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espaço público Novo Parque Infantil
Já foi inaugurado o mais recente espaço público construído para satisfazer as necessidades dos nossos fregueses
mais jovens. Agora já pode partilhar um momento de puro lazer com os seus filhos no novo Parque Infantil no
Jardim Fernanda de Castro, atrás da zona do SuperCor. Na foto, o presidente Fernando Ribeiro Rosa a abrir a
cancela do novo parque infantil, no ato da inauguração, ocorrido no passado dia 30 de agosto. página 16
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Junta de Freguesia
de Belém
www.jf‑belem.pt
www.facebook.com/juntafreguesiabelem
Sede
Largo dos Jerónimos, nº3 R/C, 1400‑209 Lisboa
Tlf. 210 132 330 | 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

não perca...
Dogs and the City
No dia 20 de setembro, o Jardim
Vasco da Gama vai receber um con‑
junto de provas caninas organiza‑
das pela "Future Dogs".
Será uma tarde onde poderá presen‑
ciar o imenso talento dos melhores
amigos do homem.
Romaria Minhota
No próximo dia 21 de setembro, no
Jardim Vasco da Gama, a Romaria
Minhota sai novamente à rua, gra‑

ças ao esforço e empenho da Casa
do Minho em Lisboa.
Esta festa em honra de Nossa Senho‑
ra do Minho e Santiago, conta com
procissão na Rua de Belém, missa
campal, muita música, animação e
tradição tipicamente Minhota.
XXII Belém Vólei
Nos dias 27 e 28 de setembro irá
decorrer a 22ª edição do torneio de
volei de relva - Belém Volei, no Jar‑
dim Vasco da Gama. Não perca!

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.

Firstgreen

Centro de Comércio Sustentável
Rua Capitão Mor Pedro Teixeira, 5C
Tlf. 915 253 131 | 211 324 635
firstgreencenter@gmail.com
www.firstgreen.pt

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
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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
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Desporto e Juventude

WINEGUEST

Garrafeira e Provas de Vinhos
Largo dos Jerónimos, 6A
Tlf. 211 311 675
belem@wineguest.pt

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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  707 206 707
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Freguesia

Na foto, os irmãos Afonso e João Moreira Pires, no dia da partida,
frente aos Jerónimos, devidamente equipados com t-shirts da JF Belém.

25 Years, 25 Cities
Dois jovens, os irmãos João e Afonso Moreira Pires, resolveram celebrar os
25 anos do seu Mazda MX‑5/Miata/Eunos Roadster levando‑o numa aventura
pela Europa, pelas suas 25 maiores cidades.

Foram cerca de
8000 kilómetros
percorridos em
aproximadamente
250 horas de
viagem.

Foram cerca de 8000 kilómetros percorridos
em aproximadamente 250 horas de viagem ao
volante do Mazda MX‑5 - o descapotável mais
vendido do mundo , com mais de 1 milhão de
unidades vendidas.
A viagem destes dois jovens aventureiros
iniciou‑se em frente aos Jerónimos, às 9h do
dia 9 de agosto e terminou no mesmo local às
19h do dia 19 de agosto com a sensação de mis‑
são cumprida. Muitos parabéns!
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assembleia de
freguesia
No dia 26 de junho de 2014, pelas
21h, nas instalações da delegação
da Junta de Freguesia de Belém, Rua
João de Paiva nº11, reuniu a Assem‑
bleia de Freguesia de Belém, com a
seguinte Ordem do Dia:
• Intervenção do Público;
• Período antes da Ordem do Dia;
• Apreciação e aprovação das
atas das sessões de 2014/03/24 e
2014/04/22;
• Aprovação do regimento da
Assembleia de Freguesia;
• Informação escrita do Presiden‑
te da Junta de Freguesia.;
• Aprovação da alteração do
Mapa de Pessoal e da autoriza‑
ção de lançamento de proce‑
dimento para contratação a
termo de pessoal para a área
de educação.

CML vai acabar com brasões
das ex‑colónias no jardim
da Praça do Império

Texto de Marisa Soares em www.publico.pt
«O jardim da Praça do Império, em Belém, símbolo da exposição
que celebrou a ideia do Portugal pluricontinental durante o Estado
Novo, vai perder parte da sua história. A Câmara de Lisboa, res‑
ponsável pelo espaço, decidiu retirar as composições florais que
reproduziam os brasões das ex‑colónias e decoravam um friso em
torno da Fonte Monumental, por achar que “estão ultrapassados”.
Situado em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, numa zona sempre
repleta de turistas, o jardim com cerca de três hectares evidencia
alguma negligência. Ervas secas e altas preenchem os canteiros de‑
limitados por sebes, também elas secas nalguns locais. E as peque‑
nas palmeiras ali plantadas já tiveram melhores dias. Mas o aban‑
dono é ainda mais visível na faixa que circunda a fonte.

