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desporto Belém Vólei 2014
Setembro foi novamente o mês escolhido para mais uma edição do Belém Vólei. Foram trinta e cinco as equipas e
210 os atletas do sexo feminino e masculino que se juntaram no Jardim Vasco da Gama para disputar um troféu
que acima de tudo pretende promover o companheirismo e a prática desportiva saudável. página 14
Na fotografia de grupo: As três equipas primeiras classificadas no escalão sénior feminino, com o Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
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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
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. 210 132 330
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 | 18h – 20h
Dr.ª Carla Pimentel
6ª feira | 15h – 18h (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 | 14h – 20h
Quiromassagem (Aida Benedito)
Tlf. 936 483 793
6ª feira | 14h – 20h
Centro Social de Belém
Bairro de Belém (Terras do Forno), Rua 11
1400‑260 Lisboa
Tlf. 210 134 967
Horário 2ª a 6ª feira | 9h – 13h30 e 14h30 – 20h
Biblioteca
Rua João Paiva, nº11, 1400‑225 Lisboa
Email biblioteca@jf-belem.pt
Horário 2ª a 6ª feira | 9h30 – 13h e 15h – 17h
5ª feira | 9h30 – 13h
Loja Solidária
Rua de Pedrouços, nº84‑86, 1400‑038 Lisboa
Horário 3ª feira e Sábado | 10h – 14h
5ª feira | 15h – 19h

não perca...

Belém em Movimento
A Junta de Freguesia de Belém vem
por este meio convidar a comunidade
a participar numa iniciativa de âmbi‑
to desportivo, com intuito promocio‑
nal, dirigido a todas as idades, a rea‑
lizar no Centro Social de Belém, no
próximo dia 13 de Dezembro.
Esta acção tem como objectivo apre‑
sentar as valências desportivas da
Freguesia a todos os que fazem de
Belém a sua Freguesia de eleição
(seja para residir, trabalhar, ou me‑
ramente por lazer) para que possam
usufruir das mesmas.
Esta atividade terá três momentos
diferentes:
• Apresentação de atividades
que pela sua dimensão e

complexidade apenas podem ser
realizadas em infraestruturas
específicas, por exemplo Natação,
Basquetebol ou Vólei;
• Demonstração de atividades
disponibilizadas pela Freguesia ou
pelos seus parceiros: Karaté, Yoga,
Ginástica Sénior, Tai Chi, Ritmos
Latinos, entre outros;
• Demonstração de atividades que
se perspectivam implementar a
curto prazo: Aikido, TRX, Zumba,
Pilates, Fitness Camp / Boot Camp,
Ginástica Acrobática, entre outras.
Durante a sessão será ministrado
um inquérito a todos os que nos vi‑
sitarem com o objetivo de identificar
as necessidades da população. Desta
forma a Junta de Freguesia mais fa‑
cilmente poderá dinamizar as ativi‑
dades que vão ao encontro do inte‑
resse dos seus destinatários.

Bem‑vindo à freguesia
* A rubrica “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.

ESPAÇO ESPELHO D`ÁGUA

Cafetaria / Restaurante / Galeria de Arte
Av. Brasília
Tlf. 213 010 510
www.espacoespelhodeagua.com

IZZYSTORE

Praceta das Torres do Restelo, 8-Loja
Tlf. 216 038 475
Facebook: IZZY SANDWICH STORE
izzystore45@gmail.com

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
Desporto e Juventude

SABORES DE BELÉM
Comida Rápida
Rua Vieira Portuense, 18
Tlf. 218 203 357

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

NOVO COMANDAnTE

3.ª Conferência
ccc- Corações Com Coroa
Decorreu no passado dia 20 de outubro a 3.ª Conferência
da Associação Corações Com Coroa, desta vez com enfo‑
que no tema «Direitos Negados: Vidas com Violência e Dis‑
criminação».
Depois de uma primeira conferência, em 2012, dedicada ao
tema “Meninas e Mulheres em Primeiro Lugar” e, em 2013,
sobre “Como se esconde a desigualdade em Portugal”, este
ano a CCC - Associação Corações com Coroa – presidida
por Catarina Furtado - lançou a discussão com base numa
ideia: “apesar de universais, indivisíveis e inalienáveis, os
Direitos Humanos não são ainda uma realidade para todas
as pessoas em todo o mundo”.
O Salão Macau do Museu do Oriente foi o local escolhido
para este evento, onde estiveram presentes os vários ora‑
dores que aceitaram o convite de apresentar o seu ponto de
vista face ao tema.
A Junta de Freguesia não pôde deixar de estar presente num
evento de tão importante cariz social, fazendo-se represen‑
tar pelo seu presidente, Fernando Ribeiro Rosa.

