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ação soCIaL 1ª Feira da Saúde de Belém
No final de maio decorreu a 1ªFeira da Saúde de Belém no Jardim Vasco da Gama. No recinto foi possível realizar diver-
sos rastreios, mas também ficar a conhecer a atividade de inúmeras Associações e Entidades ligadas à àrea da saúde.
Paralelamente decorreu a IV Feira de Educação Especial, organizada pela Comissão Social de Freguesia de Belém, que  
amplificou a animação vivida no local.  página 12
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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 
Arq.ª Florbela Nunes de Almeida 
(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

BoLetIm INFormatIvo
Propriedade da

Junta de Freguesia de Belém
Distribuição JF Belém 

Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02

pagINação e moNtagem
ls@lsfolio.com

pUBLICação
Bimestral

Impressão
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.

dINa 
Restaurante Churrasqueira
Rua Vieira Portuense, 78 
Tlf. 218 001 485 | 910 573 880

CoLégIo BoLa de Neve 
Rua Fernão Mendes Pinto, 42 
Tlf./Fax 213 010 813 
colegioboladeneve@colegioboladeneve.com 
www.colegioboladeneve.com

FaLeCeU eUgéNIa daNtas do Ó saNtos
Faleceu no passado dia 13 de junho 
a drª. eugénia dantas do Ó Santos, 
Presidente da Assembleia de Fre-
guesia de Santa Maria de Belém 
no mandato 2005-2009.
Além da forma democrática e pe-
dagógica como sempre exerceu 
exemplarmente o seu mandato, foi 
também membro da Assembleia 
de Freguesia e seu representante 
na CPCJ - Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Belém, onde 
colaborou também de forma muito 

empenhada durante o mandato de 
2001-2005.
A Junta de Freguesia de Belém as-
sociou-se à cerimónia de despedida  
de Eugénia Dantas do Ó Santos, que 
para além de ser uma grande Mu-
lher era uma verdadeira amiga, e 
apresenta as sinceras condolências 
aos seus familiares mais próximos.
A sua conduta exemplar de cida-
dania e de autarca perdurará e 
será sempre uma referência para 
todos nós!
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CeNtro portUgUês de 
atIvIdades sUBaqUátICas
O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, visi-
tou no passado dia 23 de junho o Centro Português de 
Atividades Subaquáticas (CPAS), sediado em Belém, ten-
do na ocasião tido a oportunidade de ver uma interes-
sante exposição sobre essa temática.

Na foto, podemos ver o Presidente da JF Belém a ser re-
cebido pela Presidente do CPAS, Margarida Farrajota, e 
demais elementos dos órgãos sociais desta prestigiada 
associação.
CPAS - Rua do Alto do Duque 45, 1400-009 Lisboa 
Tel. 213 016 961; Fax 213 020 356; www. cpas.pt; cpas@cpas.pt 
facebook.com/groups/CPAS.1953; twitter@CPAS1953

180 aNos
da Paróquia de Santa Maria de Belém
Criada em 23 de março de 1834, após a extinção do Mos-
teiro dos Monges de S. Jerónimo, a Paróquia de Santa 
Maria de Belém completou 180 anos no passado dia 23 
de março. Para comemorar este aniversário, desenvol-
veram-se diversas iniciativas, entre as quais o ciclo de 
cinco conferências sobre: Os Papas da nossa História.

Parabéns à Paróquia de Santa Maria de Belém e ao Sr. 
Prior, Cónego José Santos Ferreira.

30 aNos
do Lions Clube Lisboa Tejo

No dia 6 de junho decorreu o 30º 
Aniversário do Lions Clube Lisboa 
Tejo na Messe da Força Aérea Por-
tuguesa. Nesta comemoração este-
ve presente em representação da 
Junta de Freguesia o seu Presiden-
te Fernando Ribeiro Rosa, que na 
ocasião agradeceu toda a colabo-
ração e parcerias desta agremia-
ção lionística da nossa Freguesia.

Parabéns ao Lions Clube Lisboa Tejo e ao seu presidente 
Comandante Orlando Temes de Oliveira.
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Nova vIatUra
Para a Higiene Urbana
Foi adquirida uma nova viatura 
para apoiar a ação de Higiene Urba-
na na Freguesia.

Na foto, junto à viatura Mercedes 
de cabine dupla e caixa aberta, o 
Presidente da Junta de Freguesia 
de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, 
acompanhado pelo condutor da 
nova viatura, o assistente operacio-
nal Joaquim da Silva. 

Com este e outro tipo de equipa-
mento que estamos de momento a 
preparar a aquisição, esperamos 
vir a desempenhar um  serviço de 
acrescida qualidade aos habitantes 
da nossa Freguesia.

aç
ão

 s
o

CI
a

L Festa dos vIZINHos
Volta a trazer animação à nossa Freguesia
Celebrando os valores da solidariedade, rede de vizinhança e entre-ajuda, 
nesse dia os vizinhos da Rua Fernão Penteado e da Rua Vila Correia junta-
ram-se mais uma vez para dinâmicas Festas dos Vizinhos.

Este tipo de festas, mais do que um aconte-
cimento pontual (Dia Mundial dos Vizinhos), 
fomenta as boas relações de vizinhança ao 
longo de todo o ano, refletindo-se no espíri-
to de comunidade vivido na nossa Fregue-
sia de Belém.
Para o ano contamos consigo, na última sex-
ta-feira de maio para organizar no seu prédio, 
na sua rua ou na sua vizinhança esta festa 
que há 9 anos é celebrada na nossa Freguesia.

Para o ano 
contamos consigo, 
na última sexta-
feira de maio para 
organizar a sua 
Festa dos Vizinhos!
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FUNdação
Nossa Senhora do 
Bom Sucesso
Na Fundação Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, além de todos os outros ser-
viços disponíveis, agora também já 
pode fazer as suas análises clínicas, 
ecografias ginecológicas e obstétri-
cas, bem como ecocardiogramas pe-
diátricos e fetais.

Tem também ao seu dispor os novos 
programas de Preparação Pré-Parto 
e de Recuperação Pós-Parto/Cuida-
dos com os Bebé.
Visite-nos em www.fnsbs.pt ou con-
tacte-nos pelo 213 031 420 ou ge-
ral@fnsbs.pt.
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traNsporte soLIdárIo
No âmbito da ação inscrita no Plano de Desenvolvimento So-
cial (PDS) da Rede Social de Lisboa, «Transporte Solidário», 
foram convidadas as Comissões Sociais de Freguesia (CSF) e 
todas as Juntas de Freguesia (JF) a participar numa acção de 
divulgação / disseminação desta resposta, a convite do Gru-
po de Trabalho do Transporte Solidário da CSF de Belém.

O objetivo foi partilhar experiências de respostas similares 
na cidade e a possível replicação do modelo concebido pela 
CSF de Belém noutras CSF / JF da cidade.

Esta acção realizou-se no dia 14 de maio no Centro Social de 
Belém e contou com a participação da Junta de Freguesia de 
Carnide, Arroios, Beato, Benfica e Ajuda.

agradeCImeNto 
Associação de Pais Moinhos do Restelo
A Associação de Pais agradece à Junta de Freguesia e aos 
escuteiros, assim como a todos os voluntários (pais, fami-
liares, filhos, filhas, irmãos, irmãs) por participarem nesta 
iniciativa de melhorar, preservar e colorir a nossa escola. 

O espírito das crianças em 
cuidar o que é de todos es-
teve bem presente e foi uma 
lição de noção de comuni-
dade para todos os adultos.

Todos aqueles que queriam 
participar, mas estão de fé-
rias ou não tiveram disponi-

bilidade, pois a iniciativa foi comunicada apenas esta sema-
na, que guardem as energias, pois serão sempre necessários 
voluntários para outras iniciativas que possam surgir.

Esta foi a disponibilidade possível da Junta de Freguesia e 
de todos os que participaram, o que muito agradecemos e 
louvamos, pois é sempre melhor Fazer do que Nada Fazer. 

Obrigada Junta de Freguesia, obrigada Escuteiros, obrigada 
Pais e Mães e Parabéns Meninos e Meninas pela CORagem

Estamos sempre prontos a ajudar a escola das nossas crian-
ças. Continuem a contar connosco.

peqUeNas aJUdas 
graNdes apoIos
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 também 
enviar um e-mail ou telefonar para 
a Junta a informar o que necessita.
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.