Aulas de Yoga
Informamos que as aulas de Yoga
com Cristina Leal retomam dia 16
de setembro, às 3ªs e 5ªs das 9 às 10
horas, no Centro Social de Belém.
Para se inscrever contate‑nos para
o telemóvel 915 538 990 ou para o
email tanha@sapo.pt.
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A prática de Yoga tem efeitos benéficos na
saúde tais como:
•
•
•
•

Estimulação da circulação sanguínea;
Diminui as dores nas costas;
Fortalece a estrutura muscular;
O corpo fica mais alongado e
tonificado;
• Aumenta a flexibilidade;
• Ajuda a manter uma postura
mais correcta;
• Melhora os problemas respiratórios.
Pode ainda ajudar também em problemas
relacionados com o colesterol, controlar
mais a pressão arterial, atenuar a ansie‑
dade, insónia e depressão, proporcionan‑
do mais equilíbrio emocional, bem‑estar e
paz interior.

Outrora bem talhados em buxo e preenchidos com plantas colo‑
ridas, os brasões das cidades e províncias de Portugal e das ex
‑colónias, bem como as cruzes de Cristo e de Avis, num total de 32
conjuntos de grandes dimensões, estão hoje quase irreconhecíveis
no meio das ervas. A situação não é de agora. “Está assim há vários
meses”, diz o presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando
Ribeiro Rosa (PSD), que acusa a câmara de descurar a manutenção
do jardim. O autarca diz que já pediu satisfações ao vereador dos
Espaços Verdes, José Sá Fernandes. “Respondeu‑me que os brasões
são sinais do colonialismo e que não contasse com ele para tratar
daquilo”, afirma, indignado.
Em declarações ao PÚBLICO nesta terça‑feira, o assessor de im‑
prensa de Sá Fernandes confirmou a decisão da câmara de acabar
com os brasões dos antigos territórios ultramarinos, por considerar
que "estão ultrapassados" e que "não faz sentido mantê‑los". Por
isso, “não vão ser recuperados”, afirmou. Segundo a mesma fonte,
os restantes brasões vão ser reabilitados, mas não existe ainda uma
data para esta intervenção. Quanto à alegada falta de manutenção,
o porta‑voz do vereador negou, garantindo que esta é feita “todos
os dias” pelos jardineiros municipais.
O jardim da Praça do Império foi construído por altura da Exposi‑
ção do Mundo Português, em 1940, comemorativa dos 800 anos da
Independência de Portugal e dos 300 anos da Restauração da In‑
dependência. Desenhado pelo arquitecto Vasco Lacerda Marques,
é um jardim quadrangular onde sobressaem ciprestes, oliveiras e
cedros, com esculturas em pedra e calçada portuguesa a forrar o
chão. Num dos canteiros ainda resiste uma âncora que serviu como
peça de um relógio de sol que mostrava as horas na metrópole e
nos territórios ultramarinos. A própria praça do Império foi projec‑

Freguesia

tado por Cottinelli Telmo, o arquitecto modernista que também foi
o autor do Padrão dos Descobrimentos, ali mesmo ao lado.
“Os brasões fazem parte da nossa história”, sublinha Fernando Ri‑
beiro Rosa, que promete levar o assunto em breve à Assembleia
Municipal. O interesse deste jardim é atestado por duas arquitec‑
tas paisagistas do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, Elsa
Isidro e Ana Luísa Soares, que desenvolveram uma Metodologia
de Caracterização e Classificação dos Jardins Públicos de Interesse
Patrimonial. Sendo 50 o topo da escala estabelecida para esta clas‑
sificação, o jardim da Praça do Império obtém 46 valores.

Autarquia diz que
símbolos do antigo
Ultramar estão
"ultrapassados" e por
isso decidiu retirá‑los.
Os restantes brasões
vão manter‑se.

"Para além da estatuária de valor
artístico e da Fonte Monumental
de elevado interesse arquitectó‑
nico, este jardim é único na exis‑
tência de um conjunto de brasões
em mosaico
‑cultura", escrevem
as duas paisagistas num texto de‑
dicado ao jardim.

Fernando Ribeiro Rosa aponta
ainda o dedo ao município por
deixar “a meio” as obras feitas no
vizinho Jardim Afonso de Albu‑
querque, em frente à Presidência da República, outro dos grandes
espaços verdes que não passaram para a responsabilidade da junta
aquando da reorganização administrativa da cidade, no início des‑
te ano. “O piso está todo estragado e há pedras soltas, esqueceram
‑se de pôr cimento para acabar a obra”, acusa.
Em declarações à Lusa, o assessor de Sá Fernandes referiu que “o
mau estado do pavimento” pode ter resultado de uma intervenção
na via pública por parte de uma "operadora" que não especificou.
"Está prevista uma empreitada para reposição do pavimento",
adiantou.»

Assim sendo e tendo sempre presente os superiores valo‑
res históricos e a cultura do nosso povo, a JF Belém mais
uma vez se disponibiliza para ajudar a resolver uma
questão que se reveste de acrescida importância para
todos os cidadãos de Belém, de Lisboa e do país inteiro.

