba que mesa de voto deve usar consultando a lista:

MESA DE VOTO eleiToReS

1 A-7 a A-4039

2 A-4041 a A-7985

3 A-7988 a A-11151

4 A-11152 a A-12976

5 A-12978 a A-14345

6 A-14346 a A-15532

7
A-15533 a A-16147 
UE A-2 a UE A-44 

B-10 a B-3121

8 B-3125 a B-8537

9 B-8542 a B-14249

10 B-14251 a B-18038

11 B-18041 a B-19784

12 B-19788 a B-21108

13 B-21109 a B-22324

14

B-22325 a B-22978
UE B-1 a UE B-32
BA 2 a BA 3053
BB 1 a BB 1149

O local de voto 
será a Escola 
EB 2+3 de 
Paula Vicente.

A sessão foi, 
unanimemente 
considerada um 
sucesso em termos 
de organização.
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pIscIna munIcIpal do restelo
Atividades desenvolvidas
Festa da Primavera
Seguindo o plano de atividades da Piscina Municipal do Res-
telo, realizou-se nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de abril a Festa 
da Primavera, a qual esteve aberta à participação de todos 
os alunos inscritos nas nossas aulas, bem como aos utiliza-
dores livres que usufruem da nossa instalação.
Nestes dias cada aluno poderia participar nas atividades, 
com liberdade de escolha no horário e no tempo de parti-
cipação, tendo apenas como limitação o dia em que estão 
inscritos nas aulas, com exceção dos alunos até aos 3 anos, 
em que as atividades apenas foram desenvolvidas nos dias 
12 e 13 de abril. 
Nesta Festa foram desenvolvidas várias atividades aquá-
ticas, estando sempre presente uma componente técnica, 
mas também uma componente lúdica. A organização e di-
nâmica das atividades realizadas teve em conta as idades 
e os níveis dos nossos alunos. Foram realizados diferentes 
circuitos com diferentes obstáculos e tarefas de superação 
individual, jogos de equipa e de interação e cooperação en-
tre os diferentes alunos, bem como técnicas de salvamento.
Para que toda a população que frequenta a nossa Piscina 
pudesse participar nesta Festa, introduziu-se este ano as “12 
Horas a Nadar”, na qual participaram os utilizadores livres, 
os nossos alunos e também os próprios técnicos de natação. 
O que interessava era atingir o maior número de metros 
nadados nas 12 horas, sem que houvesse qualquer segundo 
de interrupção. Os resultados conseguidos nesta atividade 
encontram-se afixados na nossa instalação.

Mês com estilo
Durante o final do mês de abril e o início do mês de maio 
iremos, na continuação do que foi realizado no mês de no-
vembro, realizar a atividade Mês com Estilo, a qual consiste 
na realização de provas definidas em função dos níveis de 
aprendizagem existentes.
Os resultados obtidos por cada um dos nossos alunos serão 
afixados na instalação. O objetivo da atividade é que os nos-
sos alunos tenham um termo de comparação dos resultados 
obtidos nos dois períodos, com vista a uma melhor perceção 
das melhorias alcançadas com a prática da natação.

Festival de encerramento
Tal como tem vindo a acontecer nas épocas anteriores, está 
previsto para o dia 1 de junho a realização do Festival de 
Encerramento, que visa a participação de todos os utentes e 
elementos da equipa técnica, num ambiente de festa e con-
vívio entre todos. Mais pormenores sobre a mesma serão 
divulgados brevemente.

Nova diretora Técnica da Piscina
A Prof. Ana Martins foi nomeada pela Junta de Freguesia 
para as funções de Diretora Técnica.

open de Belém
A Sociedade de Debates do ISCSP-UL rea-
lizou, nos passados dias 27 e 28 de Mar-
ço o “Open de Belém”. Esta organização 
visa, entre outros aspectos, “Fomentar e 
aperfeiçoar o espirito critico, competên-
cias retóricas, capacidade de improviso, 
expressão de opiniões e transmissão 
de ideias”.
Sendo o primeiro evento desta natureza 
denominado “Open de Belem”, a Junta de 
Freguesia respondeu positivamente ao 
desafio lançado pela organização. Além 
dos debates realizados, estava previsto 
uma visita pela Freguesia. E nesse sen-
tido o Presidente da Junta de Freguesia, 
Fernando Ribeiro Rosa e o Vogal da Ju-
ventude, Rui Cordeiro, receberam nas 
instalações da Freguesia este grupo de 
alunos.  Pudemos assim conhecer com 
mais detalhe os objetivos da organização 
e paralelamente dar a conhecer um pou-
co da história de Freguesia.
Desejamos à Sociedade de Debates do 
ISCSP-UL votos de maiores sucessos, dei-
xando a porta da Junta aberta para ou-
tras iniciativas. 

renovação 
da calçada 
da aJuda
No dia 18 de março decorreu a apresen-
tação do projeto de renovação da Calça-
da da Ajuda, no Centro Social de Belém. 
O Arq. João Nunes (do gabinete responsá-
vel pelo projeto) e a Drª. Teresa do Passo 
(da SRU Lisboa Ocidental) apresentaram 
a obra que vai iniciar muito em breve e 
que permitirá reabilitar, numa primeira 
fase, o troço na Freguesia de Belém. 



 
BI03 | m

a
r-a

Br 2014 | JF Belém
 

5
Freg

u
esIa

prémIos de cIdadanIa
Entregues em sessão pública, antes 
do início da Assembleia de Freguesia
Oferta do prémio Margarete Marie landenberg Rodri-
gues pela participação voluntária de forma responsável, 
sistemática e desinteressada diariamente no transporte 
solidário, no sentido de apoiar o bom funcionamento do 

transporte solidário.
Apesar da integração na 
Associação ARIA (Associa-
ção de Reabilitação e Inte-
gração e Ajuda), o Marco 
Vasconcelos luta diaria-
mente contra o estigma e 
discriminação social as-
sociadas às pessoas com 
problemas de saúde men-
tal, mas o voluntariado 

desinteressado ajuda diariamente o Marco Vasconcelos 
na sua integração social, e ajuda todos os que participam 
no transporte a serem mais cuidados.
O Marco Vasconcelos é sempre o primeiro a chegar e o 
ultimo a partir. O primeiro a abrir a porta, dar o braço 
para apoiar a descida e por um banco para ajudar neste 
transporte.
Esta foi a forma que a Comunidade encontrou de agra-
decer ao Marco Vasconcelos o seu empenhamento no 
desenvolvimento do Transporte Solidário.

A Oferta do prémio Coronel Médico António André 
Rodrigues à valência “Apoio integrado à Comunida-
de” do Centro Paroquial de Assistência de Santa Ma-
ria de belém, representado pela Drª. Helena Barracho, 
é a forma que a esta Junta em nome do território tem 
de reconhecer a importância dos serviços prestados em 
prol da comunidade através desta resposta que incluem 
o Serviço de Apoio Domiciliário; o Serviço de Banco Ali-

mentar; o Progra-
ma Comunitário de 
Ajuda Alimentar a 
Carenciados.
O Serviço de Apoio 
domiciliário que 
diariamente res-
ponde em termos 
de higiene pessoal, 
alimentação, trata-

mento de roupas, higiene pessoal às pessoas mais de-
pendentes da Freguesia que de acordo com os seus ren-
dimentos comparticipam os serviços;
O Serviço de banco Alimentar que com o apoio do ban-
co Alimentar contra a fome é entidade recetora e distri-
buidora das famílias em maior dificuldade económica:
E o Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Ca-
renciados, que de acordo com os requisitos do Instituto 
de Segurança Social, identificam e apoiam com géneros 
as famílias que cumprem os requisitos para este apoio.
Entre outros apoios sociais de enquadramento das fa-
mílias no caminho para a integração social, sempre em 
articulação de serviços de resposta à comunidade. 

Esta foi a forma 
que a Comunidade 
encontrou de 
agradecer a Marco 
Vasconcelos.

Esta é a forma que a 
Junta tem de reconhecer 
a importância dos 
serviços prestados em 
prol da comunidade.

Na foto, Drª. Helena Barracho e Marco Vasconcelos, cada um com 
um cheque de 1000 euros referente ao respetivo prémio recebido.
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novos paInéIs de aFIxação 
de InFormação
Na zona da antiga Freguesia 
de São Francisco Xavier
A Junta de Freguesia esteve a colocar novos painéis de afi-
xação de informação (vulgo mupis), em especial na zona da 
antiga Freguesia de São Francisco Xavier, de forma a que 
todos tenham acesso à informação e atividades da Junta de 
Freguesia.

assemBleIa de 
FreguesIa
No dia 22 de abril de 2014, pelas 21h, 
nas instalações da delegação da Fre-
guesia de Belém, Rua João de Paiva 
nº11, reuniu a Assembleia de Fre-
guesia de Belém, tendo sido aprova-
dos os seguintes documentos:

• Ata da sessão de 2013/12/19;
• Documentos de Prestação de 

Contas de 2013;
• 2ª Revisão ao Orçamento e 

Opções do Plano de 2014;
• Relatório Final do Inventário 

de Reconciliação de Ativos a 
2013/12/31;

• Regulamento e Taxas da Fei-
ra de Saúde de Belém;

• Regulamento e Taxas dos 
Campos de Férias;

• Regulamento e Taxas da Pis-
cina Municipal do Restelo;

• Regulamento e Taxas da Fei-
ra de Antiguidades, Velha-
rias e Artesanato;

• Alteração ao Regulamen-
to e Tabela de Taxas da 
Freguesia;

• Regulamento e Taxas 
da CAF/AAAF;

• Regulamento e Taxas dos 
Passeios Sénior.

Foram ainda aprovadas Moções 
de saudação ao 25 de Abril e ao 
1º de Maio.

os cãogurus
51º e 52º Troféu de Agility
Irão ter lugar duas provas de Agility 
(Agilidade Canina), no relvado do 
Jardim Vasco da Gama, que conta-
rão para o Campeonato Nacional de 
Agility 2013/14 e que serão duas das 
finais para apuramento do campeão 
e seleção nacional.
A não perder este magnífico evento 
de destreza animal.