Estamos sempre 
prontos a ajudar 
a escola das 
nossas crianças. 
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CpCJ
"Temos Direito a..." 
Os alunos da Escola EB1 Bairro do Restelo foram desafiados pelo grupo de 
trabalho dos direitos da Criança da Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens em Risco, Lisboa Ocidental (CPCJ), a trabalharem os direitos de uma 

forma criativa.
Cada turma trabalhou um direito e no fim 
compilou-se os trabalhos de todas as turmas 
e publicou-se um livro designado “Temos 
direito a…” 
Esta publicação foi apresentada no dia 05 de 
junho às 10h no Centro Social da Junta de 
Freguesia de Belém.
Aos alunos, professores, coordenadora peda-
gógica da Escola EB1 do Bairro do Restelo, e 

diretor do Agrupamento de Escolas Belém-Restelo, agradecemos todo o em-
penho demonstrado na realização dos trabalhos elaborados.

Com os trabalhos 
de todas as turmas 
publicou-se um 
livro designado 
“Temos direito a…”.
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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.

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.

reFood BeLém
Assinatura de protocolo
A Junta de Freguesia de Belém e o Refood Belém assinaram 
no dia 17 de junho um protocolo que visa a cedência das 
instalações do antigo lavadouro sito no cruzamento da Rua 
das Pedreiras com as Ruas dos Jerónimos e Gonçalves Zarco.
O protocolo foi assinado por Fernando Ribeiro Rosa, Presi-
dente da Junta de Freguesia de Belém, e por Hunter Halder 
e Ângela Ferreira, respetivamente Presidente e Tesoureiro 
do Projeto Refood.
Desta forma o Núcleo Refood Belém já tem “casa” oficial e 
irá começar a funcionar plenamente já a partir do próximo 
mês de setembro.
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INtervIr
Semana da Família
Durante o último período, com a duração de pouco mais de 
mês e meio, celebrou-se a semana da família e o dia inter-
nacional da família. Assim o Intervir associou os seus obje-
tivos a esta celebração e promoveu com todas as turmas do 
1º ano um convívio entre avós e netos. Após uma sessão em 

que se refletiu o papel e a im-
portância dos avós, foi dinami-
zado um lanche e uma conversa 
com os avós que quiseram ou 
puderam participar.
Entre os avós muito participati-
vos e notoriamente felizes pelo 
convite, encontravam-se outros 
avós igualmente felizes mas um 

pouco mais tímidos e por isso menos participativos.
As sessões decorreram com muita animação. Num dos gru-
pos um avô trouxe uma harmónica com a qual interpretou 
um tema musical muito alegre. Decorreram também con-
versas sobre o passado «a infância há duas gerações atrás» 
e o presente: o papel que desempenham as crianças na vida 
dos seus avós e vice-versa.
No final houve um lanche, muito participado pelos avós que 
contribuíram com bebidas, salgadinhos e muitos doces, fa-
zendo a delícia dos netos.

Afetos
As sessões dos Afetos no Jardim de Infância e na Escola do 
presente ano letivo chegaram ao fim e em jeito de despedi-
da foram organizados jogos de exterior, jogos de equipa e 
procedeu-se à avaliação da atividade junto das crianças e 

dos educadores e professores.
No âmbito da parceria com o 
Agrupamento de Escolas do Res-
telo, procedeu-se à avaliação psi-
cológica de 11 alunos de JI e 1º 
Ciclo, no sentido de identificar 
apoios e necessidades específicas 
ao nível pedagógico ou mesmo 
de saúde mental, procurando as 
respostas/recursos mais adequa-

dos no agrupamento ou em externos através da articulação 
entre professores, encarregados de educação e outros téc-
nicos. Todas as crianças são diferentes e têm um ritmo de 
desenvolvimento próprio, mas a intervenção precoce evita 
dificuldades futuras ao nível escolar que podem levar à des-
motivação, insucesso escolar e integração social.

Encontro entre Pais
O projeto «Encontro entre Pais» também chegou ao fim por 
este ano letivo. Desenrolou-se em dois estabelecimentos de 
ensino, CED Nuno Alvares Pereira – Casa Pia de Lisboa e E. 
B. 1 Moinhos do Restelo.
No primeiro verificou-se uma maior adesão dos pais tor-
nando possível refletir acerca dos problemas quotidianos, 
das dificuldades que às vezes surgem relacionadas com 
a escola, com as regras, as reações de impulsividade ou 
de agressividade e a gestão de conflitos entre irmãos. Foi 
possível partilhar opiniões, ideias, discutir estratégias com 
um técnico da área da Psicologia pertencente ao MDV- Mo-
vimento de Defesa da Vida - que orientou e dinamizou os 
Encontros.

Foi dinamizado 
um lanche e 
uma conversa 
com os avós.

Procedeu-se à 
avaliação da 
atividade junto 
das crianças e 
dos educadores.

passeIo séNIor
Batalha
A Batalha foi palco de grandes mo-
mentos históricos, desde a presença 
romana até às lutas decisivas pela 
independência, deixando um incon-
tornável património cultural.
Foi a vitória na Batalha de Alju-
barrota, ocorrida a 14 de agosto de 
1385, que levou à construção do 
Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 
um polo de atração que deu origem 
à Vila da Batalha.
O Concelho situa-se na Região Cen-
tro Litoral do país e pertence ao 
Distrito de Leiria. Faz fronteira com 
os Municípios de Leiria, Porto de 
Mós e Ourém.
A região tem inúmeros vestígios de 
ocupação humana dos tempos pré
-históricos, como é o caso da loca-
lidade de São Sebastião de Freixo, 
onde existiu a povoação romana 
de Collipo (primitivamente um Ópi-
do Túrdulo), considerada uma das 
mais importantes cidades luso-ro-
manas da costa oeste da Península 
Hispânica.
Constituído por quatro freguesias 
que apresentam diferenças signi-
ficativas quanto ao relevo e à ve-
getação existentes, este é um Con-
celho dinâmico, com uma grande 
importância histórica, cultural e 
geográfica. 
Do Planalto de São Mamede aos 
verdejantes campos do Lena – por 
onde passa o Rio Lena – são muitos 
os motivos que nos levaram a fazer 
uma visita e deixarmo-nos encantar 
pelas paisagens únicas da Batalha.
Nos passados dias 17 e 20 de junho, 
110 seniores tiveram a oportunida-
de de visitar O Mosteiro de Alcobaça 
e a Fundação Aljubarrota.
O momento de Convívio foi feito du-
rante a hora de almoço, em que o 
grupo teve a possibilidade de degus-
tar uma refeição saborosa que cul-
minou com deliciosas sobremesas 
conventuais.
Este ano os Passeios Seniores ter-
minaram mas para o ano de 2015 
haverá mais, esteja atento às nos-
sas vitrinas.
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Campo de FérIas Jovem 
Turno A
O programa Campo de Férias Jovem, deu início ao 1º turno que decorreu 
entre 16 e 27 de junho e abrangeu cerca de 40 jovens, acompanhados de 5 

monitores e 1 coordenador.
Os jovens deslocaram-se de manhã para a 
praia de Carcavelos de comboio e à tarde uti-
lizaram os autocarros da Carris, como forma 
de promover a autonomia, sendo esta uma 
aventura para muitos dos nossos jovens.
As atividades foram diversificadas entre 
desportivas, artísticas, culturais e de cariz 
social, com experiências diversas de laser 
tag, equitação na escola de equitação da 

GNR, hip hop, cinema, visita ao museu da farmácia, voluntariado num lar de 
idosos e muitos mergulhos na piscina oceânica de Oeiras. 
Estas atividades foram programadas tendo em conta a participação de 2 
crianças inclusivas com necessidades educativas especiais que se deslocam 
em cadeiras de rodas.

As atividades foram 
diversificadas 
entre desportivas, 
artísticas, culturais 
e de cariz social.
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sessão INFormatIva 
soBre voLUNtarIado
Do dia 12 de maio a Junta de Freguesia de Belém esteve presente no 
auditório do Ministério da Defesa Nacional para divulgar os vários 
projetos de voluntariado que existem na Junta de Freguesia e nas 
entidades externas que dão resposta ao nosso território.
Neste encontro estiveram presentes cerca de 30 participantes que 
puderam dialogar um pouco sobre a ação desenvolvida no âmbito 
do voluntariado.
Foi uma sessão frutuosa já que da mesma resultou o interesse na 
pintura de algumas paredes da Escola Básica Bairro do Restelo.