Segundo canteiro
(sueste)
1. Cidade de
Castelo Branco
2. Cidade de Coimbra
3. Cidade de Évora
4. Cidade de Faro
5. Cidade do Funchal
6. Cidade da Guarda
7. Província da Guiné
8. Cidade da Horta

Quarto canteiro
(noroeste)
1. Cidade de Santarém
2. Província de São
Tomé e Príncipe
3. Cidade de Setúbal
4. Província de Timor
5. Cidade de Viana
do Castelo
6. Cidade de Vila Real
7. Cidade de Viseu
Cruz da
Ordem de Cristo
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Terceiro canteiro
(sudoeste)
1. Estado
Português da Índia
2. Cidade de Leiria
3. Cidade de Lisboa
4. Província de Macau
5. Província de
Moçambique
6. Cidade de
Ponta Delgada
7. Cidade de Portalegre
8. Cidade do Porto
BI05 | jul-ago 2014 | JF Belém

Face à estranha indisponibilidade da CML em reabilitar
os brasões referentes às 8 ex-províncias ultramarinas,
alegadamente por falta de verbas, a JF disponibilizou-se
para se responsabilizar pela execução desse trabalho de
reabilitação, através de mecenas ou diretamente, neces‑
sitando, contudo, que a CML lhe delegue essa competên‑
cia, na medida em que esse jardim não transitou para a
JF no âmbito da reforma administrativa de Lisboa.

Primeiro canteiro
(nordeste)
Cruz da
Ordem de Avis
1. Província de Angola
2. Cidade de Angra
do Heroísmo
3. Cidade de Aveiro
4. Cidade de Beja
5. Cidade de Braga
6. Cidade de Bragança
7. Província de
Cabo Verde

6
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educação

As férias de verão no AAAF (Atividade de Animação e Apoio
à Família) e CAF (Componente de Apoio à Família) estão a
ser um sucesso. Sorrisos, boa disposição e divertimento têm
sido uma constante entre monitores e crianças.
Em junho e julho, as crianças visitaram a GNR, onde pude‑
ram apreciar e montar a cavalo.
As voltas não foram apenas feitas a cavalo. As crianças ti‑
verem a oportunidade de
conduzir um carro na Escola
de Trânsito da Amadora. O
Sorrisos, boa
elétrico também não faltou
nestas férias! As crianças
disposição e
passearam de elétrico de‑
divertimento têm
pois de uma visita ao Museu
sido uma constante da Carris.

Agradecimento
Em nome da comunidade agrade‑
cemos ao grupo de alunos volun‑
tários da Escola Secundária do
Restelo pela doação de roupa e de
brinquedos. Esta doação foi realiza‑
da graças a um trabalho de recolha
que foi feito junto da comunidade.

educação

E AS FÉRIAS DE VERÃO DO
APOIO À FAMILIA CONTINUAM

A roupa foi entregue na Loja Solidá‑
ria e os brinquedos e livros foram
entregues n´Os Francisquinhos.
Em virtude desta iniciativa vá‑
rias famílias irão ser beneficia‑
das. Obrigada!

entre monitores
e crianças.

No atelier de reciclagem um
grupo de crianças decidiu
construir um carro de bom‑
beiros, que mais tarde tive‑
ram a oportunidade de oferecer aos Bombeiros Voluntários
de Campo de Ourique numa visita muito especial, onde fo‑
ram bombeiros por uma manhã.
Os nossos pequeninos visitaram também uma aldeia ao ta‑
manho deles, a Aldeia José Franco, onde ser criança se tor‑
na uma experiência ainda mais divertida.
Na escola, com os seus monitores, fizeram jogos tradicio‑
nais, gincanas e atelieres de sentidos onde o olfato, o chei‑
ro, a audição, o paladar e a visão se tornaram ainda mais
importantes.
Em conjunto construíram muitas histórias, desenvolvendo
a sua criatividade. A culinária no âmbito da alimentação
saudável não foi esquecida, tendo sido planeado um pic‑nic
no final do dia para provar as iguarias.
Os insufláveis da Zénius visitaram a escola e levaram as
crianças ao fundo do mar, para conhecer, peixes, tesouros
e alguns segredos. Animadoras levaram balões coloridos e
transformaram a escola num arco‑íris de animais, flores, e
brinquedos.
Como não poderia faltar, em pareceria com os professores
das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) e Clu‑
bes as crianças tiveram
workshops de música,
As férias do Apoio à
drama, expressão plás‑
Família regressam no tica, desporto, ciências e
história.

dia 1 de setembro até
o início do ano letivo.

As crianças terminaram
as férias de junho e julho
com jogos de água e uma
festa temática onde se despediram com um grande sorriso!

Em setembro o tema das férias, como preparação para o
início das aulas é Educação para a Cidadania, onde na pri‑
meira semana iremos fazer jogos no âmbito da Educação
Ambiental e na segunda semana, da Educação Europeia.
Os jogos tradicionais de vários países, a reciclagem e a sepa‑
ração do lixo serão os temas das atividades que vamos rea‑
lizar para aprendermos mais sobre o mundo e como cuidar
dele de uma forma divertida e responsável. No final haverá
uma saída surpresa para terminar as férias em grande!