Data  . . . . . . . . . . 10 e 11/Maio/2014 
Local . . . . . . . Jardim Vasco da Gama
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reaBIlItação
Jardins da Rua Tristão Vaz 
e da Avenida da Ilha da Madeira
Após a colocação do sistema de rega em todos os jar-
dins compreendidos entre as 
Ruas Tristão Vaz, Gonçalves 
Zarco, Mem Martins e Aveni-
da da Ilha da Madeira, chegou 
a hora de reabilitar os que se 
encontravam em mau estado!
Foram limpos e sujeitos a 
plantação todos os jardins das 
Ruas Tristão Vaz e Capitão 
Mor Pedro Teixeira, bem como os da Avenida da Ilha 
da Madeira.
O resultado é bem visível, sendo necessário agora a co-
laboração de todos na preservação dos mesmos não só 
não criando lixo mas também não deixando que os cães 
que por ali passeiam os estraguem!
Vamos todos cuidar do que é nosso e usufruir do que é 
feito em nosso benefício! Aproveite!

Foram limpos 
e sujeitos a 

plantação todos 
os jardins.
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candeeIros 
em perIgo
No dia 24 de dezembro de 2013 caiu 
um candeeiro no jardim do cruza-
mento das Avenidas das Descober-
tas com a Dr. Mário Moutinho.

A Junta de Freguesia alertou a CML 
para a existência de um outro can-
deeiro cuja base apresenta um esta-
do de degradação preocupante, ten-
do solicitado que fosse feita não só 
uma avaliação a este candeeiro que 
se encontra no mesmo cruzamento 
como a outros cuja base esteja en-
terrada em jardins (e por isso muito 
mais sujeita a humidades e, conse-
quentemente, a degradação).

Até hoje nem foi reposto o candeeiro 
caído nem feita esta vistoria.

Esperamos que não seja feita 
tarde demais…

estacIonamento 
em cIma de JardIns
A Junta de Freguesia apela a que todos utilizem corretamente os 
locais destinados a veículos e a peões!
E que não existam situações como aquela que se verificou, repeti-
damente, na Avenida da Ilha da Madeira, no cruzamento com a Rua 
Rodrigues Cabrilho, onde vários condutores estacionaram os seus 
veículos em cima do jardim, exatamente no local onde tinha sido 
colocada a rede de rega, apenas uns dias antes.
É uma atitude incompreensível e que só pode merecer a repreen-
são de todos!
Quando estamos todos a fazer um grande esforço para dotar es-
tes locais de uma maior dignidade, atentados como estes merecem 
uma punição social e policial. Por isso a Polícia Municipal deslocou-
se ao local para rebocar algumas das viaturas infratoras.
Agradecemos à PM a colaboração na preservação do espaço públi-
co e em fazer cumprir as regras!

estacIonamento 
em cIma de passadeIras
Alguns condutores com certeza ignoram o que significa uma passa-
deira… E com certeza também se esquecem que existem crianças e 
idosos para quem este espaço é fundamental para o atravessamen-
to das estradas…
É, pois, incompreensível o estacionamento em cima destes locais 
destinados ao atravessamento de peões! Alguns condutores che-
gam mesmo a estacionar os carros quase dentro dos locais onde 
vão, como este todo o terreno que podemos ver na imagem! É injus-
tificável e cabe a todos nós acabar com isto.
A uns deixarem de fazer. A outros, não permitir que façam!



10
 

BI
03

 |
 m

a
r-

a
Br

 2
01

4 
| 

JF
 B

el
ém

 
es

pa
ço

 p
ú

Bl
Ic

o

Este lixo é colocado 
intencionalmente fora dos 
contentores próprios! 

Não deixe que os outros 
estraguem o que também é seu!

O Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Fernando 
Ribeiro Rosa, com a equipa da 
Higiene Urbana, responsável 
pela limpeza de toda a zona 
onde decorreu a 24ª Meia 
Maratona de Lisboa.

Espaços onde decorreu a 24ª 
Meia Maratona de Lisboa, antes 
e depois da equipa da Higiene 
Urbana ter entrado em ação.
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hIgIene urBana
na Junta de Freguesia
A Junta de Freguesia passou, a partir de dia 10 de março, 
a ter competência na área da Higiene Urbana, no que diz 
respeito à varredura e lavagem das ruas, corte de ervas 
e aplicação de herbicida, limpeza de papeleiras e ainda 
na recolha de dejetos caninos através do Motocão.
São 38 os colaboradores – agora do quadro da Junta de 
Freguesia – nesta área, sendo, no entanto, insuficientes 
para tanta tarefa. Se é verdade que parte desta insufi-
ciência pode ser suprida através do empenho dos co-
laboradores e da colocação à disposição de meios mais 
adequados à limpeza urbana, outra parte – talvez a mais 
relevante para se fazer a diferença, tem de vir de cada 
um de nós.
A higiene urbana está na sua mão. 
Cada vez que se deita uma beata para o chão, se coloca 
lixo fora dos locais adequados para o efeito, se atira lixo 
para o chão, etc., está-se a contribuir para um ambiente 
pouco saudável com a consequente diminuição da qua-
lidade de vida.

Diariamente, sem excepção, 
as nossas ruas são limpas, var-
ridas e lavadas mas sem a sua 
ajuda não será possível atingir-
mos patamares de excelência.
E a sua ajuda é precisa não só 
na atitude individual e dos mais 
próximos (filhos, netos, irmãos, 
etc.) mas também na sensibili-

zação dos outros cidadãos. Não se pretende obviamente 
que se criem situações de conflito, mas a sensibilização 
e o bom senso são boas conselheiras e está ao alcance de 
cada um colaborar nesta tarefa comum.

A oRgANiZAção dA eQuiPA
Neste momento estão 38 colaboradores afetos à área da 
Higiene Urbana. Parecendo que são muitos, a realidade 
é que são poucos! Ao estabelecermos tarefas e compe-
tências acabamos com um número reduzido de colabo-
radores a executar cada tarefa.
A equipa é constituída pelos seguintes elementos:

• 1 Encarregado Geral
• 3 Encarregados
• 2 Administrativos
• 1 Guarda
• 4 Deservagem e aplicação herbicida
• 8 Lavagem das ruas (noite)
• 3 Condutores máquinas varredura
• 2 Condutor mais ajudante viatura trans-

porte e apoio
• 1 Varredor dedicado à Rua Vieira Portuense
• 1 Varredor dedicado à Rua dos Jerónimos
• 1 Varredor dedicado à Praça do Império
• 9 Varredores que percorrem a Freguesia

Podemos ser mais 17.000 a colaborar nesta tarefa evi-
tando que esta equipa tenha que apanhar lixo!

oRgANiZAção do TRAbAlHo
As ruas têm diferentes necessidades de limpeza con-
soante as suas características e intensidade de utilização.
Se há ruas que necessitam de ser varridas todos os dias, 
outras há que poderão ser apenas de 15 em 15 dias.
Claro que todos esperamos que a “minha” rua seja var-
rida e lavada todos os dias mas a realidade é que não há 
necessidade disso e que apenas algumas têm esse grau 
de exigência. O mesmo se passa com a lavagem.

Para se ter uma ideia, a Fre-
guesia está dividida em cer-
ca de 50 “cantões”, ou seja, 
áreas específicas de varre-
dura e em mais de 200 “gi-
ros” – zonas de lavagem.
Caso queira saber qual a pe-
riodicidade que é expetável  
que a sua rua seja lavada, 
pode enviar um e-mail para 

higiene.urbana@jf-belem.pt. Pode mesmo saber quando 
foi varrida ou lavada a última vez e quem foi o encarre-
gado responsável por essa ação.
Queremos que a ação seja o mais transparente possível, 
pois sabemos que só assim contaremos com o seu apoio 
nesta tarefa tao difícil que é manter um espaço limpo 
e asseado!

24ª MeiA MARAToNA de liSboA
A primeira prova de fogo foi apenas 6 dias depois de as-
sumidas as competências, com a limpeza de toda a zona 
onde decorreu a 24ª Meia Maratona de Lisboa.
Em apenas 2 horas e meia a nossa equipa de limpeza 
urbana limpou o imenso lixo que mais de 40.000 pessoas 
tinham criado em Belém. Veja nas fotos abaixo o antes 
e o depois para perceber a dimensão da tarefa e a ca-
pacidade de trabalho que a equipa teve. Estão por isso 
de parabéns!

AQuiSição CARRiNHA de APoio
A Junta de Freguesia adquiriu uma carrinha de apoio à 
higiene urbana, de forma a facilitar a deslocação dos co-
laboradores e das máquinas e equipamentos dentro da 
Freguesia, dado a sua extensão e difícil orografia. 
Esta carrinha vem somar-se à já existente e que foi 
transferida pela CML.
Iniciamos assim um movimento com o objetivo de dotar 
esta área de meios mecânicos adequados e que farão au-
mentar a eficiência dos nossos colaboradores.

Diariamente, 
sem excepção, 
as nossas ruas 
são limpas. 

Sem a sua ajuda 
não será possível 
atingirmos 
patamares de 
excelência.

Caso queira saber qual a periodicidade 
que é expetável  que a sua rua seja 
lavada, pode enviar um e-mail para 
higiene.urbana@jf-belem.pt.
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ações de sensIBIlIzação 
de saúde
O Grupo Acesso à Saúde está a desenvolver algumas ações de sensi-
bilização de Saúde no Centro de Dia da Cruz Vermelha Portuguesa- 
Caselas e nos Clubes da EB 2/3 Paula Vicente.
No centro de dia foi abordado o tema da Diabetes pela Dr.ª Filipa 
Monte e a Nutricionista Maria Ana Faustino parceiros da Comissão 
em representação da Farmácia Belém.
Nos Clubes da EB 2/3 Paula Vicente houve uma ação sobre Primeiros 
Socorros administrada pela Enfª Manuela Mateus  e pela Dr.ª Rivca 
Ferreira em representação do Centro Hospitalar de Lisboa Ociden-
tal, também este parceiros na Comissão Social de Freguesia Belém.
Estão previstas novas ações sobre Hipertensão Arterial para a po-
pulação sénior também estas realizada pela Farmácia Belém.