CINeCLUBe
No passado dia 21 de junho, um grupo de seniores teve a 
possibilidade de disfrutar de uma sessão de cinema portu-
guês e de um lanche saudável no nosso Centro Social na Rua 
11 do Bairro de Belém.
Este mês o filme rodado foi “A Vizinha do Lado” de António 
Lopes Ribeiro.
Este filme conta a história de um professor de moral, Plácido 
Mesquita, que vem a Lisboa visitar o seu sobrinho Eduardo 
para o resgatar de uma vida de maus vícios. Este encontra-o 
dividido entre a paixão pela sua vizinha do lado, a jovem 
Mariana, e a relação amorosa que mantém com Isabel Mo-
reira, artista de variedades arrojada e muito determinada. 
O vizinho Saraiva e o porteiro Jerónimo contribuem para 
a confusão que se instala no prédio e contagia o professor, 
que vê o objetivo da sua viagem ser radicalmente alterado.
A programação do Cine-Clube é a seguinte: todos os 3º 
sábados de cada mês às 15h00 no Centro Social da Freguesia 
de Belém.
Deixamos-lhe de seguida as datas dos próximos filmes:

O Páteo das Cantigas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19/Julho/2014 
Os Três da Vida Airada  . . . . . . . . . . . . . . 20/Setembro/2014

     

Se estiver à procura de emprego/
formação/estágio ou se é entida-
de empregadora e está em fase 
de recrutamento contate-nos que 
nós ajudamos.

estagIárIo
da Escola Secundária 
Marquês de Pombal
A Junta de Freguesia de Belém rece-
beu no final do mês de maio, o es-
tagiário Nelson Rodrigues, aluno do 
3º Ano do curso de Técnico de Mul-
timédia da Escola Secundária Mar-
quês de Pombal.
O Nelson junta-se à equipa da ação 
social na cobertura dos diversos 
projectos que esta Junta de Fregue-
sia promove. Está neste momento no 
acompanhamento das actividades 
de verão com as crianças e jovens, 
fazendo a reportagem fotográfica 
das actividades. 

agradeCImeNto
Avène
A Junta de Freguesia de Belém vem por 
este meio agradecer a oferta da Avène de 
50 protetores solares fator 50, que permi-
tiram a proteção de cerca de crianças e 
jovens nos Campos de Férias.
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1ªFeIra da saÚde de BeLém 
Decorreu nos dias 30 e 31 de maio a 1ªFeira da Saúde de Belém no Jardim 
Vasco da Gama. Foi uma feira com um grande sucesso, onde Associações e En-
tidades diversas puderam estar representadas divulgando a área da saúde.

Foram realizados rastreios ao nível auditi-
vo, terapia da fala, índice de massa corporal, 
tensão arterial, rastreios orais, rastreio da 
mama, osteopatia e naturopatia, rastreio das 
rugas e oftalmológico.
No espaço da Feira decorreram também 
workshops e palestras sobre diversos temas 
associados à saúde. 
Tivemos várias actuações das diversas ativi-
dades promovidas pela Junta de Freguesia 

tais como: ginástica, ritmos latinos, canto coral, tai-chi e karaté.
Foi uma grande animação que trouxe milhares de pessoas a Belém.
Agradecemos a todas as pessoas e Entidades envolvidas na preparação desta 
atividade. Só com o esforço e o envolvimento de todos foi possível garantir-
mos o sucesso desta 1ªFeira da Saúde de Belém. 

Associações e 
Entidades puderam 
estar representadas 
divulgando a 
área da saúde.
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Iv FeIra de edUCação espeCIaL 
No passado dia 30 de maio, pelas 10h iniciou mais uma edição da Feira de 
Educação Especial organizada pelo Sub-grupo de trabalho educação in-
clusiva da Comissão Social da Freguesia de Belém – CSFB. Este evento 
teve algumas alterações em relação a edições anteriores, nomeadamente a 
partilha do espaço com 1ª Feira de Saúde de Belém (contando também com 
o apoio desta organização) e ainda a existência de uma tenda destinada a 
palestras, debates/reflexões e apresentações de entidades. 
Como todos os eventos este foi pautado por pequenos imprevistos que graças 
ao esforço de todos foram rapidamente ultrapassados dando assim início à 
programação de palco com a presença dos meninos do Abrigo de Santa Ma-
ria de Belém, dirigidos pelo músico Ricardo Reis. Continuou com a presença 
de muitas crianças, jovens e até adultos que ensaiaram e trabalharam com 
a ajuda dos técnicos responsáveis e alegremente nos presentearam canções, 
danças, teatros e tocaram instrumentos musicais, dando um colorido ainda 
maior à Feira. A apresentação em palco ficou à responsabilidade de Ana Rita 
Fernandes, estágio curricular da CED Nuno Alvares Pereira – CPL, que se 
voluntariou para esta função tendo desempenhado muito bem o seu papel. 
As atuações terminaram com a presença de Ricardo Reis que cantou alguns 
temas adoçando a tarde. Por fim o Dr. Fernando Ribeiro Rosa, na qualidade 
de Presidente da CSFB, fez um breve discurso de encerramento agradecendo 
a todos os intervenientes a sua presença.
Este ano pudemos contar com a participação de 26 entidades que dão res-
posta a crianças, jovens ou adultos com necessidades especiais, workshops 
de artes plásticas, uma zona de animação com balões e pinturas faciais.
A Dr.ª Laurinda Alves, aceitou o convite para apadrinhar o evento presti-
giando o trabalho do Sub-grupo e no período da manhã visitou a Feira trans-
mitindo o seu contentamento pela sua dinâmica, frisando a importância dos 
objetivos do evento.
Na tenda das palestras decorreram algumas apresentações, debates acerca 
da importância de recursos especializados em ensino especial. Esteve pre-
sente uma entidade que reúne os dois tipos de resposta especial e regular, 
procurando responder inclusivamente com bastante diversidade de recur-
sos, mas que se trata de um projeto inovador na área de Lisboa, que poderá 
ser um exemplo a avaliar e eventualmente a seguir. Por ultimo a Gulliver 
- Associação Cultural, Recreativa e Social (parceiro da Junta de Freguesa 
de Belém) dinamizou uma apresentação/debate sobre a importância de in-
cluir as necessidades especiais na cultura e recreação, abordando o projeto 
Praia Campo Inclusiva da Junta de Freguesia de Belém com a participação 
de crianças que usufruem do mesmo, mães e técnicos, abordando todas as 
vertentes e os aspetos positivos desta experiência que supera as dificuldades 
e poderá ser uma boa prática a difundir pela cidade de Lisboa.
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aLUNo eNCoNtra 
oBra do avô
A turma do 2ºC, também da Escola 
Moinhos do Restelo, numa visita à 
Biblioteca, depois de ouvir duas his-
tórias foi às estantes, em livre aces-
so, onde pôde escolher o que quiz 
ler. Foi então que o aluno Diogo Cor-
reia encontrou a coleção intitulada 
As histórias do Avôzinho, escritas 
por Raul Correia, seu avô. Edição 
reservada aos Amigos do Livro. Que 
alegria Diogo!