Na Escola EB 2+3
de Paula Vicente

É com muito entusiasmo que infor‑
mamos que os "Clubes" irão arran‑
car no início do ano letivo para os
alunos do 5º e 6º ano na Escola 2+3
de Paula Vicente.
No dia 15 de setembro vamos iniciar
com um sistema de Clubes Abertos,
em que os todos alunos do 5º e 6º
ano terão a oportunidade de conhe‑
cer gratuitamente os vários Clubes
existentes, participando nos work‑
shops que estarão montados para
esse efeito.
Vamos manter as mesmas áreas de
interesse: a área artística (por exem‑
plo o Drama e a Plástica), a área
desportiva (Basquete e a Piscina) e a
área intelectual (Apoio ao Estudo e
Ciências).
Teremos também algumas novi‑
dades que em setembro daremos
a conhecer!
As inscrições nos Clubes irão funcio‑
nar a partir do dia 15 de setembro
no Gabinete dos Clubes na Escola
2+3 de Paula Vicente.
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As férias do Apoio à Família regressam no dia 1 de setembro
até o início do ano letivo.

CLUBES 2014/2015

7

cultura, turismo e comunicação

Acervo da
Biblioteca
A Biblioteca, situada na Rua João
de Paiva, próxima dos CTT, durante
esta época reorganizou o seu acervo.
Aproveitamos para agradecer a to‑
dos os que ofereceram livros e DVDs.

Dia Mundial da Fotografia
Para comemorar o Dia Mundial da Fotografia, a Biblioteca
planeou uma atividade no Centro de Dia de São Francisco
Xavier com a realização de uma sessão fotográfica. Assim,
pedimos a cada utente que tirasse uma fotografia, a um
ou a vários colegas. Alguns dos utentes nunca tinham pe‑
gado numa máquina, enquanto
que outros já eram profissionais
Alguns dos
no assunto.

Aulas de Pintura

utentes nunca
tinham pegado
numa máquina.

Os seniores participaram ativa‑
mente, e mostraram-se bastante
animados com o resultado dos
seus trabalhos, que foram, poste‑
riormente, visionados.

Informamos que vamos reiniciar as
aulas de pintura com a artista plásti‑
ca Maria C' de 2ª a 5ª das 15h às 19h.
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Pode efetuar a sua inscrição no Cen‑
tro Social.

Apoio de
voluntários
O Pólo da Biblioteca no CSB conti‑
nua a ter o apoio de voluntários. No
mês de julho contámos com a pre‑
sença de João Simões, licenciado em
Comunicação, pela. Univ. Católica de
Lisboa. Obrigada João!

Férias na Biblioteca
Nas férias não só os utilizadores adultos frequentaram a bi‑
blioteca. Os mais jovens também aproveitaram para visitar
a mesma e ler, requisitar alguns livros, estar ao computador
ou ver um filme. Numa dessas manhãs, os leitores e volun‑
tários presentes ficaram a conhecer o Presidente da JF, que
lhes fez uma visita aquando de uma das suas voltas de bici‑
cleta matinais que regularmente faz pela Freguesia.

Durante as férias a voluntária Mar‑
garida levou os seus filhos, muito
dotados, para ajudar na Biblioteca.
Obrigada pelo apoio!

cultura, turismo e comunicação

Jovens na
Biblioteca

Biblioteca
de Santa Cruz Flores
Foram enviados para a Ilha das Flores, nos Açores, especifi‑
camente para a Biblioteca do Município de Santa Cruz das
Flores, 75 documentos (13 DVDs e 62 livros), os quais exis‑
tiam em duplicado na nossa Biblioteca.
Livros infantis e juvenis de áreas como, por exemplo, ro‑
mance, política e poesia, tiveram como destino esta ilha,
que é o ponto mais ocidental do Arquipélago dos Açores e
do continente europeu.
Acrescente‑se que a mesma está incluída na Rede de Reser‑
vas da Biosfera da Unesco.

Livros
Estrangeiros
Informamos os nossos leitores que
fazem parte do acervo da Biblioteca
livros em espanhol, inglês, francês e
alemão. Poderão consultá‑los no lo‑
cal ou requisitá‑los.

O Sr. Eng. Manuel Palma, utilizador da biblioteca, disse
numa das suas idas à Biblioteca: "De manhã, entre outras
coisas, vou fazer ginástica aos aparelhos de Fitness Urbano
Outdoor, no jardim entre a Rua Tristão Vaz e a Rua Jorge
Afonso e à tarde, leio um dos livros requisitados na Biblio‑
teca." E porque não seguir este bom exemplo?