     

Durante o primeiro trimestre de 
2014 foram realizadas 2610 apresen-
tações quinzenais de desemprega-
dos inscritos no serviço de emprego 
do Conde Redondo a receberem sub-
sídio de desemprego, aqui no nosso 
Gabinete de Inserção Profissional.
Conseguimos caracterizar 822 de-
sempregados durante este trimestre.

cInecluBe
O “Cônsul de Bordéus” foi um dos filmes projetados no mês 
Março. Contou com inúmeros participantes interessados 
no tema dos primeiros sinais de direitos humanos e a par-
ticipação deste Cônsul de Bordéus na concessão de vistos 
aos Judeus.
No mês de Março houve ainda a oportunidade de visualizar 
o filme que conta a vida da nossa “Amália”. Um filme canta-
do, cheio de memória e de histórias de quem conheceu  fora 
do palco a grande embaixadora do fado “Amália”.
No mês de Abril, no Centro Social da Junta de Freguesia de 
Belém a população teve a oportunidade de visualizar o fil-
me “ José e Pilar” que procura acompanhar a vida do pré-
mio Nobel da Literatura Portuguesa e da sua mulher. Um 
documentário que capta os últimos anos de vida de José Sa-
ramago e nos dá a conhecer um Saramago e uma Pilar como 
nunca imaginamos.
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:

Sonhar é Fácil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/Maio/2014 
A Vizinha do Lado .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21/Junho/2014 
O Páteo das Cantigas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19/Julho/2014 
Os Três da Vida Airada  . . . . . . . . . . . . . . 20/Setembro/2014

atendImento 
socIal
Volta a ser realizado 
na sede da Junta de 
Freguesia de Belém
O atendimento social da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, que nos 
últimos anos foi na travessa do Oli-
val a Santos, regressou novamente 
a ser realizado na sede da Junta de 
Freguesia de Belém. Assim, o acesso 
ao atendimento social é mais fácil.
A Dr.ª Rita Cardoso é a nova técnica 
de Ação Social da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa, e o atendimen-
to é efetuado com marcação, através 
do número 213 943 800.
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assocIação de paIs
da Escola Secundária do Restelo 
coloca Mãos à Obra
A Associação de Pais da ES Restelo, em colaboração com Direcção 
da Escola, esteve no fim de semana de 4 e 5 de Abril a pintar e repa-
rar algumas das salas de aula da escola, numa tentativa (consegui-
da!) de melhorar o ambiente escolar.
A escola apresenta algum grau de degradação pelo que Pais e filhos 
alunos meteram mãos à obra!
A Junta de Freguesia de Belém forneceu não só os materiais de pin-
tura como as tintas, massas e outros materiais essenciais ao sucesso 
da iniciativa.

peQuenas 
reparações
A Junta de Freguesia de Belém dis-
ponibiliza um serviço gratuito de 
apoio à população de pequenas re-
parações domésticas, destinado a 
pessoas com idade a partir dos 65 
anos, em situação de carência eco-
nómica e que é prestado pelo Sr. 
António Ribeiro (eletricista e ca-
nalizador).
Para usufruir deste serviço basta 
inscrever-se na Junta de Freguesia 
entre as 9h e as 18h.

a maçã dos aFetos
Programa de Saúde Escolar
O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) é um pro-
grama preconizado pela Direção Geral de Saúde, que visa 
a promoção da saúde e prevenção da doença e cuja gestão 
está atribuída à Unidade de Saúde Pública (USP).
A população alvo abrangida por este programa é toda a 
comunidade escolar integrada no ensino pré
-escolar, básico e secundário. A sua fi-
nalidade é contribuir para a criação de 
condições ambientais, favorecen-
do a área da saúde, segurança e 
bem-estar da população escolar 
e consequentemente do seu su-
cesso educativo e pessoal.
A exposição “A Maçã dos Afetos”, 
insere–se nas atividades de come-
moração do Dia dos Afetos nas Esco-
las (dia 11 de Fevereiro), promovido pelo 
Projeto de Educação para a Saúde (PES), e pretendeu-se que 
a Maçã elaborada por cada escola/agrupamento mostrasse 
a forma como vivem e entendem os afetos.
Trata-se de um projeto da área da saúde escolar – com ati-
vidades que contemplam as áreas da Educação para a Saú-
de, designadamente nas componentes afetivas, educação 
sexual e alimentação, entre muitas outras – uma experiên-
cia que envolve não só profissionais das áreas da educa-
ção e da saúde, mas também os mais diversos parceiros da 
comunidade.
Esta exposição "A Maçã dos Afetos", com dezenas de ma-
çãs construídas pelos alunos das nossas escolas, esteve em 
exibição durante o mês de abril na USF - Unidade de Saúde 
Famíliar "Descobertas", na nossa Freguesia.

reaBIlItação
De mais um edifício para 
projetos de apoio social  
"reFood" e "dê p'rá troca"

A CML cedeu à Junta de Freguesia 
de Belém o edifício de um antigo la-
vadouro sito no cruzamento da Rua 
das Pedreiras com a Rua Gonçalves 
Zarco e dos Jerónimos.
Este edifício, por não ter nenhum 
interesse patrimonial e pelo seu es-
tado de degradação avançado, foi 
totalmente reabilitado pela Junta, 
tendo sido criado um espaço am-
plo, uma pequena divisão e uma 
mezzanine.
Será utilizado para o projecto dê 
p´rá Troca (reutilização de livros 
escolares), dinamizado pela Comis-
são Social de Freguesia e pelo Re-
Food, cujo Núcleo de Belém está já 
a trabalhar de forma a iniciar em 
breve a sua atividade (conta já com 
cerca de 140 voluntários).
Damos, com estes dois projetos, um 
importante apoio social através da 
disponibilização de livros escolares 
gratuitos e de refeições que serão 
distribuídas aos mais necessitados.
Estes projetos serão dinamiza-
dos por voluntários, pelo que es-
tão desde já convidados a dar o V. 
contributo!
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IntervIr
Psicomotricidade
No âmbito do programa Intervir, e de acordo com as ne-
cessidades da comunidade escolar e da comunidade sénior, 
surgem dois projetos de Psicomotricidade, nomeadamente 
a Psicomotricidade na Escola e a Psicomotricidade no Centro 
de Dia, dinamizados pelas psicomotricistas Ana Ribeiro e 
Marília Braga. 
Em contexto escolar, a Psicomotricidade pretende intervir 
ao nível do desenvolvimento psicomotor das crianças, das 
suas relações interpessoais, das suas atitudes e na autorre-
gulação do seu comportamento, promovendo uma melhoria 
da atenção, memória, linguagem, organização psicomotora 
e das suas competências pessoais e sociais. Este trabalho, 
realizado com recurso a técnicas de mediação corporal, re-
lacional e cognitiva, destina-se a crianças com perturbações 
do desenvolvimento e aprendizagem, assim como a crian-
ças com perturbações do comportamento. Neste momento o 
projeto está a ser desenvolvido em três escolas, abrangendo 
50 crianças.

No que se refere ao projeto de Psi-
comotricidade no centro de dia, 
neste momento implementado no 
Centro de Dia de Caselas, os prin-
cipais objetivos são a promoção da 
qualidade de vida e a capacitação 
dos idosos para enfrentar as trans-
formações próprias da sua faixa 
etária, tanto a nível físico como a 
nível psicológico. 

Com recurso a atividades de cariz lúdico, os idosos traba-
lham aspetos ligados à sua motricidade, ao seu bem-estar 
e à sua capacidade de interação com os outros. Este projeto 
abrange cerca de 20 idosos.
De forma a potencializar estes dois projetos, foi estabeleci-
da uma ponte entre o centro de dia de Caselas e a EB1 de Ca-
selas para a construção de uma “Manta de Histórias”, para 
participação na semana da leitura que se realizou de 17 a 21 
de março, e para a troca de correspondência com a iniciati-
va “Cartas ao Sábio”, que de momento não está a decorrer. 
A “Manta de Histórias”, comum a todas as escolas do agru-
pamento mas com histórias de diferentes autores, foi reali-
zada com quadrados de tecido, e teve como base a história 
da "Girafa que comia estrelas" de José Eduardo Agualusa. Os 
quadrados foram pintados pelas crianças do Jardim-de-In-
fância e do 1º ciclo, deixando a parte da costura dos quadra-
dos para os idosos. 
No intuito de celebrar a época festiva que se atravessa, 
foi dinamizada com os idosos do centro de dia de Case-
las uma atividade com o objetivo de produzir cestas para 
as amêndoas.

IntervIr
Afetos na Escola
Para além de todas as atividades desenvolvidas nestes pro-
jetos, durante o ano letivo, e sendo esta uma época especial 
da Páscoa, foram ainda dinamizadas atividades mais voca-
cionadas para a celebração da mesma. Desta forma, e no 
âmbito do projeto Intervir, foram realizadas caças ao tesou-
ro dirigidas a todas as turmas de 4º ano abrangidas pelo 
projeto Afetos. 

Os quadrados 
foram pintados 
pelas crianças 
e costurados 
pelos idosos.