CeNtro soCIaL 
de BeLém
O Pólo da Biblioteca, situado no Cen-
tro Social, está a ser organizado e 
orientado por Sónia Carrilho, com 
a ajuda voluntária (1x/semana), de 
Margarida Paisana Joaquim, Luís Ca-
bete, José Fidalgo e Susana Pereira.

amBIeNte Na 
BIBLIoteCa
A turma do 3ºC, da Prof.ª Catarina 
Azevedo, da Escola Moinhos do Res-
telo, depois de ter ouvido histórias 
sobre o ambiente e como protegê-lo, 
fez ilustrações sobre o mesmo.  

vIsItas à BIBLIoteCa
A Biblioteca foi frequentada pelo público, em geral. Visita-
ram-nos, também, turmas da Escola Moinhos do Restelo, do 
Externato de São José, da Escola EB23 Paula Vicente (Clu-
bes), do Externato Veleiro, do Externato Mundo Português 
e do Centro Helen Keller. De 5 de Maio a 18 de Junho foram 
cerca de 370 crianças em visitas de estudo.

vIsIta ao dIárIo de NotíCIas
A Biblioteca promoveu uma visita ao Jornal Diário de No-
tícias. Para assinalar os 7 Dias com os Media, o Media Lab 
recebeu o debate "A Censura na minha vida... o olhar de 2 
gerações". Contou com oradores relacionados com diversos 
meios de comunicação social. Carlos Magno, Presidente da 
ERC, presidiu ao debate, no qual estiveram presentes Pedro 
Tadeu, subdiretor do Diário de Notícias, Luis Filipe Costa,  
Ana Colaço, Maria do Céu Guerra, Manuel Marques e José 
Carlos Vasconcelos.
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ComUNICar em segUraNça
Turmas da Escola Moinhos do Restelo, do Externato Veleiro 
(ensino especial), dos Clubes da Escola EB23 Paula Vicente 
e do Centro Helen Keller tiveram a oportunidade de ouvir, 
na nossa Biblioteca, ações de sensibilização sobre Comu-

nicar em Segurança, iniciati-
va de voluntariado empresarial 
da Fundação Portugal Telecom. 
Foram abordados três tópicos 
- Segurança; Comunicação e 
Cyberbullying e transmitidas 
às crianças dicas e boas práticas 
para um uso correto e seguro da 
Internet e telemóveis. Especifica-
mente, temas como a Passwords, 
Logouts, Downloads, Links, Spam 
e Phishing, Vírus e Anti-Vírus, 

Registos em Sites, Fotos, Bluethooth, Números e chama-
das desconhecidas, Compra de toques/Chamadas de valor 
acrescentado e dados pessoais.
No link: http://imgs.sapo.pt/files/comunicar/dev/files/guia_co-
municar_em_segurana_para_pais_-_site.pdf poderá encon-
trar um Breve guia para os Pais e educadores terem um 
maior conhecimento das Novas Tecnologias e permitir-
lhes, assim, um melhor acompanhamento das crianças para 
a sua utilização segura e correta da Internet e telemóveis.
A PT recomenda:
1. guia de Segurança Meo 

http://meo.pt/suporte/net/navegar-em-seguranca/ 
2. Antivírus grátis para clientes SAPo 

http://antivirus.sapo.pt 
3. Antivírus grátis para clientes Meo 

http://antivirus.meo.pt 
4. Antivírus grátis para clientes TMN 

http://antivirus.tmn.pt 
5. Funcionalidades de Controlo Parental Bitdefender 

http://www.bitdefender.com/solutions/parental-
control.html 

e não se esqueça: Sempre que tenha de sair de algum site/
blog com password, do facebook ou HI5, faça sempre logout, 
logoff, sair ou equivalente. Mude a password com frequên-
cia e faça combinações com mais de 8 caracteres.

LeIa Nas FérIas
Vá de férias e se quiser levar um li-
vro não se esqueça de passar pela Bi-
blioteca, pois temos uma vasta gama 
de que poderá usufruir: romances, 
policiais, infanto-juvenis, guias de 
viagem, entre outros.

CINema Na 
BIBLIoteCa
Apresentamos no dia 17 de julho, 
às 11h, o filme As aventuras de 
Tintim – O Segredo do Lincorne ou 
A Idade do Gelo 2. A plateia decidi-
rá. Apareça!

Data  . . . . . . . . . . . .  17/Julho/2014 
Local . . . . . . . Centro Social de Belém

CompUtadores 
Na BIBLIoteCa
Se está, ou não, a frequentar as nos-
sas aulas de informática, poderá uti-
lizar um dos 6 computadores, com 
acesso à Internet.

Sempre que 
tenha de sair de 
algum site faça 
sempre logout, 
logoff, sair ou 
equivalente.
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xIII FestIvaL de FoLCLore
Casa do Minho em Lisboa
Mais um ano a Casa do Minho em Lisboa promoveu as tra-
dições histórico-culturais do nosso país, evento que contou 
com o apoio da Junta de Freguesia de Belém, representada 
no evento pelo seu presidente Fernando Ribeiro Rosa.
Pela 13ª vez o Jardim Vasco da Gama encheu-se de saberes 
e sabores minhotos tais como, doces tradicionais ( Roscas 
e Papudos), Rojões à Minhota, Fêveras, Vinho Verde Banco 
e Tinto, Caldo Verde e Broa de Milho, que deliciaram a po-
pulação de Belém e também todos aqueles que se juntaram 
ao evento.
Houve um desfile de ranchos na Rua de Belém, que come-
çou pelas 15 horas em frente ao Museu dos Coches seguindo 
pela entrada do Palácio de Belém, passando pela Junta de 
Freguesia de Belém até ao Jardim Vasco da Gama onde teve 
inicio o Festival de Folclore.
Nesta edição do festival foram 5 os ranchos que subiram ao 
palco: o Rancho Folclórico de Penacova (Coimbra), o Gru-
po Etnográfico das Aves (Santo Tirso), o Rancho Folclórico 
Praias do Sado (Setúbal), o Rancho das Lavadeiras da Trofa 
(Trofa) e o anfitrião Rancho Folclórico da Casa do Minho 
em Lisboa.
Um agradecimento especial à CML, aos Bombeiros Voluntá-
rios de Campo de Ourique, ao Regimento de Lanceiros 2 e 
à PSP (4º Divisão e Esquadra de Belém), que deram todo o 
apoio necessário para que este evento tivesse sido um êxito.
Mais uma vez parabéns à Casa do Minho em Lisboa pela 
realização desta magnífica edição!

as LIdes do 
taLaya
Apresentação do Livro
O Livro "As lides do Talaya", da 
autoria de Paulo da Costa Fer-
reira, foi apresentado no dia 
3 de maio no Centro Social de 
Belém onde esteve presente a 
Dra. Anabela Correia, respon-
sável pelo Pelouro da Cultura 
da Junta de Freguesia.

Hora do CoNto
As turmas do JI da Escola Moinhos 
do Restelo, cuja responsável é a 
Prof. Cláudia Calado, costumam fre-
quentar a Biblioteca para a Hora do 
Conto. Da visita, resultam desenhos 
espantosos, expostos na Biblioteca.

pLaNo NaCIoNaL 
de LeItUra
Informamos que a Biblioteca tem tí-
tulos, de alguns exemplares, do Pla-
no Nacional de Leitura que podem 
ser requisitados.

mostras 
BIBLIográFICas
No mês de junho, temos na Mostra 
Bibliográfica, exemplares da Na-
tional geographic. Para os meses 
de julho e agosto, apresentamos 
romances traduzidos de autores es-
trangeiros e Guias de viagem.

errata
Na notícia "Dia da Poesia" divulgada 
no Boletim Informativo nº03 onde 
está " Lions Clube Lisboa - Sete Co-
linas" leia-se "SI (International So-
roptimist)".
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"dê p'rá troCa"
Mudança de horário
O projeto de reutilização de livros 
escolares DÊ PR'Á TROCA mudou 
de instalações para o edifício na Es-
quina Rua das Pedreiras com Rua 
dos Jerónimos / Antigo Lavadou-
ro 1400-270.
O horário de funcionamento para 
entrega e levantamento de livros es-
colares será a partir do mês de julho:

• 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira das 14h às 18h
• 5ª feira das 16h às 20h

passeIos 
pedestres
“Do Restelo para 
a Cidade”
Os passeios pedestres têm vindo a 
ganhar cada vez mais adesão por 
parte do nosso público. Saia de casa 
e junte-se a nós!