Se, em setembro, a mostra temá‑
tica incide em policiais, em ou‑
tubro apresentaremos livros do
nosso acervo bibliográfico sobre a
República. Em Dezembro, a mostra
enquadrar‑se‑á na época natalícia.
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Leitura e Desporto

Mostras
Bibliográficas
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cultura, turismo e comunicação

"Dê P'rá Troca"
Campanha de Troca
de Livros Escolares

O projeto de reutilização de livros
escolares DÊ PR´À TROCA está a
funcionar desde julho no Antigo La‑
vadouro - edifício na esquina Rua
das Pedreiras com a Rua dos Jeró‑
nimos - com o seguinte horário de
funcionamento:
• 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira das 14h às 18h;
• 5ª feira das 16h às 20h.
Graças ao apoio e ao trabalho dos
voluntários, desde julho já entrega‑
mos às famílias mais de 2000 livros
escolares.
Obrigada a todos os voluntários pelo
trabalho e dedicação a este projeto!
Se quiser trabalhar como voluntário
neste projeto é só inscrever
‑se na
sede ou delegação da Junta de Fre‑
guesia de Belém.

Novidades na
Biblioteca

10
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O Lobo de Wall Street » Filme
A história de Belfort (DiCaprio), cor‑
retor da Bolsa de Valores americana,
que cumpriu pena de 20 anos de pri‑
são porque se recusou a colaborar
com as investigações de um caso de
fraude bancária que envolvia cor‑
rupção em Wall Street e até negócios
com a máfia.
O Pequeno Ditador » Livro
Para o autor do livro O Pequeno
Ditador, limites e regras são funda‑
mentais na educação. Saber dizer
não pode ser o primeiro passo para
que não passem a ser os mais peque‑
nos a mandar lá em casa.

Hora do Conto
A Biblioteca Fora de Portas da Junta de Freguesia de Belém
dinamizou a Hora do Conto no Centro de Dia de S. Francisco
Xavier, em Caselas, cuja responsável é a Drª Paula Abreu.
Os cerca de 20 utentes ouviram, atentamente, a história e
dialogaram sobre a mesma, relacionando‑a com aconteci‑
mentos já vividos, recorrendo à memória e ao raciocínio. O
convívio intergeracional ocorreu com uma criança que tam‑
bém participou. Desta forma se passou uma tarde animada!

Concerto

Maestro António Victorino d'Almeida
Decorreu no dia 19 de julho, no auditório do Centro Social
de Belém um notável concerto do Maestro António Victori‑
no d'Almeida, intitulado "Improviso".
Foram momentos musicais envolventes e totalmente im‑
provisados, partilhados pelo Maestro António Victorino
d'Almeida (no piano), por Luiz Avellar (no piano) e por Pau‑
lo Jorge Ferreira (no acor‑
deão). De salientar que,
Foram momentos
durante o concerto, o pia‑
musicais envolventes no foi diversas vezes par‑
tilhado simultaneamente
e totalmente
pelo maestro António Vic‑
torino de Almeida e por
improvisados.
Luiz Avellar.

Ação Social

CINECLUBE

Não se esqueça
de se inscrever!

ACÇÃO DE VOLUNTARIADO
Do Ministério da Defesa Nacional
na Escola EB1 Bairro do Restelo

Realizou‑se no dia 18 de julho uma ação de voluntariado na
Escola EB1 Bairro do Restelo, proposta pelo Ministério da
Defesa Nacional.
Esta ação consistiu na pintura de algumas salas e corredo‑
res da referida escola.
Estiveram envolvidos cerca de 34 colaboradores da
Secretaria‑Geral do Ministério da Defesa Nacional que, du‑
rante o dia inteiro, deixaram o seu posto de trabalho e se
dedicaram ao bem-estar de toda a comunidade escolar.
A Junta de Freguesia de Belém agradece mais uma vez todo
o envolvimento, a participação e a dedicação que demons‑
traram em todo este projeto. Acreditamos que só com este
espirito conseguimos fazer sempre mais e melhor.

No próximo dia 20 de setembro, às
15h00 no Centro Social da Freguesia
de Belém irá ocorrer mais uma ses‑
são de "Cineclube", desta feita com
a projeção do filme "Os Três da Vida
Airada", de 1952.
Este filme de Perdigão Queiroga é
uma comédia ambientada na nova
Lisboa moderna dos anos 50, onde
acompanhamos as aventuras e des‑
venturas de um trio de amadores
de teatro. Lucas é viúvo e vive com
a sua afilhada, Lena. Dono de uma
tipografia, Lucas é inseparável do
seu empregado Lico. Os três ocupam
todo o seu tempo com o amor à arte
do palco num clube de bairro, onde
ensaiam uma comédia musical, até
ao dia em que são apresentados a
um empresário, Rui Seabra, que
lhes promete carreira e fama no tea‑
tro. Mas Lena e Rui apaixonam‑se,
para desespero de Lico, e a confusão
instala‑se...
Ficou com vontade de ver este fil‑
me? Faça a sua inscrição na Junta de
Freguesia de Belém até dia 18 setem‑
bro às 20h.
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20/Setembro/2014
Local .  .  .  .  .  .  . Centro Social de Belém

PEQUENAS
REPARAÇÕES

Para usufruir deste serviço basta
inscrever‑se na Junta de Freguesia
entre as 9h e as 18h.
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A Junta de Freguesia de Belém dis‑
ponibiliza um serviço gratuito de
apoio à população, de pequenas re‑
parações domésticas, prestado pelo
Sr. António Ribeiro (eletricista e
canalizador). Este serviço é destina‑
do a pessoas com idade a partir dos
65 anos, em situação de carência
económica.
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Ação Social