Corre, corre, cabacinha 
1ºano EB1 Bairro do Restelo

O macaco de rabo cortado 
2ºano EB1 Bairro do Restelo

A galinha pimpona 
3ºano EB1 Bairro do Restelo
O menino recompensado 

4ºano EB1 Bairro do Restelo

A girafa que 
comia estrelas 

EB1 e J.I. Caselas

O que se vê no ABC 
Sala 1 J.I. Pedrouços

O elefante diferente (que 
espantava toda a gente) 

Sala 3 J.I. Pedrouços

Os ovos misteriosos 
EB1 e J.I. do Alto da Ajuda

Zoologia bizarra 
Sala 2 do J.I. Pedrouços

Ynari, a menina das 
cinco tranças 

EB1 Moinhos do Restelo e 
J.I. São Francisco Xavier

O coelhinho branco 
J.I. Santa Maria de Belém



16
 

BI
03

 |
 m

a
r-

a
Br

 2
01

4 
| 

JF
 B

el
ém

 

Iv FeIra de educação 
especIal
O subgrupo - Educação Inclusiva, da Comissão Social de 
Freguesia Belém (Decreto-Lei nº 115/2006, de 14 de Junho), 
inserida na Rede Social de Lisboa que tem como objetivo 
combater a pobreza e promover a inclusão através do de-
senvolvimento social local, encontra-se a organizar a iV Fei-
ra de educação especial de belém que se propõe divulgar 
a técnicos, pais/encarregados de educação e população em 
geral as respostas e apoios ao nível da educação especial.
As entidades que tenham interesse em participar poderão 
representar-se em «stands», trazer alunos/utentes para 
fazerem atuações em palco, venderem artigos elaborados 
pelos alunos ou oferecerem lembranças aos visitantes, a 
Feira contará ainda com um momento de partilha e refle-
xão entre pais, técnicos e entidades, pelo que para isso terá 
uma tenda, equipada com mesa, cadeiras, vídeo-projetor e 
computador num debate/reflexão, permitindo a apresenta-
ção da entidade ou fazer sessão de esclarecimento acerca de 
uma temática relacionada com as necessidades educativas 
especiais.

Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30/Maio/2014 
Horário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  das 10h às 18h 
Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jardim Vasco da Gama
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Educação
Inclusiva

Tlf.: 213 637 629
e-mail: ed.inclusiva@csifbelemxavier.com

 Largo dos Jerónimos, n.º 3 r/c | 1400-209 Lisboa

30 Maio 2014 | 10h às 18h | Jardim Vasco da Gama

am
oro

so

Sonho



amigo

conquistador

aven
tur

eir
o

alegre

Entrada Livre

bom

Venha festejar o Dia da Criança
e aproveite para conhecer os 
recursos disponíveis na área
da Educação Especial.
Mostra de Trabalhos e Actuações

Belém-

ser...

Momentos de partilha e reflexão

promoção 
da saúde nos 
Idosos
Nos passados dias 25 de março, 1 
e 8 de abril o Gabinete de Aconse-
lhamento Psicológico e Promoção 
da Saúde (GAPPS), da Universidade 
Lusíada de Lisboa, pôs em prática a 
sua parceria com a Junta de Fregue-
sia de Belém na realização do Pro-
grama de Sessões de Psicoeducação 
na Comunidade, com os temas: "A 
importância da música na prevenção 
de doenças e promoção de saúde", 
"Alimentação saudável em tempo de 
crise" e "Atividade física e o envelhe-
cimento ativo".
Todas estas sessões contaram com 
uma parte teórica ministrada pela 
Psicóloga Clínica-Estagiária do GA-
PPS, Drª Cátia Gomes, bem como 
com uma componente prática facul-
tada por uma Musicoterapeuta (Drª 
Ana Lapa), uma Psicóloga Cínica e 
especialista em alimentação sau-
dável (Drª Isabel Rodrigues) e com 
uma aula de Fitness lecionada pelo 
Prof. Doutor Luís Silva, respetiva-
mente em cada tema, estando todos 
os intervenientes associados à Uni-
versidade Lusíada de Lisboa.
Foram 3 sessões de partilha de co-
nhecimentos e experiências, auto-
descoberta e lúdicas. Com toda a 
carga terapêutica a elas associadas, 
foi possível aos participantes reali-
zarem atividades em grupo, expe-
rimentação de instrumentos musi-
cais, degustação de chá de ortigas 
e funcho, já para não falar de uma 
aula de Fitness que pôs toda a gente 
a mexer, com os exercícios realiza-
dos em aula bem como com os que 
aprenderam para fazer em casa.
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FérIas da pÁscoa dIvertIdas
por rita Frade

As nossas férias da Páscoa foram vividas com imensas ativi-
dades. Fomos à piscina dar uns mergulhos e aproveitámos 
para fazer uns jogos, fomos ao planetário ver as estrelas, 
os planetas e os cometas e fomos ao cinema ver o filme do 
Rio 2. Pelo caminho temos feito muitos amigos e tem havido 
muito convívio.Tem sido tão divertido que até tivemos a vi-
sita supresa do Coelho da Páscoa que escondeu alguns ovi-
nhos, para grande alegria nossa. As fotografias falam por si.

rastreIo vIsual gratuIto
O Lions Clube Lisboa Belém em parceria com o Grupo Insti-
tutoptico, realizou um rastreio visual gratuito no dia 28 de 
março de 2014 entre as 9h30 e as 18h30 para as famílias da 
Freguesia de Belém, frente à delegação da Junta de Fregue-
sia. Foram cerca de 75 as pessoas rastreadas neste processo. 
Algumas destas pessoas encontram-se em situação de gran-
de exclusão social e tiveram acesso gratuito a óculos.

ação
 so
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recolha de 
roupa usada
A Junta de Freguesia de Belém e a 
Cáritas Diocesana de Lisboa, atra-
vés dos seus Presidentes, assinaram 
um protocolo de colaboração para a 
colocação de contentores de recolha 
de roupa, calçado, etc., que apoiarão 
a atividade social da Cáritas e esta 
apoiará financeiramente a ativida-
de da Loja Solidária, na área da la-
vagem e engomadoria de roupa a 
idosos e famílias carenciadas.
Ao colocar a sua roupa nos conten-
tores estará a ajudar duplamente!
Os contentores estão situados nas 
seguintes ruas:

Av. Torre de Belém 
Rua Damião de Góis 
Av. Restelo 
Rua João de Bastos 
Rua Pedrouços 
Rua Gonçalves Zarco 
Rua da Junqueira 
Rua 11 – Bairro de Belém 
Rua Sam Levy 
Rua João Dias 
Av. da Ilha da Madeira 
Av. Dr. Mário Moutinho

Apelamos a todos os fregueses que 
sempre que tenham roupa que este-
ja em bom estado de conservação, a 
coloquem nestes contentores.

Está também um contentor junto à 
Loja Solidária. Sempre que esta es-
tiver fechada, poderá ai colocar a 
roupa, que as voluntárias farão a 
triagem da respectiva roupa.
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passeIos 
senIores
Viaturas Clássicas 
da CML
A Câmara Municipal de Lisboa tem 
vindo a realizar visitas guiadas a 
um conjunto de viaturas represen-
tativas dos diferentes serviços pres-
tados à população, no período com-
preendido entre o final dos anos 20 
e o final da década de 80.
Este projeto museológico dos trans-
portes municipais, ao qual a Junta 
de Freguesia de Belém aderiu, foi 
preparado tendo em vista os inte-
resses da população sénior. As visi-
tas foram especialmente prepara-
das para aspetos que se prendem 
com a evolução do automóvel e dos 
transportes terrestres em geral, bem 
como pelos serviços outrora pres-
tados  pelas viaturas presentes na 
exposição.
As visitas estão a decorrem nos dias 
23 e 30 de abril e no dia 7 de maio.
Quem estiver interessado em parti-
cipar deve dirigir-se à Junta de Fre-
guesia a fim de se inscrever.

InscrIções 
encerradas
Passeio sénior a Elvas
Um conjunto de seniores da nos-
sa Freguesia, nos próximos dias 7 
e 8 de maio, vão visitar a históri-
ca cidade de Elvas, explorando o 
que de melhor essa localidade tem 
para oferecer.
As inscrições para o passeio sénior a 
Elvas já encerraram, no entanto não 
desanime, mais passeios seniores es-
tão para vir. Esteja atento!

Data  . . . . . . . . . . 07 e 08/Maio/2014 
Local . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elvas

1ªFeIra da saúde de Belém
A Junta de Freguesia de Belém encontra-se a organizar 
a 1ª edição da Feira de Saúde de Belém que irá decorrer 
nos dias 30 e 31 de Maio de 2014, nos Jardins Vasco da 
Gama em Belém.

Pretende-se divulgar Associações e Entidades que estejam 
ligadas à Saúde. Serão realizados rastreios, workshops/pa-
lestras sobre as diversas temáticas bem como demonstra-
ções de atividades físicas que promovam um estilo de vida 
saudável. O evento reunirá num mesmo espaço os utentes 
dos serviços de saúde, empresas do ramo, indústria, marcas 
e profissionais do segmento, num evento oferecido tanto ao 
público, como a profissionais e consumidores, os melhores 
produtos, tecnologias e serviços, gerando divulgação, negó-
cios e resultados aos participantes.

Os objetivos da feira são abrir espaço para que indústrias, 
distribuidores, lojistas empresários e profissionais possam 
demonstrar e divulgar os seus serviços, ampliando o seu le-
que de negócios, incentivando a valorização das empresas 
locais e reunir, num único ambiente, as melhores empresas, 
marcas, produtos e serviços do segmento da saúde.

Paralelamente irá decorrer a IV Feira de Educação Especial, 
organizada pela Comissão Social de Freguesia de Belém, 
ampliando desta forma, o público-alvo das duas iniciativas, 
num espaço que, aos fins-de-semana acolhe mais de uma 
centena de milhares de pessoas.

Caso pretendam receber todas as informações e condições 
basta para isso contactar a organização, através do seguinte 
e-mail: voluntariado@jf-belem.pt

Serão uma centena de expositores no maior evento de saú-
de ao ar livre. Participe na 1ª Edição da Feira de Saúde e 
venha divulgar a sua Empresa/Instituição.

Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 e 31/Maio/2014 
Horário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  das 10h às 18h 
Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jardim Vasco da Gama
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estagIÁrIa
da Casa Pia CED Pina 
Manique na Junta 
de Freguesia
A Junta de Freguesia de Belém rece-
beu no final de Março, a estagiária 
Helena Pina, aluna do 3ºAno do cur-
so Técnico de Apoio Psicossocial da 
Casa Pia CED Pina Manique.
A Helena junta-se à equipa da ação 
social no acompanhamento da orga-
nização das atividades de verão com 
as crianças e jovens. Irá também co-
laborar na organização do Dia Mun-
dial dos Vizinhos.
Outro dos apoios que a Helena nos 
veio assegurar, foi no âmbito do pe-
louro da educação, no acompanha-
mento a crianças com necessidades 
educativas especiais nas ativida-
des de enriquecimento curricular 
(AEC’s). É desta forma que sentimos 
que o estágio da Helena, entre mar-
ço e junho, será uma mais valia para 
os projetos que estão em curso na 
Junta de Freguesia de Belém. 

voluntarIado
O voluntariado na nossa Freguesia conta já com a participa-
ção de 97 pessoas que estão neste momento a dar um contri-
buto muito importante em alguns projetos, como é o caso:

• Biblioteca
• Espaço ecológico
• Apoio ao estudo
• Apoio ao  cidadão: 

preenchimento das declarações de IRS
• Loja Solidária

A par dos projetos da Freguesia sondámos as necessidades 
das entidades locais e conseguimos que os nossos voluntá-
rios disponibilizassem o seu tempo para apoio a:

• Refood
• Associação Coração Amarelo
• ARIA
• Centro Dia Cruz Vermelha Portuguesa - Caselas
• Iniciativas pontuais da Cruz Vermelha Portuguesa

Um bom exemplo desta articulação entre parceiros é o caso 
da Casa Pia de Lisboa - CED Nuno Álvares que se disponibi-
lizou para elaborar com os alunos do curso de Pastelaria/

Padaria uma sobremesa sema-
nal que é direcionada para a 
Mesa de Nossa Senhora - Centro 
Paroquial Santa Maria de Belém.

Fomos também contatados pelo 
Ministério da Defesa, com o qual 
assinámos um protocolo de par-
ceria ao nível do voluntariado, 
pois demonstraram-se bastan-

te disponíveis e interessados em colaborar em diversas 
iniciativas.

Neste sentido se estiver interessado em ajudar, “saiba 
como fazer a diferença” e contate-nos através do email 
voluntariado@jf-belem.pt ou através do telefone 213 637 629.

A nossa 
Freguesia 
conta já com a 
participação de 
97 voluntários.

passeIo sénIor à 
marInha grande
O último passeio sénior e primeiro des-
te ano, foi à Marinha Grande, cidade do 
Distrito de Leiria, conhecida como Capi-
tal do Vidro.
Os seniores da recém formada Freguesia 
de Belém que tiveram a possibilidade de 
ir, visitaram o famoso Museu do Vidro 
e o Museu Joaquim Correia e puderam 
apreciar um delicioso almoço no restau-
rante Regional Minhota.
Correu tudo muito bem, apesar da chuva 
que se fez sentir, sobretudo no segun-
do dia, e todos ficaram com vontade de 
ali voltar.
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FérIas de verão
Crianças e Jovens 2014
Após o desenvolvimento das atividades de Páscoa, iniciamos a preparação 
para as atividades de Verão e das Férias dos V. Educandos.
É um momento de festa e de celebração pelo esforço que eles fizeram ao 
longo do ano. Mas é também um momento de aproveitar o tempo livre para 
realizar atividades orientadas e que sejam mais um momento de enriqueci-
mento, de partilha e de muito divertimento.
 Na sequência de diversos pedidos e depois de auscultarmos as famílias e 
as preocupações que nos transmitiram, decidimos que os programas para 
as crianças entre os 6 e os 12 anos e jovens entre os 13 e os 18 anos decor-
rerá entre o dia 16 de Junho e 22 de Agosto, divididos em 5 turnos de duas 
semanas cada.
Cada criança pode frequentar o máximo de 4 turnos, sendo que não poderá 
fazer mais do que 3 turnos seguidos.
Esperamos assim poder dar uma resposta social mais abrangente numa al-
tura em que as famílias mais necessitam.
A Junta de Freguesia de Belém disponibiliza os seguintes programas destina-
dos a crianças e jovens, em cada um destes turnos existem cinco lugares para 
crianças com mobilidade reduzida numa perspetiva de apoio às famílias:

PROGRAMA idades dos 
participantes Período

PRAIA CAMPO 
INFâNCIA 6 aos 12 anos 16/06 a 

27/06
30/06 a 
11/07

14/07 a 
25/07

28/07 a 
08/08

11/08 a 
22/08

PRAIA BELÉM 
JOVEM 13 aos 18 anos

16/06
a 27/06

30/06 a 
11/07

14/07 a 
25/07

28/07 a 
08/08

11/08 a 
22/08

A inscrição é Online ou se necessitar de ajuda para o preenchimento presen-
cialmente na Secretaria da Junta de Freguesia no Largo dos Jerónimos, nº3 
R/c (entre as 9:00 e 18:00h de 2ª a 4ª e às 6ª, às 5ª entre as 11h00 e as 20h00) 
ou na secretaria da Rua João de Paiva, nº11 (entre as 9:00 e 18h00 de 2ª a 6ª, 
fechado para almoço das 14h00 às 15h00)
Os documentos necessários à inscrição podem ser enviados para o e-mail 
ferias@jf-belem.pt são:

das Crianças e Jovens:
• Cartão Cidadão/Bilhete de Identidade/Documento de Identificação 

equivalente;
• Boletim de vacinas.

do Responsável legal
• Cartão Cidadão/Bilhete de Identidade/Documento de Identificação 

equivalente
• Caso o/a responsável legal seja recenseado/a na Freguesia de Belém 

não é necessário mais nenhum documento.
• Caso o/a responsável legal seja morador/a  na Freguesia de Belém é 

necessário comprovativo de morada.
• Caso o/a responsável legal não seja o Pai ou a Mãe, é necessário entre-

gar uma declaração do tribunal onde conste esta decisão.

lavandarIa 
socIal
Procura colaborador com 
subsídio de desemprego
Se gosta de lavar e engomar roupa, 
de contato com pessoas mais velhas, 
e está em situação de desemprego, 
temos uma oferta de trabalho social-
mente útil.
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 econó-
mico (20% do valor do IAS), subsídio 
de refeição, seguro e ainda é pago o 
passe, e está ocupado no desenvolvi-
mento de uma ação socialmente útil.
Para mais informações entrar em 
contato com gip@jf-belem.pt ou com 
madalena.murias@jf-belem.pt, ou 
através da Junta de Freguesia de Be-
lém 213 637 629.
Tivemos de interromper o serviço 
de lavandaria para a comunidade 
por falta de candidatos disponíveis 
para executar este trabalho comu-
nitário. A todos quantos aguardam 
este serviço, assim que exista uma 
pessoa em condições de acesso avi-
saremos telefonicamente.

campo de 
FérIas sénIor
Está para breve a edição de 2014 do 
Campo de Férias Sénior. Esta ativida-
de decorre de 25/Agosto a 29/Agosto 
e de 01/Setembro a 05/Setembro.
As inscrições estão abertas entre 12/
Maio e 16/Junho. Inscreva-se!

Data  . . . . . . . .  25 a 29/Agosto/2014 
            . . . . . . . 01 a 05/Setembro/2014
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• Caso haja vagas após a Inscrição dos Fregueses, a Junta de Fregue-
sia está disponível para aceitar outros participantes não residentes 
até os lugares dos autocarros estarem completos. Estas inscrições 
serão por ordem de registo e obedecem aos seguintes critérios de 
copagamento.

• Para recenseados ou em caso de estrangeiros, comprovativo de resi-
dência na Freguesia de Belém.

 desconto de 
irmãos % escalão A escalão b escalão C

FILHO ÚNICO 0 2 5 10

2 FILHOS 20 3,2 8 16

3 FILHOS 30 4,2 10,5 21

4 FILHOS 40 4,8 12 24

5 FILHOS 50 5 12,5 25

Para assegurar vaga a quem não está recenseado ou não reside na Fregue-
sia de Belém:

 
Custo 

Com todas as despesas incluídas (alimentação, 
transportes, identificadores, atividades, seguros)

CRIANçAS ENTRE OS 
6 E OS 12 ANOS 200€

JOVENS ENTRE OS 13 
E OS 18 ANOS 100€

Para estudante nas escolas de Belém ou cujos pais trabalhem na Freguesia 
de Belém, ficando sujeitos à existência de vaga:

 
Custo 

Com todas as despesas incluídas (alimentação, 
transportes, identificadores, atividades, seguros)

CRIANçAS ENTRE OS 
6 E OS 12 ANOS 125€

JOVENS ENTRE OS 13 
E OS 18 ANOS 65€

A confirmação dos selecionados, nestes casos será gestão apenas na semana 
anterior ao início do 1º Turno.
A Junta de Freguesia após o prazo de inscrição terminar (10 de Maio de 
2013), selecionará as crianças e jovens que participarão no programa obede-
cendo aos critérios de relacionamento com o território.
A Junta de Freguesia informará então os fregueses, por e-mail, pelo dia 23 
Maio quais as crianças e jovens selecionados, tendo os Responsáveis Legais 
5 dias úteis para confirmar a participação e, caso haja lugar a tal, o pagamen-
to da atividade terá que ser feito até ao dia 09 de Junho de 2014.
 A reunião de Pais decorrerá dia 05 de Junho, às 19h no Centro Paroquial 
de Santa Maria de belém, Rua dos Jerónimos, nº 3.
Esperamos pelos V. Educandos!

peQuenas aJudas 
grandes apoIos
“O que já não serve 
para alguns pode ser 
muito útil para outros”
Grandes ofertas e grandes pedidos 
continuamos a receber.
A Junta continua a articular com as 
necessidades e potencialidades lo-
cais para um apoio mais efetivo a 
quem mais precisa.
Neste boletim, para além de agrade-
cer todas as generosas ofertas que 
recebemos e entregamos a quem 
mais necessita recordamos:
Quem tem equipamentos grandes 
ou pequenos em estado de reutili-
zação que não necessite e que esteja 
disposto a oferecer gratuitamente a 
uma família carenciada, informe a 
Junta de Freguesia, através do e-mail 
solidario@jf-belem.pt ou através do 
número de telefone: 213 637 629.
Quem necessite de equipamentos 
grandes ou pequenos deve realizar 
o mesmo procedimento: enviar um 
e-mail ou telefonar para a Junta a 
informar o que necessita.
Neste momento necessitamos de:

• Carrinho de bebé
• Frigorifico
• Fogão de bilha e outro de 

gás natural
• Sofá cama
• Esquentador de bilha e outro 

de gás natural
• Máquina Lavar Roupa
• Placa elétrica de fogão
• Micro-ondas

Quem tem equipamentos que não 
sejam reutilizáveis, e pretender fa-
zer uma doação pode entregar na 
eNTRAJudA (uma entidade par-
ceiro do Banco Alimentar Contra 
a Fome). Basta contactar o 213 620 
417, ou entregar na Av. de Ceuta, 
Bairro da Quinta do Cabrinha.
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lIvros para 
caBo verde
Numa das visitas à biblioteca da 
Junta de Freguesia, e a pedido da 
mesma, os alunos do 1.º ano do Ex-
ternato de S. José ofereceram livros 
infantis para enviarmos, mais uma 
vez, em conjunto com entidades 
militares, para os meninos de uma 
comunidade do interior de Santia-
go, em Cabo Verde. Esta, encontra-se 
isolada do resto da sociedade e em 
risco de extinção.
O projeto visa encorajar as crianças 
a estudar na cidade.