PRÓxiMoS PASSeioS

01/Jul  S. Pedro de Alcântara 
(Palácio)

08/Jul  Jardim Zoológico
15/Jul  Mercado da Ribeira 

(Avaliação)

marCHa de BeLém
Varinas de Lisboa
Na noite de dia 12 de Junho, as Marchas Populares voltaram 
a colorir a noite lisboeta. O bairro de Alfama foi o vencedor 
da edição deste ano das Marchas Populares de Lisboa. O se-
gundo lugar foi atribuído à marcha de Alcântara e o terceiro 
à do Bairro Alto. Desta vez a marcha de Belém, organizada 
pelo Belém Clube, só conseguiu o 20º lugar. Paciência, pois 
o mais importante é acima de tudo participar!
Este ano, a Marcha de Belém homenagiou a figura ímpar 
e tradicional das varinas de Lisboa, contando o seu dia-a-
dia, a venda de peixe nas ruas da cidade, das madrugadas 
na lota para levar peixe fresquinho e de toda uma cidade 
à beira-rio, com as chegadas e partidas dos barcos. Estya 
caminha, tal como o Fado, pelas ruas de Lisboa, desde 1840.
Parabéns ao Belém Clube, na pessoa de José Caroço e a to-
dos os participantes por terem levado a cabo esta pesada 
tarefa de representar a nossa Freguesia num evento tão im-
portante no panorama cultural e tradicional da nossa cida-
de de Lisboa.

voLteIo em moNsaNto
Situado no Parque Florestal de Monsanto, o picadeiro e ca-
valariças são geridos pela Brigada Especial da Floresta e 
Ambiente da Polícia Municipal que proporciona visitas ao 
público em geral. Pela colaboração, que já tem alguns anos, 
entre a Biblioteca e os mesmos (através da Drª. Sandra Silva, 
do Serviço Educativo, da DGMPFM, DAEP, da Direção Muni-
cipal do Ambiente Urbano), agradecemos terem recebido os 
alunos da nossa Freguesia, incluindo os de ensino especial. 
No âmbito da visita, que incluiu Volteio, resultam leituras, 
pesquisas e trabalhos de grupo. Para o ano letivo 2013/2014 
poderá inscrever a sua turma, na Biblioteca.
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DIA DA CRIANÇA
O ano letivo 2013/2014 ficou marcado na história da Freguesia por um en-
volvimento mais direto da Autarquia na promoção de atividades nas escolas 
do 1º e 2º ciclo do Agrupamento de Escolas do Restelo. Foi o primeiro ano 

das Atividades de Enriquecimento Cur-
ricular (AEC) promovidas pela Junta de 
Freguesia.
Durante este ano, cada uma das ativida-
des (Ensino do Inglês, Expressão Musical, 
Expressão Dramática e Atividade Física 
e Desportiva) promoveu um evento para 
os alunos de forma a poderem apresen-
tar à comunidade escolar o que aprende-
ram nas AEC.
No dia 1 de junho, Dia da Criança, foi a 
vez do Desporto. Os professores de Ativi-
dade Física e Desportiva, com ajuda dos 
alunos dos Clubes, prepararam uma Gin-

cana partilhada entre pais, filhos, familiares e amigos.
Em todo o 1º ciclo do Agrupamento de Escolas do Restelo, sentiu-se o es-
pírito festivo (e também alguma competição 
saudável) que contou com a participação de 
muitos Pais que foram brincar com os Filhos 
para a Escola.
Dos pais ficou a avaliação muito positiva do 
evento e de que «deveria haver mais atividades 
do género, que trouxessem os pais à escola.»
Tudo faremos para que assim seja.

«Deveria haver 
mais atividades 
do género, que 
trouxessem os 
pais à escola.»

Cada uma das 
atividades promoveu 
um evento para os 
alunos de forma a 
poderem apresentar 
à comunidade escolar 
o que aprenderam 
nas AEC.
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FeIra medIevaL Nos CLUBes
No passado dia 6 de junho, o Clube de História organizou de uma forma mui-
to original e pedagógica uma Feira Medieval com o apoio dos restantes Clu-
bes da Escola, para encerrar o ano dos Clubes na Escola EB 2,3 Paula Vicente.

Os alunos dos Clubes ao organizar e participar 
nesta Feira tiveram a oportunidade de aprender 
de forma lúdica aspetos históricos importantes. 
Contámos com a participação de pais e da comu-
nidade escolar que ajudaram a montar esta Feira, 
de modo a ficar semelhante ao que os registos his-
tóricos relatam.

Nesta Feira Medieval com cenários criados para o evento todos alunos en-
contravam-se vestidos a rigor. Os alunos, pais e professores dançaram ao 
som de música da época e participaram em jogos divertidos. A alimentação 
também foi pensada e tendo sido criada uma “moeda de troca” e com esta 
trocaram-se porcos por galinhas e vacas e o pão por ovos!

CLUBes No roCK IN rIo
No dia 31 de Maio os Clubes sortearam nove bilhetes para o maior festival de 
música do mundo – o Rock in Rio – para os alunos dos Clubes. Os felizardos 
foram: Catarina Pereira, Gil Carvalho, Joana Silva, Mariana Costa, Mariana 
Ribeiro, Miguel Oliveira, Rodrigo Querido, Sara Semedo e Sara Silva. Cada 
aluno recebeu dois bilhetes para ir na companhia de um familiar.
Na entrega dos bilhetes foi-lhes lançado um desafio: fazer uma reportagem 
fotográfica que retratasse os melhores momentos do dia.
Aqui estão algumas das fotografias:

Todos alunos 
encontravam-se 
vestidos a rigor.
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o prImeIro aNo
DO PROJECTO CLUBES 
Os Clubes – Paula Vicente é um projeto lúdico-pedagógico, 
promovido e executado pela Junta de Freguesia de Belém 

em parceria com o Agrupa-
mento de Escolas do Restelo, 
que decorreu durante o ano 
letivo de 2013/2014.
O desafio de ocupar as tardes 
dos alunos da Escola EB 2+3 
Paula Vicente em três áreas de 
interesse (intelectual, artísti-
ca e desportiva) foi superado 
com sucesso.

A equipa de educação da Junta de Freguesia de Belém, neste 
primeiro ano do projeto, faz um balanço muito positivo. Os 
Clubes contaram com a colaboração de pais/ encarregados 
de educação, professores e funcionários da toda comunida-
de escolar.
Através dos Clubes os alunos apreenderam, de forma lú-
dica, matérias complementares ao programa curricular e 
cresceram mais confiantes apoiados nos valores incutidos 
ao longo do ano.

Testemunhos de 
pais dos “Clubes”

“Em primeiro lugar, os 
meus sinceros parabéns à 
Junta de Freguesia pela ex-
celente iniciativa que nos 
ajudou a todos a resolver o 
problema recorrente anual-
mente de onde colocar os 
miúdos no tempo que medeia 
o final das aulas e aquele em 
que efectivamente os podemos 
ir buscar, uma vez que, por nor-
ma, estamos a trabalhar.
A oferta dos clubes em termos de 
actividades fui muito boa, com-
plementar, abrangente e localiza-
da. Isto é importante, pois a oferta 
particular existente é por norma 
específica e dispersa. Espero que a 
iniciativa continue para o ano”

“Da minha parte um MUITO obriga-
da! Boa aposta! Bom trabalho! Até 
Setembro!”

“Quero expressar o meu grande 
agradecimento por todo o excelente 
trabalho desenvolvido. 
O anúncio dos Clubes no início do 
ano lectivo começou por ser um 
grande alívio para muitos pais, in-
clusivamente no meu caso pessoal. 
Decorrido o ano lectivo, posso dizer 
que ultrapassaram todas as minhas 
expectativas, inclusive no relacio-
namento que mantiveram com os 
nossos filhos, o que me parece uma 
prioridade nesta idade e fase que os 
estes atravessam. 
Muito obrigada por tudo, mais uma 
vez, em especial pelo vosso grande 
empenho neste projecto.”
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A avaliação 
deste primeiro 
ano do projeto 
tem um balanço 
muito positivo.

 

 

Clubes 

Apresenta 

Clubes 
na Escola EB2,3 Paula Vicente 

Vem aprender de forma divertida! 

Desporto 
Artes Intelectual 

Sed lectus 

J U N T A  D E  F R E G U E S I A  D E  B E L É M  

O que é? 

Um projeto, para os 

alunos do 5º e 6º ano, 

que ocupa as tardes 

livres, na Escola EB 2,3 

Paula Vicente, onde os 

alunos podem vivenciar 

experiências novas, 

aprendendo através de 

atividades lúdico-

pedagógicas.  - Basquete; 

- Futebol; 

- Judo; 

- Piscina; 

- Volei; 

- Drama; 

- Imagem; 

- Música; 

- Plástica; 

- Apoio ao Estudo; 

- Ciências; 

- História; 

- Informática; 

Para mais informações do projeto: 

www.facebook.com/educarembelem 

www.facebook.com/juntafreguesiabelem 

escolas@jf-belem.pt 
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FérIas de verão
do Apoio à Família
A Equipa de Educação durante o mês de junho (2ª quinzena), 
julho e setembro (1ª quinzena) está a dinamizar as Férias 
de Verão do Apoio à Família na Escola Básica dos Moinhos 
do Restelo, na Escola Básica de Caselas, na Escola Básica do 
Bairro do Restelo e no Jardim de Infância de Pedrouços.
As atividades do programa de Férias do Apoio à Família fo-
ram selecionadas e organizadas tendo em conta as idades 
das crianças numa estrutura que promove a relação entre 
os mais pequenos e os mais graúdos.
As crianças têm-se divertido nas idas à Piscina do Restelo, 
com os Insufláveis didáticos da Micolândia, a fazer corridas 
em Gincanas, sendo pequenos cientistas e historiadores em 
atividades orientadas por professores dos Clubes da Escola 
Paula Vicente, a fazer atividades de drama com professores 
de Teatro e muito mais.

o prImeIro Cesto
Belém, Freguesia amiga das Crianças
A Junta de Freguesia de Belém e o Clube de Futebol “Os 
Belenenses”, departamento de Basquetebol, ao longo des-
te ano letivo levaram a cabo o projeto O Primeiro Cesto – 

Belém, Freguesia Amiga 
das Crianças. 
O principal objetivo foi 
aumentar a importân-
cia social e cultural da 
prática desportiva e, 
em particular, do mi-
ni-basquete.