O Clube Costureirinhas
O Clube das Costureirinhas é um projeto social inter-geracional cujo objetivo
é a valorização pessoal dos seus elementos e a partilha de conhecimentos
entre todas as mulheres que o integram.
Este ano, para além de termos conseguido fazer alguns passeios do interesse
de todas, através do dinheiro das vendas efetuadas pelo grupo, colaboramos
com a Cruz Vermelha do Hospital São Francisco Xavier, onde entregamos di‑
versos enxovais para os bebés mais necessitados, fizemos os edredões para
os "aquários" dos bebés dos Cuidados Intensivos e macaquinhos de meia
para os meninos dos cuidados continuados deste hospital. Ainda temos al‑
guns lençóis e outros artigos de bebé para
entregar, assim como alguns macaquinhos
É da vossa boa
por fazer, pelo que toda a ajuda para os exe‑
vontade que
cutar é bem‑vinda.

depende o continuar
deste projeto
autossustentado.

Fizemos chegar à Junta de Freguesia todas
as roupas de criança que nos foram entre‑
gues, já devidamente passajadas e lavadas.
Colaboramos igualmente com as EB1 Santo
Amaro e Raul Lino, ambas escolas públicas,
realizando os fatos dos meninos que participaram na Marcha da Romaria,
fazendo felizes mais de 70 crianças e respetivos pais e todas nós muito orgu‑
lhosas! Os "artistas" portaram‑se lindamente, cantando e dançando na Cape‑
la de Santo Amaro.
Temos um agradecimento especial a fazer a todos quantos nos têm ajuda‑
do com oferta dos mais diversificados artigos, desde o simples conjunto de
agulhas às máquinas de costura, com destaque especial a quem teve o cui‑
dado de nos enviar as lãs antialérgicas, essenciais à confecção de roupinhas
e mantas para bebés recém‑nascidos. Para todos, um grande bem ajam pela
vossa generosidade e disponibilidade. É da vossa boa vontade que depende
o continuar deste projeto autossustentado, que as vendas apenas não conse‑
guiriam viabilizar.

12
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Para quem se queira juntar ao clube, basta efetuar a sua inscrição na Junta de
Freguesia de Belém. Podem também encontrar-nos em www.facebook.com/
ClubeDasCostureirinhas e em www.clubedascostureirinhas.blogspot.pt.

Ação Social

Cabaz Solidário

Lavandaria Social
A Lavandaria Social tem uma nova funcionária a partir 15
de setembro, a trabalhar através da medida Contrato de
Emprego Inserção do IEFP.
Esta medida destina‑se a:
• Desempregados inscritos nos serviços de desemprego,
beneficiários de subsídio de desemprego ou de
subsídio social de desemprego.
São considerados prioritários os desempregados subsidia‑
dos que se encontrem numa das seguintes situações:
• Pessoa com deficiência e incapacidade;
• Desempregado de longa duração;
• Idade igual ou superior a 45 anos;
• Ex‑recluso ou pessoa que cumpra pena em regime
aberto voltado para o exterior ou outra medida judicial
não privativa de liberdade;
• Vítima de violência doméstica.
Os apoios aos desempregados são de:
• Bolsa mensal complementar, no valor de 20% do IAS*;
• Despesas de transporte (caso o transporte não seja
assegurado pela entidade);
• Refeição ou subsídio de alimentação por cada dia de
atividade;
• Seguro que cubra os riscos que possam ocorrer
durante e por causa do exercício da atividade.
*Valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais): 419,22€

Deverão fazer‑se acompanhar dos seguintes documentos:
• Comprovativo de rendimentos do agregado familiar;
• Documentos pessoais do agregado familiar.
Caso tenha idade superior a 65 anos e rendimentos mensais
per capita até ao valor do IAS, poderá ter acesso, pelo custo
mensal de 1€ por elemento de agregado familiar, à lavagem
e engomadoria de roupa pessoal e de casa.
Beneficie desta medida de apoio à comunidade, e inscreva
‑se. Esta vai reiniciar funções em meados de setembro.

Caso resida na nossa Freguesia ou
conheça alguma pessoa que resida e
que considere estar a passar um mo‑
mento economicamente difícil, po‑
derá contatar a Junta de Freguesia
de Belém, a partir de dia 22 de setem‑
bro, através do telefone: 213 637 629
ou para solidario@jf‑belem.pt.
As entrevistas decorrem por mar‑
cação na secretaria nos seguin‑
tes períodos:
• 2ª feira entre as 9h30m e as 13h;
• 3ª feira entre as 14h30 e as 18h;
• 5ª feira entre as 14h30 e as 20h;
• 6ª feira entre as 9h30m e as 13h.