FérIas na 
BIBlIoteca
Nas férias da Páscoa, o filme RIO, 
foi visionado na Biblioteca. Apro-
veitem, agora, para ir ao cinema ver 
o RIO 2, que, desta vez, versa sobre 
a Amazónia.

mostras 
BIBlIogrÁFIcas
No mês de maio, a mostra bibliográ-
fica focou o tema do Pai. Em abril, 
apresentamos alguns livros de saú-
de do nosso acervo documental. Já 
para maio, damos primazia à temá-
tica da mãe. dIa da poesIa

Além da entrega de uma poesia de Fernando Pessoa aos 
utentes presentes na Junta de Freguesia, este dia foi cele-
brado no Centro de Dia de São Francisco Xavier, em Caselas, 
numa ação conjunta da Biblioteca da Junta de Freguesia, 
Cruz Vermelha Portuguesa, Lions Clube Lisboa - Sete Coli-
nas, colaboradores e utentes do Centro de Dia e traduziu-se 
numa verdadeira, florida e animada tarde de poesia.

dIa da prImavera
No dia da Primavera, o grupo de dança Pitéus do Ritmo, da 
Junta de Freguesia de Belém atuou no Centro de Dia de S. 
Francisco Xavier. Os utentes, depois de verem e aplaudi-
rem, tiveram oportunidade de dar um pezinho de dança. 
Agradecemos o sucesso e a amabilidade do grupo Pi-
téus do Ritmo!
Se estiver interessado inscreva-se na Junta de Freguesia.
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maIs lIvros na BIBlIoteca
Mais uma vez, agradecemos a todos aqueles que se digna-
ram a ofertar livros para a nossa Biblioteca, nomeadamen-
te, a Joaquim Ruela, que a presenteou com vários volumes. 
Menção especial, para o casal Maria da Graça Costa Pavão e 
Henrique Pavão, moradores na freguesia, de quem recebe-
mos a fantástica oferta de mais de 500 livros, bem como 3 
secretárias, 2 mesas e armários. Bem hajam!
Obrigado, ainda, aos nossos voluntários e colaboradores, e 
ao apoio da Junta de Freguesia no transporte dos mesmos.

FalecImento
de Vasco Graça Moura
A Junta de Freguesia apresenta os seus sentidos pêsames à 
família de Vasco Graça Moura e à administração do CCB - 
Centro Cultural de Belém pelo seu falecimento no passado 
dia 27 de abril.
Durante o seu mandato como presidente do CCB foi assina-
do um protocolo de colaboração com esta Junta de Fregue-
sia, posteriormente desenvolvido e incrementado de for-
ma muito significativa em diversos domínios da atividade, 
muito se devendo ao grande dinamismo do Dr. Vasco Graça 
Moura os efeitos positivos dessa parceria.
Vasco Graça Moura foi indubitavelmente um dos grandes 
vultos da cultura portuguesa e que marcou de forma muito 
positiva a atividade do CCB durante os últimos anos, com 
toda a repercução que isso significou de mais valias cultu-
rais para toda a nossa zona de Belém.

lugares de 
memórIa
Dia Internacional 
dos Monumentos 
e Sítios 2014
Sob o tema Lugares de Memória rea-
lizam-se, este ano em Portugal, de 12 
a 20 de abril, as comemorações do 
Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios de 2014.
A freguesia, para se juntar a estas 
comemorações, organizou dois pas-
seios pedonais, no dia 15 de abril, à 
Ermida de S. Jerónimo e no dia 22 de 
abril ao Museu de Arqueologia.

arte à mesa
Na Rua da Praia 
do Bom-Sucesso
O restaurante "O Navegador" acolhe 
desde 1 de maio, uma mostra de pin-
tura, na sua sala “Pietra”.
Obras do pintor Mário Lopo, ali per-
manecerão em exibição até 30 de 
junho, conferindo a oportunidade 
de desfrutar do excelente serviço do 
"Navegador", agora na presença de 
alguns óleos do artista de 2ª feira a 
sábado, só à hora do almoço.

BIBlIoteca 
nacIonal
A Biblioteca Nacional de Portugal 
reconheceu a importância das ofer-
tas de obras enviadas pela biblioteca 
da nossa Junta de Freguesia. Alguns 
livros doados pelos residentes à nos-
sa biblioteca têm este destino.
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passeIos 
pedestres
“Do Restelo para 
a Cidade”
Os passeios pedestres por museus, 
palácios, jardins e outros espaços de 
interesse cultural dão continuidade 
à vida ativa e variada de todos os 
participantes da Freguesia.
O exercício físico ajuda o ser huma-
no a sentir-se melhor e a viver mais 
tempo. Manter um nível saudável de 
atividade na nossa idade, como ao 
longo da vida, pode melhorar a con-
dição mental e emocional e física, 
além de aumentar a produtividade 
pessoal e as relações íntimas.
Adultos seniores e jovens seden-
tários devem ter uma vida ativa 
para manter a sua aptidão cardio-
vascular, o metabolismo e a fun-
ção muscular.
Manter a vitalidade cultural, men-
tal e física é crucial para se obter o 
maior prazer na vivência dos anos 
de quem vai envelhecendo.
Novos percursos para Maio e Junho 
(poderá haver alterações sempre 
que surjam percursos obrigatórios).

PRóxiMoS PASSeioS

06/Mai  Museu Nacional do Azulejo
13/Mai  Museu da Farmácia
20/Mai  Corredor Verde de Monsanto
27/Mai  Museu Nacional do Teatro e 

Jardim Monteiro Mor
03/Jun  Museu de S. Roque
10/Jun (Feriado)
17/Jun  Visita a Alcobaça/Batalha
24/Jun  Castelo de S. Jorge e 

Miradouro de Santa Luzia
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Internet segura
Realizaram-se, na Biblioteca da nossa Junta de Freguesia, 
algumas sessões de Internet Segura. O projeto Comunicar 
em Segurança é uma iniciativa de voluntariado empresa-
rial da Fundação Portugal Telecom, que pretende alertar a 
comunidade educativa para a utilização correta e segura 
das tecnologias de informação, nomeadamente, internet e 
telemóvel.
As sessões de sensibilização, desta vez, destinaram-se aos 
alunos do 1º e 2.º Ciclo, com uma duração de 45 minutos e 
foram realizadas por colaboradores da Portugal Telecom.

academIa dramÁtIca 
FamIlIar anImada
A ADF está em grande atividade e apresenta em maio as 
seguintes iniciativas:

i love Rock & Roll

Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10/Maio/2014 
Horário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  às 22h 
Atuações  . . . . . . . . .LA Vintage Band, Teen4ty, Jam & Out

iPhado, o fado que vai às pessoas

Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17/Maio/2014

baile

Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31/Maio/2014 
Atuações  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onda Nova 
Objetivo . . Angariação de fundos » grupo de teatro da ADF

Contamos com a sua presença!
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vIsIta de estudo
A Junta de Freguesia de Belém proporcionou uma tarde 
diferente aos alunos dos Clubes da Escola EB 2,3 Paula Vi-
cente. Numa visita apaixonante até à Culturgest os alunos 
puderam visitar uma das suas galerias. Com visitas guiadas, 
jogos empolgantes e muitas curiosidades puderam ver na 
Galeria 1 uma exposição sobre a artista Ana Jotta que se 
caracteriza por não ser nem escultora, nem desenhadora, 
nem pintora, mas tudo isso.  Na Galeria 2 os alunos tiveram 
a oportunidade de explorar a obra de dois artistas, sendo 
um deles o Pintor Pedro Casqueiro e a Pintora e Desenhado-
ra Luísa Correia Pereira.
ana Jotta A Exposição intitulada “A Conclusão da Precedente” é uma 
exposição que despista constantemente a possibilidade de arrumação 
por períodos ou fases. Nela os alunos puderam através de uma viagem 
dinâmica perceber as especialidades da artista que passam pelos con-
trastes “claro/escuro”, “aproximação/fuga”, “exposição total/ocultação 
absoluta” e “sedução/despiste”. 
pedro casqueiro A exposição que se intitula “Marginalia” caracteriza-
se sobretudo pelo recurso ao quotidiano, a objetos práticos do dia-a-
dia, conferindo um novo significado à sua textura e cor, com grande 
espontaneidade.
luísa correia Pereira A Exposição intitulada “A Convocação de Todos 
os Seres” caracteriza-se por ser na sua essência, uma exposição gráfica 
uma vez que recorre a uma paleta variada de águas-fortes e águas-tin-
tas, linóleos, xilogravuras e monótipias, tornando assim uma obra idios-
sincrática de pintura e de desenho com notáveis fulgurações.

saúde nas 
escolas
“Primeiros socorros são medidas 
se devem adoptar para garantir a 
segurança tanto da pessoa que nós 
vamos ajudar e como da pessoa que 
vai dar o primeiro apoio. Normal-
mente são os socorristas e aqui nesta 
situação o socorrista são vocês.” En-
fermeira Manuela Mateus (Hospital 
Egas Moniz)
O Hospital Egas Moniz, inserido no 
grupo da Saúde da Comissão Social 
da Freguesia de Belém, proporcio-
nou aos alunos dos Clubes da Esco-
la EB 2,3 Paula Vicente a primeira 
de duas Ações de Sensibilização de 
Saúde sobre Primeiros Socorros, 
dinamizada pela Enfermeira Ma-
nuela Mateus.
Falou-se sobre o que devem e não de-
vem fazer em diversas situações de 
emergência que ocorrem mais habi-
tualmente na sua idade, tais como, 
hemorragias, entorses, feridas, fra-
turas, insulação e queimaduras. En-
tre conversas, questões e dinamis-
mo os alunos aprenderam também 
o que são convulsões, como reagir 
e o que fazer. Aprenderam ainda o 
significado de Posição Lateral de Se-
gurança (PLS) e a sua importância 
para uma pessoa inconsciente. Os 
alunos foram também esclarecidos 
sobre o que é a Diabetes e os cuida-
dos que devem ter principalmente 
ao nível da alimentação. 