Numa perspetiva de aprendizagem lúdica e pedagógica o 
projeto foi implementado em todas escolas primárias da 
freguesia para os alunos do 3º e 4º ano.
O balanço final deste projeto é muito positivo. As crianças 
aderiram com entusiasmo e motivação nas atividades pro-
postas. Graças a este projeto algumas crian-
ças descobriram interesse em praticar 
Basquete de uma forma mais regular.
A equipa de educação e desporto 
agradece em particular ao departa-
mento de Basquetebol do Clube de 
Futebol “Os Belenenses” uma vez 
que este projeto demonstrou ser uma 
mais-valia para a comunidade escolar.

ed
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Graças a este projeto 
algumas crianças 
descobriram interesse 
em praticar Basquete.

aLUNos 
da esCoLa 
seCUNdárIa 
do resteLo 
vencem competição 
internacional
A nossa escola está de Parabéns, 
a equipa da Escola Secundária do 
Restelo arrebatou o 1º. lugar entre 
as mais de 10.000 inscrições prove-
nientes  de Portugal, Espanha, Itália 
e Grécia.  
A nível nacional concorreram cerca 
de 1500 alunos, distribuídos por 441 
equipas,  vindos de todos os distri-
tos do país, continente e ilhas. Para 
além dos alunos, a iniciativa incenti-
va também a classe docente. 
Este evento foi organizado pela Ni-
vea e pela Book-it . A edição portu-
guesa do Young Business Talents 
contou com o apoio da Secretaria de 
Estado do Ensino Básico e Secundá-
rio e também com a Secretaria  de 
Estado do Desporto de Juventude. 
Com a capacidade para processar 
113 decisões por apenas uma ope-
ração, o simulador permitiu aos 
estudantes gerirem a sua empre-
sa virtual.
Uma turma de economia do 12º. 
ano, conseguiu ser a vencedora, ao 
apresentar as melhores decisões de 
como gerir uma empresa. Essa estra-
tégicas decisões tem em conta todas 
as suas variáveis, como a produção, 
a logística, as finanças, o marketing 
e os recursos humanos. Os resulta-
dos foram apresentados sob a forma 
de balanço e de relatório de vendas, 
como acontece na realidade.
Segundo a organização da YBT, estes 
jovens são agora os "melhores em-
presários virtuais" do sul da Europa. 
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torNeIos de desporto 
CLUBES DA ESCOLA BÁSICA 
2+3 PAULA VICENTE

1º ToRNeio de VoleiBol 
iNTeR-CluBeS

No passado dia 2 de maio, decorreu o 
1º torneio inter-clubes de voleibol, da 
Junta de Freguesia de Belém na Esco-
la Básica 2+3 Paula Vicente. Participa-
ram dezassete alunos, dos Clubes B e 
F, orientados pelas professoras Diana 

Coelho e Madalena Tavares.
Este torneio teve como principais objeti-

vos o convívio e 
uma competição sau-

dável entre os dois clubes. Os 
alunos de forma empenhada e 
divertida participaram no tor-
neio, transformando uma aula 
regular num encontro desporti-
vo onde puderam demonstrar a 
sua evolução enquanto jogado-
res de voleibol num escalão de 
iniciação.

Feminino
1º. lugar Inês Alves/Catarina Castro (Clube F)
2º. lugar Madalena Varela/Ana Carolina Rodrigues (Clube F)
3º. lugar Mariana Bento/Catarina Sequeira (Clube B)
4º. lugar Ana Teresa Dias/Mariana Tomás (Clube F)
5º. lugar Isaura Neves/Madalena Varela/Ana Rodrigues (Clube F)
6º. lugar Margarida Siva/Josiana Tavares (Clube B)

Masculino
1º. lugar António Caldeira/Francisco Bernardo (Clube F)
2º. lugar Rodrigo Veiga/António Caldeira (Clube F)
3º. lugar João Rendeiro/Pedro Tibúrcio (Clube B)
4º. lugar João Esteves/Pedro Grosso (Clube B)

ToRNeio de FuTeBol MC doNAld´S 
WoRld CuP ediTioN
Os Clubes da Escola EB 2+3 da Paula 
Vicente estão a participar até dia 12 
de julho, no Torneio McDonald’s que 
neste momento é um dos principais 
torneios de Futebol do País. Trata-se 
de um torneio de futebol juvenil des-
tinado a crianças até aos 12 anos, onde 
os Clubes representam Portugal numa 
equipa sub-12 mista.

Este foi o primei- r o 
grande torneio para a maio-
ria dos nossos alunos.
O evento tem demonstrado 
ser muito importante pois 
para além da competição 
saudável e muita energia em 
campo, os alunos podem sen-
tir de perto o significado de 

fairplay, contar com espirito de entre-ajuda e sacrifício.
Graças a este evento muitos pais mobilizaram-se para 
apoiar, gritar e puxar pela equipa dos seus filhos.
O balanço desta vivência, até agora, tem sido muito positivo.

Este torneio teve 
como principais 
objetivos o 
convívio e uma 
competição 
saudável.

Este foi o primeiro 
grande torneio 
para a maioria 
dos nossos alunos.

CoNCUrso 
"Nós Reciclamos"
A Junta de Freguesia de Belém, com 
o seu programa de Artes Plásticas, 
participou no Concurso “Nós reci-
clamos” promovido pelo Comando 
Metropolitano de Lisboa da PSP.
Com o objetivo de para além de 
reforçar os laços de proximidade 
da PSP com as duas faixas etárias 
(crianças e jovens/idosos), estimular 
à reutilização de materiais usados/
recicláveis, transformando mate-
riais usados em novos produtos, 
contribuindo assim, para a con-
servação e melhoramento do meio 
ambiente. 
Os “bonecos polícia” em material 
reciclável estiveram expostos entre 
os dias 07 a 29 de maio, no período 
entre as 08H00 e as 20H00, na Fun-
dação Champalimaud, na Avenida 
de Brasília.
A cerimónia de encerramento do 
evento, apresentada por Mariana 
Alvim, foi presidida pela Drª. Maria 
Cavaco Silva e contou também com 
a presença da Drª. Leonor Beleza, 
Presidente da Fundação Champali-
maud, bem como de responsáveis 
da Direção Nacional da PSP.
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BeLém vÓLeI 
Mais uma vez o já tradicional e fa-
moso torneio de voleibol de relva, 
Belém Vólei, vai realizar-se na nos-
sa Freguesia. Importa lembrar que 
este torneio decorre há já mais de 20 
anos e sempre organizado pela Jun-
ta de Freguesia.
O Jardim Vasco da Gama foi mais 
uma vez o palco escolhido para a 
realização do torneio sendo que o 
mesmo irá decorrer no fim-de-se-
mana de 27 e 28 de setembro, espe-
rando-se a participação de mais de 
50 equipas.
O Belém Vólei conta com o apoio das 
coletividades da Freguesia, da PSP e 
dos Bombeiros Voluntários de Cam-
po de Ourique.
A Junta de Freguesia acredita que o 
Desporto é uma excelente e saudável 
forma de motivação e revitalização 
da Freguesia e dos seus fregueses.