As inscrições poderão ser realizadas
presencialmente na sede da Junta de
Freguesia (Largo dos Jerónimos nº3
r/c) e os interessados deverão fazer
‑se acompanhar por:
• Documentos de identificação do
agregado familiar;
• Última declaração de rendimentos
de todos os elementos do
agregado familiar;
• Documentos das despesas fixas (ex.
rendas, empréstimos bancários;
despesas de farmácia relativas
a doenças crónicas; despesas de
educação).
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Assim sendo os utentes interessados em usufruir dos ser‑
viços da Lavandaria Social deverão dirigir
‑se à sede da
Junta de Freguesia de Belém e agendar marcação, atra‑
vés do número de telefone da Junta de Freguesia ou
através dos e
‑mails madalena.murias@jf‑belem.pt ou
mariana.ribeiro@jf‑belem.pt.

A data do "Cabaz Solidário"
aproxima‑se e, tal como no ano ante‑
rior, a Junta de Freguesia de Belém
abre as inscrições para os Cabazes,
neste mês de setembro.
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Ação Social

Participantes 6 ‑ 12 anos
“Adorei as Piscinas de Santarém.”
“Não gostei dos hinos e bandeiras e
do Museu do Palácio da Ajuda.”
Participantes 13 ‑ 18 anos
“Acho que o Campo de Férias Jovem
devia continuar, é uma grande
iniciativa. Deviam continuar os mesmos
monitores e coordenadora.”

Encarregados de Educação
“O local de chegada foi o maior transtorno,
ponderem por favor, na possibilidade de
os três pontos de partida das crianças
serem também os de chegada.”
“Muito positiva a iniciativa e muito bem
organizada. Gostei muito da equipa
de monitores, simpáticos, assertivos e
responsáveis. Excelente trabalho.”

14
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“Parabéns! Excelente organização, programa,
disponibilidade, alegria e pontualidade.”

Equipa de Animação
"Melhorar a comunicação/
informação entre os coordenadores
e os monitores."
"O balanço da colónia são
participantes muito felizes e
cansados depois de um dia de
atividades diferentes em que tiveram
a possibilidade de participar."

da Junta de Freguesia de Belém
O programa de Férias da Junta de Freguesia de Belém
decorreu durante 48 dias úteis no período dia 16 de ju‑
nho a 22 de agosto de 2014. Para tal realizámos:
1.

Uma equipa de 93 monitores que animou 401 par‑
ticipantes de idades compreendidas entre os 6 e os
12 anos, e 100 participantes entre os 13 e os 18 anos
que ao longo do verão connosco participaram nos
campos de férias.

2.

Formação de 93 monitores em maio e junho:
• Formação Geral de Monitores proporcionada pe‑
los coordenadores;
• Formação de Socorrismo certificada pelo IEFP,
promovida pela Cruz Vermelha Portuguesa;

Atividades Desenvolvidas
As atividades, aprovadas pelo executivo, foram pen‑
sadas e programadas pelos coordenadores de forma a
promoverem as diferentes áreas de desenvolvimento,
incluindo sempre desporto, cultura, animação artística
e entretenimento, atividades estas realizadas ao longo
do verão com muita dinâmica e criatividade.
As atividades foram também pensadas em termos de di‑
nâmica não repetitiva ao longo dos turnos (períodos de
duas semanas – cuja participação é obrigatória).
De manhã fomos (crianças e jovens) diariamente à praia
de Carcavelos, onde ficamos junto dos tiralô, para que
toda a colónia pudesse participar nas atividades.
As atividades realizadas para crianças dos 6 aos 12 anos
de idade foram muito diversificadas:

• Com a colaboração do Externato de São José, de‑
correu no Auditório Teresa Saldanha no dia 5 de
Junho a reunião de pais com a presença de mais
de 300 representantes legais.

Construção de Equipas; jogos dinamizados pelos moni‑
tores (inclusivos, desportivos, animação – cluedo; caça
ao tesouro; jogos de equipas; jogos molhados; jogos
artísticos; photopaper; culinária; jogos de pistas; insu‑
fláveis; airfut; playbowling); museus (Museu da Cida‑
de; da Carris; Pavilhão do Conhecimento; Casa Museu
Paula Rego; Quinta Pedagógica Monserrate; Museu da
Ajuda); cinema (Cinemateca; Centro Social da Junta; El
Corte Inglês) e piscinas (Oceânica; Santarém; Coruche;
Montemor‑o‑Novo).

Serviços confirmados para os Campos de Férias Verão
relativos às áreas:

As atividades realizadas para os jovens dos 13 aos 17
anos de idade foram também muito diversificadas:

• Infância (730 crianças ‑ divididas entre os tur‑
nos, algumas podendo repetir períodos) entre
os 6 e os 12 anos, 4 das quais com necessidades
especiais);

Jogos quebra‑gelo; volun‑
tariado; atividades dina‑
As atividades
mizadas pelos monitores
(cluedo, jogos de água,
foram pensadas
culinária, gincana des‑
e programadas
portiva, workshop de hip
‑hop e dança, geocaching,
promovendo as
pedy‑paper, atelier de
diferentes áreas de expressão plástica, volei‑
bol); actividades despor‑
desenvolvimento.
tivas (surf adaptado; laser
Tag; Equitação na GNR;
bowling; arborismo e sky‑diving; basket adaptado); mu‑
seus (Museu da Farmácia, Museu do Exercito, Museu
do Oriente, Museu da Eletricidade; Oceanário); Piscina
Oceânica e cinema.