"dê p'rÁ troca"
Quer ser voluntário 
do projeto?
Este é um projecto, do grupo de tra-
balho da Comunidade Escolar da 
Comissão Social da Freguesia de Be-
lém, que recolhe e distribui livros 
escolares usados.
Procuramos voluntários para for-
mar equipas para receber e dar 
os livros.
Contacte-nos através do e-mail 
troca@csifbelemxavier.com ou pelo 
telefone 213 011 903.

desFIle de carnaval
NOS CLUBES
Os professores dos Clubes da Escola Paula Vicente organi-
zaram no dia 28 de Fevereiro às 16h45 um Desfile de Car-
naval. Este teve como foco o trabalho realizado ao longo do 
ano nas áreas intelectual, desportiva e artística. As crian-
ças desfilaram trajadas de personagens da história de Por-
tugal, com cenários como a Caravela Portuguesa e a Torre 
de Belém, outras personificaram artistas portugueses como 
Fernando Pessoa e Amália Rodrigues. Na área do desporto 
vestiram-se as cores dos países que irão estar no Mundial 
2014 e fez-se uma homenagem ao Eusébio. 

Mais fotografias em www.facebook.com/educarembelem
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desFIle de carnaval
NAS RUAS DE BELÉM
A Junta de Freguesia de Belém promoveu no dia 28 de Fevereiro de 2014 um 
Desfile de Carnaval com o tema “Heróis da Disney”.
Participaram diversas escolas e instituições da Freguesia, nomeadamente a 
Escola A Raiz, o Externato S. José, o Colégio O Parque, o Colégio Bola de Neve, 
o Externato Alfredo Binet, a Instituição Jacob Rodrigues Pereira – Casa Pia de 
Lisboa e a IPEIP As Descobertas. 
As escolas escolheram um tema da Disney e desfilaram pelas ruas a cantar e 
a dançar as coreografias que ensaiaram.
Foi uma manhã de alegria e criatividade nas ruas de Belém para todos os 
que participaram e assistiram. Contámos com a música dos bombos do gru-
po 7 a Bombar e das gaitas de foles dos professores da Instituição Jacob Ro-
drigues Pereira.
O Desfile terminou no Jardim Vasco da Gama onde foram entregue os pré-
mios às escolas pelo empenho e criatividade que demonstraram. O primeiro 
prémio no montante de 500€ foi atribuído ao Externato Alfredo Binet, o se-
gundo prémio no valor de 300€ foi para o Colégio São José e a Escola A Raiz 
e o terceiro prémio no valor de 200€ foi para IPEIP “As Descobertas” e para o 
Colégio “Bola de Neve”. O prémio de disfarce individual, cheque Fnac de 50€, 
foi para o aluno do Colégio O Parque, Diogo Pereira.
“Com o tema "Heróis da Disney", o nosso Externato foi alegre, imaginativo e 
animado. O trabalho de toda a nossa comunidade escolar foi recompensado: 
GANHÁMOS O 1º PRÉMIO! Este ano fomos convidados a participar pela Junta 
de Freguesia de Belém e é a 2ª vez consecutiva que a nossa instituição ganha. 
Este prémio é dedicado à fantástica equipa multidisciplinar que, diariamente 
se esforça para melhorar o bem-estar emocional, físico e psicológico das nos-
sas crianças e, em particular, ao colega Nilton, um grande apreço pelo traba-
lho demonstrado no desfile de Carnaval com as turmas representadas de todos 
os Ciclos do Ensino Básico, estando salvaguardadas as suas reais necessida-
des educativas”. Diretora do Externato, Dra. Fernanda Martins

Mais fotografias em www.facebook.com/educarembelem
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dIa das artes
Durante o passado período letivo, alunos das Atividades de Enriquecimento 
Curricular das Escolas do 1º Ciclo e dos Clubes da EB2,3 de Paula Vicente, 
trabalharam o seu lado artístico e expressivo construindo apresentações 
transversais à Expressão Dramática, Música e Cinema.
Estes trabalhos foram apresentados no passado dia 5 de Abril, no Auditório 
Teresa Saldanha do Externato de São José, num evento a que a equipa de 
professores decidiu chamar de Dia das Artes.

Tendo como primeiro objetivo o de celebrar o dia 
Mundial do Teatro (27 de Março) o destaque foi para 
as apresentações Teatrais, embora houvesse espaço 
e tempo para a apresentação de outros trabalhos, 
quer musicais, quer em vídeo e até uma exposição 
de pintura, tudo obra dos alunos desta Freguesia.
Além de assistir a um programa de 16 apresentações 
artísticas, quem por lá passou pôde ainda perceber 

como funcionam os Clubes de História e de Ciência da EB2,3 de Paula Vicen-
te e usufruir do Bar dinamizado, numa organização sem precedentes, pelas 
Associações de Pais das EB1 Moinhos do Restelo, Bairro do Restelo e Caselas 
e da Eb2,3 de Paula Vicente.
O Dia das Artes contou com a participação de cerca de 200 alunos e mais de 
800 espetadores.
Esta foi a primeira edição de um evento que queremos repetir, pelo sucesso, 
pelo trabalho e dedicação dos alunos e pelo sorriso estampado no rosto de 
crianças e adultos.

Agradecimentos: 
Agradecemos ao João Bonneville (ator) pela sua simpatia, competência e dinamismo 
na apresentação do evento; ao Externato de São José pela cedência do Auditório Te-
resa Saldanha e ao Professor Carlos pelo apoio técnico; e às Associações de Pais das 
várias Escolas pelo envolvimento e apoio.

Mais fotografias em www.facebook.com/educarembelem

O destaque 
foi para as 
apresentações 
Teatrais.
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Fernando Ribeiro Rosa, Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, e os três primeiros classificados:  
Bedan Karori Muchiri, Silas Kipruto e Ezekiel Chebii, 
todos do Quénia.

Fernando Ribeiro Rosa, Presidente da Junta de Fre-
guesia de Belém, ladeado por Dulce Felix (Benfica) e 
Hermano Ferreira (Sporting).
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24ª meIa maratona de lIsBoa
A Meia Maratona de Lisboa EDP voltou este ano a realizar-
se, trazendo à cidade milhares de atletas e proporcionando 
a todos quantos nela quisessem participar uma experiência 
quer a nível desportivo, quer de confraternização.
“O Desporto é essencial para a formação das pessoas, bem 
como o convívio. A Junta disponibilizou as instalações con-
seguindo conciliar toda uma série de factores e logística que 
permitissem a participação de um conjunto importante de 
pessoas neste evento” Fernando Ribeiro Rosa (Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém). 
O incentivo ao desporto e a participação de figuras de reno-
me internacional neste tipo de prova vem já sendo tradição, 
bem como a promoção de praticas saudáveis, que se espe-
lha em particular no rigoroso controlo anti-doping cujo ba-
lanço, nas palavras de Rui Cordeiro (vogal da Junta de Fre-
guesia de Belém para o desporto) é muito positivo: “A prova 
correu muito bem quer no âmbito da colaboração da Junta de 
Freguesia de Belém, quer ao nível do controlo anti-do ping”. 
Às 10h15 do dia 16 de Março efetuou-se a partida da CTT 
Prova de Deficientes Motores em Cadeira de Rodas, e às 
10h30 desse mesmo dia, a Partida da Meia Maratona de Lis-

boa EDP e da Mini Maratona 
Vodafone. No entanto, logo a 
partir das 7h00 começaram-
se a juntar os participantes 
da Freguesia que, utilizando 
os autocarros disponibiliza-
dos pela Junta de Freguesia 
de Belém, foram transporta-
dos até ao início da Ponte 25 
de Abril, num ambiente ple-
no de entusiasmo perante a 
travessia. No final da prova, 
a Junta de Freguesia ofereceu 
também um almoço de con-
vívio, como em anos anterio-

res, estimulando a confraternização, na qual se denotaram 
a satisfação e a partilha de experiências entre participantes 
de várias gerações que se juntaram neste evento. 
“Correu muito bem! Fiz, na mini maratona, 1.01h!” Maria 
Isabel Nobre, 64 anos. 
“Acho que é importante a realização deste tipo de iniciati-
vas.” Adriano Nunes, 18 anos. 
Os vencedores da prova foram, para os seniores masculi-
nos, o queniano Bedan Karoki Muchiri e para os seniores 
femininos, a portuguesa Vera Fernandes. 
Os portugueses melhor classificados na meia maratona fo-
ram Hermano Ferreira (em 17º lugar) e Vera Fernandes (em 
1º lugar). 
Kota Hokinoue (Japão) foi vencedor da CTT - Prova de De-
ficientes Motores em Cadeira de Rodas e Manuela Schär 
(Suíça) bateu recorde do mundo na CTT Meia Maratona em 
cadeira de rodas. 
É também de sublinhar o papel e eficácia da Junta de Fre-
guesia de Belém na limpeza e manutenção dos recintos e 
infra-estruturas utilizados no âmbito deste evento.
Fica o convite a quem ainda não participou nesta prova a 
associar-se às demais atividades desportivas organizadas 
pela Junta de Freguesia.
“É uma iniciativa que tem tido progressos, é importante o 
convívio. Espero que continue!” João Sousa, 18 anos. 

Foi visível a 
satisfação e 
a partilha de 
experiências entre 
participantes de 
várias gerações 
que se juntaram 
neste evento.