Data  . . . . . . .  27 e 28/Setembro/2014 
Local . . . . . . . Jardim Vasco da Gama

CaaB
O Clube Amigos do Atletismo de 
Belém tem estado em grande ati-
vidade. Prova disso mesmo é a sua 
participação em inúmeros eventos 
de Atletismo mas não só. Também 
ao nível da ginástica têm participa-
do em eventos um pouco por todo o 
pais como por exemplo no Portugal 
Gym na Maia.
Ao nível do atletismo as provas são 
mais que muitas, destacando-se a 
Corrida D. Estefânia, a Corrida dos 
Faróis, Corrida Terry Fox e a Corrida 
dos Impostos. E como não podería-
mos deixar de referir o CAAB parti-
cipou na máxima força na corrida 
de Belém. 
Acrescentamos ainda a dimensão 
internacional com a participação de 
três atletas na Maratona de Praga.

UeFa
Women's Champions League 2014 
No dia 22 de maio, no Estádio do Restelo, decorreu a final da 
UEFA Women's Champions League de 2014.
O Wolfsburgo venceu o Tyreso por 4-3 e sagrou-se campeão 
europeu de futebol feminino. O encontro foi presenciado 
por 11.200 espectadores que se deslocaram à nossa Fregue-
sia para presenciar este acontecimento desportivo.
Na foto podemos ver António Soares e Fernando Ribeiro 
Rosa, respetivamente Presidentes do C.F. “Os Belenenses” e 
da Junta de Freguesia de Belém, junto à Taça da “Women`s 
Champions League” da UEFA.
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xI torNeIo de Natação
No dia 24 de Maio decorreu o XI Torneio de Natação, orga-
nizado pela Secção de Natação do Clube de Futebol “Os Be-
lenenses” em estreita cooperação com a Junta de Freguesia 
de Belém. 
Este evento foi um enorme sucesso, tendo participado mais 
de 400 atletas representantes de 20 clubes de Natação.
Este evento terá continuidade nos próximos anos assim 
como a parceria entre a Junta de Freguesia de Belém e a 
Secção de Natação do Clube de Futebol “Os Belenenses”.
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6.º opeN de pooL 
portUgUês
Nos dias 16, 17 e 18 de maio decor-
reu em Belém, mais concretamente 
no recinto desportivo do Caselas Fu-
tebol Clube, o 6.º Open de Pool Por-
tuguês, que contou com a presença 
de 115 atletas.
Organizado pela Federação Portu-
guesa de Bilhar, Caselas Futebol Clu-
be, Sport Lisboa e Benfica, e com o 
apoio da Junta de Freguesia de Be-
lém, a prova foi um enorme sucesso, 
com alguns dos melhores atletas na-
cionais a disputarem jogos extrema-
mente competitivos durante os três 
dias do Open.

51.º e 52.º troFéU 
de agILIty
No dia 10 de maio decorreu, no Jar-
dim Vasco da Gama, o 51.º e 52.º Tro-
féu de Agility organizado pelos "oS 
CãoguRuS" em parceria com a Jun-
ta de Freguesia de Belém.
Com mais de uma centena de parti-
cipantes de 4 patas, este foi um dia 
onde os melhores amigos do homem 
puderam mostrar toda a sua perícia 
e agilidade.
A Junta de Freguesia agradece re-
conhecidamente o apoio recebido 
do Hotel Jerónimos 8, da Cadeia 
Hoteleira Alexandre Almeida, que 
disponibilizou o alojamento para os 
juizes internacionais desta impor-
tante prova canina .

3.º torNeIo FUtsaL
Nos primeiros três fins de semana de Maio decorreu a 3.ª 
Edição do Torneio de Futsal Inter-Freguesias, que se dis-
putou maioritariamente em equipamentos desportivos da 
nossa Freguesia. 
Este Torneio foi organizado pela Esquadra da PSP de Belém, 
em parceria com a JF de Belém e a JF da Ajuda. Participaram 
aproximadamente 120 atletas sendo que quatro (4) equipas 
representaram a nossa Freguesia.
O jogo da Final foi disputado entre o Caselas Futebol Clube 
e o Clube Sportivo de Pedrouços, ambos da nossa Freguesia, 
sendo que o Caselas F. C. foi mais forte e pelo segundo ano 
consecutivo levou para casa o troféu do vencedor.  

2º graNde prémIo do resteLo
Em Carrinhos de Rolamentos
No dia de 17 de maio a Avenida da Torre foi palco de uma 
invulgar mas animada corrida. Decorreu 2.º Grande Prémio 
do Restelo em Carrinhos de Rolamentos, sendo de salientar 
a enorme participação da comunidade nesta iniciativa, fato 
que salientou o enorme sucesso deste evento. Foram inscri-
tas mais de 60 equipas que a todos proporcionou uma tarde 
bem passada e de grande diversão.
Muitos parabéns à organização, em especial a Pedro Serra-
no, o grande dinamizador desta corrida. A Junta de Freguesia 
agradece à CML e à Polícia Municipal todo o apoio recebido.

Na foto, o Dr. Rui Cordeiro e o Prof. Hugo Ribeiro, respetivamente 
Vogal  e Assessor do Pelouro do Desporto, com a equipa vencedora.
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CampeoNato regIoNaL de téNIs
de Veteranos (+55 anos)
FINaL INédIta Com dUas eqUIpas do CIF
A final do Campeonato Regional de Ténis de Vetera-
nos (+ 55 anos) contou este ano, de forma inédita, com 
duas equipas do CIF - Clube Internacional de  Foot-Ball: 
o CiF/MS7 e o CiF/BeléM, tendo esta última equipa se 
sagrado Campeã Regional em final muito disputada em 
que venceu por 2 a 1. De registar, contudo, que ambas 
as equipas ficaram apuradas para a fase final do Cam-
peonato Nacional a realizar no próximo mês de outu-
bro, no Porto.

Ao centro da foto, o Vice-Presidente da Associação de 
Ténis de Lisboa, Mário Videira, ladeado à sua direita 
pela equipa do CiF/MS7 e à sua esquerda pela equipa do 
CiF/BeléM.
Parabéns ao CIF, uma das mais prestigiadas coletivida-
des desportivas da nossa Freguesia e que muito tem feito 
em prol do desenvolvimento do Desporto em Portugal.

2.ª CorrIda de BeLém 
No dia 31 de Maio decorreu pelas ruas da Freguesia de Belém a 2.ª Cor-
rida de Belém, prova que também incluiu Caminhada. 
A prova foi organizada pela Junta de Freguesia de Belém, em parceria 
com o CAAB e contou com aproximadamente 700 inscritos, neste que é 
um recorde de participações.
Foi uma prova bem animada, onde miúdos e graúdos poderem mostrar 
a sua forma física, através das belas ruas da nossa freguesia.
Destacamos as vitórias de Laura Grilo (no sector Feminino) e de Digo 
Baena (no sector Masculino).
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pIsCINa mUNICIpaL 
do resteLo
Renovações
Estando mais uma época desportiva quase a chegar ao fim 
(31 de julho de 2014) as renovações para as aulas na Piscina 
Municipal do Restelo já estão a decorrer (de 23 de junho a 
6 de julho). 
Desde que a gestão da piscina passou para a Junta de Fre-
guesia de Belém, a 10 de março de 2014, a JFB tem vindo a 
realizar uma série de intervenções de manutenção e me-

lhoria dos serviços prestados aos 
utilizadores da piscina. Foram 
adquiridas TVs para o usufruto 
dos utentes que aguardam a hora 
da sua aula, foram substituídos 
chuveiros nos balneários e outras 
peças que se encontravam estra-
gadas nas casas de banho e bal-
neários, foram colocados painéis 
nas paredes e foram reforçadas as 
portas e janelas de alumínio como 

medida de segurança. Também a nível do material dispo-
nível para as aulas, foi adquirido material pedagógico, de 
forma a proporcionar aos nossos alunos uma maior diver-
sidade e estimulação das aprendizagens realizadas. 
Em suma, houve um diverso leque de alterações que foram 
feitas com vista à prestação de um serviço de qualidade a 
nível da comodidade e utilização dos espaços disponíveis 
na piscina. 