• Formação Inclusiva (cuidados com crianças com
necessidades especiais), promovida pela Gulliver
– Associação Recreativa Cultural e Social;
3.

Reunião de Pais e Encarregados de Educação:

• Jovens (380 participantes entre os 13 e os 18
anos (divididos entre os turnos, alguns podendo
repetir períodos), 3 dos quais com necessidades
especiais).
Tivemos a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa,
através do transporte adaptado, que apoiou a deslocação
dos participantes com necessidades especiais às ativida‑
des da colónia nos meses de junho e julho. No mês de
agosto foi o transporte Solidário da Junta de Freguesia
de Belém que proporcionou o apoio necessário ao trans‑
porte dos participantes com mobilidade muito reduzida.
Contámos também com o
apoio da Câmara Munici‑
pal de Cascais com o tirâlo
Uma equipa de
‑ equipamento concebido

93 monitores
especificamente para que
animou os 401
as pessoas com mobilidade
condicionada possam tomar
participantes.
banho de mar em condições
de segurança, beneficiando
das potencialidades lúdicas e terapêuticas que a praia
pode proporcionar.

As espreguiçadeiras disponibilizadas pela Câmara Mu‑
nicipal de Cascais facultaram a possibilidade dos grupos,
organizados na praia com crianças e jovens com neces‑
sidades especiais, estivessem em conjunto com as crian‑
ças sem necessidades especiais.

As atividades realizadas pelos seniores foram carateri‑
zadas pelas manhãs na praia do Tamariz ‑ Estoril, uma
manhã na praia das Maçãs, piscina todos os dias; mini
‑golf no Jamor; visita ao Palácio de França; visita e pas‑
seio no cacilheiro da Joana Vasconcelos; Lisboa Story
Center; piscina de Coruche; bowling ; Palácio e Jardins
de Queluz; Museu da Cerveja; Cinemateca e Quinta da
Regaleira.
Os responsáveis legais, os participantes e a equipa de
animação foram chamados em cada turno a avaliar o
campo de férias em termos do programa; local, trans‑
portes, alimentação, logística; programa / animação;
campo de férias inclusivo; equipa de animação; infor‑
mações e reuniões.
Com base em alguns comentários que nos chegaram nas
avaliações, salientamos na página anterior alguns con‑
tributos que nos motivam a procurar desenvolver os
aspetos a melhorar, e a manter as questões que foram
valorizadas pelos intervenientes.
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A fantástica equipa constituída por alunos de cursos
da área da saúde (nomeadamente Fisioterapia, Terapia
Ocupacional e Enfermagem), cuja formação lhes permi‑
te prestar um apoio mais direcionado a cada utilizador,
ajudou a que todos os participantes que utilizaram o ti‑
ralô fossem a banhos.

Ação Social

Campos Férias
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Destaque

Novo parque infantil
No Jardim Fernanda de Castro

desbastes
urgentes
Apesar de não ser a altura propícia,
foram feitos alguns desbastes urgen‑
tes em árvores que interferiam com
habitações e com a passagem de pes‑
soas e veículos.
Um exemplo dessa ação foi o corte
de alguns dos ramos das palmeiras
da Rua Antão Gonçalves (entre a
Rotunda São Francisco Xavier e a
Estrada de Caselas), pois os mesmos
estavam já a ocupar uma via em
cada sentido da estrada.

Foi terminada a construção de um parque infantil no Jar‑
dim Fernanda de Castro, atrás da zona do SuperCor.
Este equipamento servirá especialmente toda a população
do bairro da EPUL e também da zona circundante da Ave‑
nida da Ilha da Madeira (estamos a trabalhar com a CML
de forma a que o atravessamento desta avenida seja mais
seguro), além de, naturalmente, todos os Fregueses ou pes‑
soas que ali se deslocam.
Aproveite os dias solarengos de final de verão e venha
com os seus filhos conhecer e experimentar este novo
equipamento de lazer destinado aos mais novos da nossa
Freguesia.

Assim, neste troço, toda a estrada
fica disponível para circulação ao
invés do que se passava até agora.
Esta competência (cuidar das cha‑
madas árvores de alinhamento) é
uma das novas competências que
transitou para a Junta de Freguesia
em março de 2014.
Prevê‑se que no início do inverno se‑
jam feitos desbastes de uma forma
mais generalizada.
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herbicida

A ser aplicado em
toda a Freguesia
A par dos novos jardins e sistemas
de rega, a aplicação de herbicida e
deservagem tem estado a ser feita
por toda a Freguesia a fim de preser‑
var os nossos espaços verdes.
Pouco e pouco mas de forma firme
estamos a melhorar a qualidade de
vida da nossa Freguesia.

Antes e depois das obras do novo parque infantil.