Jardim Vasco da Gama 
antes e depois da limpeza 

e manutenção efetuada 
pela Junta de Freguesia, 
no próprio dia da prova.
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31  MAIO 2014
CORRIDA 10KM

CAMINHADA 5KM17H

CORRIDA
Até 11 de Maio: 8,00 € 
De 12 a 18 de Maio: 10,00 €
De 19 a 26 de Maio: 12,00€

CAMINHADA
até 11 de Maio: 6,00 € 
De 12 a 18 de Maio: 7,00 €
De 19 a 26 de Maio: 8,00€

Inscrições na Junta de Freguesia ou em www.xistarca.pt - email:inscricoes@xistarca.pt. 
As inscrições deverão ser enviadas para a Xistarca - Calçada da tapada, n.º 71-A, 1349-012, Lisboa. 

Organização Apoio: Apoio à organização:
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Karaté Belém cluBe
No dia 23 de Fevereiro de 2014, decorreu no pavilhão da 
Torre da Marinha no Seixal, a X Taça do NKGR (Núcleo 
de Karaté Goju-Ryu). O KBC (Karaté Belém Clube) esteve 
representado com oito karatecas dos 6 aos 13 anos.
Num universo de 250 representantes de diversas esco-
las, grupos e clubes de Karaté, a participação dos nossos 
atletas foi extraordinária, e no final o saldo foi extrema-
mente positivo com a conquista de cinco medalhas nas 
seguintes categorias:
Kata Feminino 6 / 7 anos | 3º Lugar | Joana Castilho 
Kata Feminino 8 / 9 anos | 3º Lugar | Dulce Martins 
Kata Masculino 8 / 9 anos | 2º Lugar | Bruno Baltazar 
Kata Masculino 10 / 11 anos | 2º Lugar | Gustavo Vieira 
Kata Masculino 12 / 13 anos | 1º Lugar | João Santos

caaB
No atletismo, e fruto de um calen-
dário preenchido neste início de 
ano, estivemos em atividade, prati-
camente, todos os fins-de-semana. 
Destacamos as presenças na cor-
rida Rota Fonte da Pipa, em Torres 
Vedras, na Corrida do Fim da Eu-
ropa, em Sintra, na Corrida de S. 
Domingos de Benfica, no G. P. Mem 
Martins, no G. Prémio do Atlântico, 
na Costa da Caparica, em mais uma 
edição da Corrida da Árvore, no 
Monsanto, nos 20Km/Rapidinha de 
Cascais, na Corrida das Lezírias, em 
Vila Franca de Xira e na Corrida da 
Solidariedade APAV.
No dia 16 de março, fruto do proto-
colo existente com a Junta de Fre-
guesia de Belém, foi possível termos 
outra numerosa delegação presente 
em mais uma edição da Meia/Mini 
Maratona de Lisboa. Ainda no de-
correr desta iniciativa participámos 
na organização e confeção do já tra-
dicional almoço que é oferecido pela 
Junta de Freguesia aos fregueses 
participantes na prova, contribuin-
do assim, para uns excelentes mo-
mentos de franco convívio que têm 
sido apanágio ao longo destes anos.

2ª corrIda de Belém
Relembramos todos os interessados que a Junta de Fre-
guesia de Belém, em colaboração com o Clube Atletismo 
dos Amigos de Belém, irá promover no próximo dia 31 
de maio de 2014, a partir das 17:00 horas, uma corri-
da, com caminhada, na extensão de aproximadamente 
10.000 metros e 5.000 metros, designada por "2ª Corrida 
de Belém". Esta é destinada atletas, federados ou não, 
depois de devidamente inscritos.
As inscrições poderão ser realizadas na Junta de Fregue-
sia ou no site da Xistarca (www.xistarca.pt). Contamos 
consigo!!!

Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31/Maio/2014 
Horário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a partir das 17h

6º open de ppt
Distrito de Lisboa
A organização do 6º Open de Pool 
Português da 1ª, 2ª e 3ª Divisão de 
Lisboa foi este ano atribuída pela 
Federação Portuguesa de Bilhar ao 
Caselas F.C. e ao S.L.Benfica. Sendo 
o Caselas F.C. uma colectividade da 
nossa Freguesia, não nos podíamos 
deixar de associar, assim, este even-
to conta igualmente com o apoio da 
Junta de Freguesia de Belém.
Este Open conjunto será realiza-
do nos dias 16, 17 e 18 de Maio de 
2014 no Pavilhão Desportivo do 
Caselas F.C.

Data  . . . . . . . .  16,17 e 18/Maio/2014 
Local . Pavilhão Desportivo Caselas F.C.
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2º grande prémIo do restelo
Em Carrinhos de Rolamentos
Depois da 1ª edição deste evento, que se revelou um sucesso 
em termos da participação de antigos e atuais moradores 
do Bairro do Restelo, o 2º Grande Prémio do Restelo prome-
te tornar a ser um animado evento para toda a família.
Para mais informações consulte o grupo de Facebook 
"Grande Prémio do Restelo 2014" ou envie um e-mail para 
pfserrano@sapo.pt.

Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17/Maio/2014 
Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenida da Torre de Belém

25º programa de anImação do arraIal de Belém 2014

diA Horário de 
Funcionamento CoNJuNToS TiPo de MuSiCA

6 Junho  20h00 às 02h00 Banda tropical Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

7 Junho 20h00 às 02h00 Onda nova Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

9 Junho 20h00 às 02h00 Nov@ B@nda Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

10 Junho 20h00 às 00h00 G. noite de Fados Música Popular Portuguesa

12 Junho 20h00 às 02h00 Pacifico Sul Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

13 Junho 20h00 às 02h00 Convergência Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

14 Junho 20h00 às 02h00 Onda nova Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

20 Junho 20h00 às 02h00 Convergência Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

21 Junho 20h00 às 02h00 Banda tropical Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

27 Junho 20h00 às 02h00 Nov@ B@nda Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

28 Junho 20h00 às 02h00 Pacifico Sul Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

29 Junho 20h00 às 00h00 DJ -Arraial 
Coletividades Música Popular Portuguesa e Culturais 
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auto de passagem de competêncIas
No passado dia 10 de março, foi assinado o Auto de 
Transferência de Competências da Câmara Municipal 
de Lisboa para a Junta de Freguesia.
Este é um dos mais importantes passos na Reforma Ad-
ministrativa da Cidade de Lisboa e está a Junta de Fre-
guesia convicta que servirá para alavancar a qualidade 
dos serviços agora transferidos.
A Junta de Freguesia passa a ter como competências pró-
prias (além das já definidas na Lei):

MANuTeNção e liMPeZA de eSPAçoS PúbliCoS
• Manter e conservar pavimentos pedonais;
• Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, 

sarjetas e sumidouros;
• Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano 

no espaço público, com exceção do que seja ob-
jeto de concessão, assegurando a uniformidade 
estética e funcional dos mesmos;

• Conservar e reparar a sinalização horizontal 
e vertical;

• Conservar e promover a reparação de chafarizes 
e fontanários, de acordo com o parecer prévio 
das entidades competentes;

• Gerir e assegurar a manutenção de espa-
ços verdes;

• Assegurar a aquisição, colocação e manutenção 
das placas toponímicas.

geSTão e MANuTeNção de eQuiPAMeNToS
• Gerir, conservar e reparar equipamentos sociais 

(equipamentos culturais e desportivos de âmbito 
local / escolas e estabelecimentos de educação do 
1º ciclo / pré-escolar, creches e jardins de infân-
cia / centros de apoio à terceira idade);

• Criar, construir, gerir e manter parques infan-
tis públicos;

• Criar, construir, gerir, conservar e promover 
a limpeza de balneários, lavadouros e sanitá-
rios públicos;

• Assegurar a gestão e manutenção corrente de fei-
ras e mercados.

liCeNCiAMeNTo de PRoxiMidAde
• Utilização/ocupação da via pública;
• Afixação de publicidade de natureza comercial, 

quando a mensagem está relacionada com bens 

ou serviços comercializados no próprio estabele-
cimento ou ocupa o domínio público contíguo à 
fachada do mesmo;

• Recintos improvisados;
• Atividades ruidosas de caráter temporário, pre-

vistas nos regulamentos municipais;
• Registo e licenciamento de cães e gatos;
• Venda ambulante de lotarias;
• Arrumador de automóveis;
• Realização de acampamentos ocasionais;
• Exploração de máquinas automáticas, mecâni-

cas, elétricas e eletrónicas de diversão;
• Realização de espetáculos desportivos e de di-

vertimentos públicos nas vias, jardins e demais 
lugares públicos ao ar livre;

• Venda de bilhetes para espetáculos ou diverti-
mentos públicos em agências ou postos de venda.

HAbiTAção e iNTeRVeNção CoMuNiTáRiA
• Promover e executar projetos de intervenção 

comunitária nas áreas da ação social, cultura, 
educação e desporto, em especial em bairros de 
intervenção prioritária;

• Participar, em cooperação com instituições de 
solidariedade social, em programas e projetos de 
ação social no âmbito da Freguesia;

• Apoiar atividades culturais e desportivas de in-
teresse para a Freguesia que não sejam objeto de 
apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa;

• Contribuir para as políticas municipais de habi-
tação, através da identificação de carências habi-
tacionais e fogos disponíveis e, ainda, da realiza-
ção de intervenções pontuais para melhoria das 
condições de habitabilidade;

• Definir critérios especiais nos processos de 
realojamento.

Sendo certo que algumas destas competências, no que 
ao licenciamento diz respeito, só passarão plenamente 
em junho para a Junta de Freguesia, as restantes encon-
tram-se já a ser executadas pela mesma.
Na cerimónia foi ainda entregue ao Presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, a Chave 
de Ouro da Cidade de Lisboa, como reconhecimento da 
importância que passa a ter na gestão partilhada da ci-
dade de Lisboa.

Assinatura do Auto referente à Freguesia de Belém, tendo como in-
tervenientes António Costa (Presidente da CML) e Fernando Ribeiro 
Rosa (Presidente JF Belém).

O Presidente da CML, Vereadores e Presidentes das Juntas de Fregue-
sia de Lisboa, na fotografia de grupo realizada nos Paços do Concelho.