Atividades Desenvolvidas
Festival de Verão
Este é o grande Festival da Piscina, que carateriza o traba-
lho desenvolvido em toda a época.
Na continuação do que foi realizado no ano anterior, é tam-
bém um momento em que pais e filhos participam em con-
junto nas atividades desenvolvidas por toda a equipa técni-
ca da piscina, num ambiente de festa e alegria, pelo que o 
dia escolhido foi o dia Mundial da Criança – 1 de junho.
O Festival decorreu no período da manhã, começando pe-
los mais pequeninos, até aos 3 anos de idade. Neste grupo 
estiveram presentes 26 bebés, cada um com o seu acompa-
nhante. O grupo seguinte, dos 4/5 anos, contou com a pre-
sença de 38 crianças e respetivo acompanhante. Em ambos 
os grupos foram organizadas 5 estações com atividades di-
ferentes compostas não só por jogos lúdicos, como também 
por destreza motoras que foram desenvolvidas pelos bebés 
e crianças ao longo do ano.
O maior grupo de todos foi o último da manhã, que contou 
com a presença dos nossos alunos dos 6 anos para a fren-
te, contemplando os diferentes níveis de aprendizagem de 
forma a haver uma entreajuda entre os participantes. Nes-
te grupo foi realizado um género de Jogos sem Fronteiras, 
divididos em oito grupos diferentes de atividades, onde es-
tavam sempre duas equipas em competição. Este grupo foi 
formado por 125 crianças e adultos. No final dos Jogos sem 
Fronteiras foram realizadas Provas de Natação.
Como não podia faltar, os nossos alunos de Hidroginástica e 
Aquafitness também foram incluídos, tendo sido realizada 
no dia 31 de maio uma Mega Aqua, com a participação de 
74 alunos, e no dia 2 de junho uma Mega Hidro com a par-

Os quadrados 
foram pintados 
pelas crianças 
e costurados 
pelos idosos.

ticipação de 54 alunos. Como é evidente movimento, 
alegria e música não faltaram nestes dias.
Durante estes dias foi feito um registo fotográfico dos 
diferentes momentos, e tal como aconteceu nos anos 
anteriores, as fotografias tiradas irão estar expostas 
na instalação.

Mês com estilo
Como previsto no plano de atividades a desenvolver, 
no mês de Maio foram feitos os registos, por cada um 
dos professores, da Atividade Mês com Estilo (No-
vembro e Maio).
Para cada um dos níveis de aprendizagem estão de-
finidas provas de acordo com os objetivos do nível. 
Os resultados obtidos nessas mesmas provas serão 
afixados na piscina, para que cada aluno possa ver e 
comparar os tempos que realizou nas diferentes pro-
vas e períodos da atividade.
Mais pormenores sobre a mesma serão divulgados 
brevemente.

Festas de Finalistas
Durante os dias 28 e 29 de maio, no período da ma-
nhã, a Piscina do Restelo, serviu de “palco” para a 
realização das Festas de Finalistas do Programa de 
Apoio à Natação Curricular, desenvolvido pela CML. 
Em cada um dos dias passaram pela Piscina cerca de 
400 crianças, todas elas do 4º ano de escolaridade, 
pertencentes a diferentes escolas do Concelho de Lis-
boa, entre as quais estiveram presentes turmas que 
participaram no Programa na Piscina Municipal do 
Restelo, tais como a Escola Básica Moinhos do Res-
telo, Escola Básica de Caselas, Escola Básica Bairro 
do Restelo e Escola Básica Alto da Ajuda, todas elas 
pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Belém.

Inscrições Época 2014/15
Para quem ainda não é aluno mas gostaria de iniciar 
uma prática desportiva de Natação ou Hidroginásti-
ca poderá vir a partir do dia 14 de julho fazer a sua 
inscrição para a época 2014/2015, a iniciar a 1 de se-
tembro de 2014. 
Neste sentido aqui ficam os preços praticados:

• Inscrição para Aulas: 22,30€;
• Mensalidade de 1x por semana: 18,10€ para ≥ 

18 anos e 13,58€ para ≤ 17 anos; 
• Mensalidade de 2x por semana: 27,70€ para ≥ 

18 anos e 20,78€ para ≤ 17 anos; 
• Mensalidade de 3x por semana: 33,10€ para ≥ 

18 anos e 24,83€ para ≤ 17 anos.
Caso tenha cartão-jovem, seja reformado/pensionista 
ou colaborador da JFB usufruiu de um desconto so-
bre os valores indicados em cima.
A oferta a nível das aulas é variada, existindo aulas 
de natação de bebés, de adaptação ao meio aquáti-
cos, de aprendizagem e aperfeiçoamento das técni-
cas de nado, bem como de Hidroginástica e Aquafit-
ness. Poderá escolher entre os diferentes horários 
disponíveis de 2ª a Domingo.
A nossa oferta é também aberta a utentes que quei-
ram vir nadar livremente, no regime de utilização 
livre, em que apenas é feito o pagamento por hora 
de utilização.
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resULtados das 
eLeIçÕes eUropeIas
No passado dia 25 de maio decorreram as Eleições para 
o Parlamento Europeu. Veja aqui os resultados referen-
tes à nossa Freguesia:

% VOTOS VOTOS

PSD.CDS-PP 39,66 % 2696

PS 23,64 % 1607

CDU 9,87 % 671

L 5,62 % 382

MPT 4,91 % 334

BE 4,13 % 281

PAN 2,00 % 136

PPV 0,94 % 64

PCTP/MRPP 0,87 % 59

PNR 0,69 % 47

PPM 0,63 % 43

MAS 0,46 % 31

PND 0,34 % 23

PTP 0,24 % 16

PDA 0,10 % 7

POUS 0,01 % 1

BRANCOS 3,56 % 242

NULOS 2,31 % 157

ABSTENÇÃO 53,80 % 7914

BeLém do pará - LIsBoa
Esteve na nossa Freguesia uma delegação brasileira 
por ocasião da inauguração da linha aérea Belém do 
Pará – Lisboa.
Esta delegação teve uma forte componente institucional 
e empresarial, sendo a mesma composta por cerca de 
50 elementos, nomeadamente o Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Económico do Estado do Pará, o Secre-
tário de Estado Adjunto do Turismo do Estado do Pará, 
o Presidente da Câmara Municipal de Belém do Pará, 
a Vice Prefeita do Município de Belém, a Secretária da 

Mobilidade Urbana do Municí-
pio de Belém, vários deputados 
da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, o Presidente da 
Câmara de Comércio Portuguesa 
de Belém do Pará e empresários 
ligados aos diversos ramos de 
atividade económica.

Foi-nos pedido apoio no domínio da calçada portuguesa, 
na reabilitação de azulejaria e também através da Car-
ris, apoio à implementação de uma linha de elétrico no 
centro histórico de Belém do Pará, com 2 elétricos turís-
ticos num percurso de 1,5 km.
Durante a sua estadia houve um Porto de Honra nos Pas-
téis de Belém e um jantar no CIF, oferecidos pela Junta 
de Freguesia de Belém. Houve também um jantar no Ho-
tel Altis oferecido pela Câmara de Comércio Portuguesa 
de Belém do Pará.
Além de se ter aberto um caminho mais rápido e dire-
to, esta linha aérea vem facilitar o contato entre as duas 
cidades, contato esse que nos permitirá participar nas 
próximas cerimónias dos 400 anos de Belém do Pará, em 
janeiro 2016.
De registar que a Freguesia de Belém (Lisboa) e a cidade 
de Belém do Pará (Brasil) têm um acordo de geminação 
há já alguns anos, no âmbito de um projeto mais vasto 
denominado "Heranças Portuguesas na Amazónia".

ComUNICado à popULação
Despejo de Resíduos Sólidos
O despejo de resíduos sólidos nas ruas é punível pelo re-
gulamento de resíduos sólidos da Cidade de Lisboa.
A JF e as entidades policiais competentes vão estar aten-
tos de forma a evitar que situações destas se repitam.

RegulAMeNTo doS ReSÍdoS SÓlidoS - Artigo 61.º
1. O abandono de resíduos sólidos urbanos bem como a sua 
emissão, transporte, armazenagem, tratamento, valorização ou 
eliminação por entidades ou em instalações não autorizadas, 
constitui contra-ordenação, punível com a coima de um décimo 
a duas vez o salário mínimo nacional, no caso de pessoas singu-
lares, e de uma a dez vezes o salário mínimo nacional, no caso 
de pessoas colectivas.
2. A descarga de resíduos sólidos urbanos, salvo em locais e nos 
termos determinados por autorização prévia, constitui contra
-ordenação, punível com a coima de uma a cinco vezes o salário 
mínimo nacional por metro cúbico, ou fracção.

Se tiver algum equipamento de grande porte que necessite de 
descartar deverá combinar previamente com o Posto de lim-
peza do Restelo da CMl - Tel. 213 011 744.

Está facilitado 
o contato 
entre as duas 
cidades.