No passado dia 7 de outubro tomou
posse como Comandante do Regi‑
mento de Lanceiros N.º 2, o Cor. Cav.
Paulo Manuel Simões das Neves de
Abreu, que veio substituir o Cor. Cav.
Carlos Siborro dos Reis, entretanto
nomeado para importantes funções
no Comando das Forças Terrestres.
Após a Cerimónia de tomada de pos‑
se, o Comandante empossado usou
da palavra onde referiu a “inexce‑
dível honra, orgulho e o privilégio
de lhe ter sido cometida a missão de
comandar o Regimento de Lancei‑
ros N.º 2 e a consciência da enorme
responsabilidade de preservar, con‑
tinuar e, se possível, engrandecer a
história do Regimento”.
A Junta de Freguesia deseja as maio‑
res felicidades quer ao novo coman‑
dante quer ao comandante cessante
no desempenho das respetivas no‑
vas funções.

melhor aluno
Escola Secundária
do Restelo

Decorreu no passado dia 26 de se‑
tembro a cerimónia de entrega do
prémio de melhor aluno da Escola Se‑
cundária do Restelo, prémio patroci‑
nado pela JF Belém e que contemplou
a aluna Maria Carlota Parades Silva
Branco. Na ocasião também foram
distinguidos outros alunos que se sa‑
lientaram no ano letivo que findou.
Estiveram presentes o Presidente da
Junta de Freguesia, Fernando Ribei‑
ro Rosa, a vogal da educação Helena
Lencastre e o Presidente da CA do
Agrupamento de Escolas, Prof. Jú‑
lio Santos.
Iniciativas desta índole são de lou‑
var, pois promovem a educação e
incentivam as boas práticas aos nos‑
sos jovens e futuros cidadãos de ple‑
no direito.
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fotos: www.facebook.com/coracoescomcoroa

A CCC - Corações Com Coroa é uma associação sem fins lucrati‑
vos, criada em 2012 por Catarina Furtado e inspirada pela sua
experiência enquanto Embaixadora de Boa Vontade do Fundo
das Nações Unidas para a População. Tem como missão pro‑
mover a cultura de solidariedade e igualdade de oportunida‑
des, a inclusão sócio-afetiva, e apoiar e intervir socialmente em
respeito pelos direitos fundamentais de todas as pessoas nas
áreas da saúde, igualdade de género, violência sobre as mulhe‑
res, maternidade segura, paternidade e maternidade adolescente.
A CCC tem a sua sede em Belém, na Rua da Junquei‑
ra nº 295/7, 1300-338 Lisboa, com os seguintes contatos:
coracoescomcoroa@gmail.com e telemóvel 935 038 798/9.

Do Regimento de
Lanceiros N.º 2

Freguesia

NOVO Reitor

Na Universidade Lusíada
Em funções desde o dia 1 de setem‑
bro, o Prof. Doutor Afonso d'Oli‑
veira Martins assumiu a reitoria
da Universidade Lusíada de Lisboa
e da Universidade Lusíada do Por‑
to, sucedendo assim ao Prof. Dou‑
tor Diamantino Durão, entretanto
aposentado.
As cerimónias públicas de investidu‑
ra, realizaram-se no dia 1 de outu‑
bro, no Auditório 2 da Universidade
Lusíada de Lisboa e no dia 2 de outu‑
bro no Grande Auditório da Univer‑
sidade Lusíada do Porto.
A Junta de Freguesia deseja as maio‑
res felicidades ao novo reitor no de‑
sempenho das suas funções.

novos equipamentos
Fomentam hábitos de leitura

No dia 30 de setembro foram instalados no jardim adjacente
ao Museu da Eletricidade e em frente à Cordoaria Nacional,
junto ao rio Tejo, várias estruturas Play in Art by Play Planet.

Estes equipamentos
modernos, de baixa
manutenção e design
atrativo pretendem
criar espaços em
harmonia com o
ambiente envolvente.

visita a lisboa

Associação Francesa de
Desenvolvimento Urbano

Esta iniciativa insere-se no “Mês do Ambiente” e é fruto
de uma parceria entre a EDP e a Impresa Publishing, SA
(Expresso).

Este ano a referida associação deci‑
diu visitar Lisboa nos dias 1 a 4 de
outubro, não só para conhecer as
vivências da cidade, mas também
para ficar a conhecer a montagem
estratégica para o território e o su‑
cesso da sua mutação: quais foram
e são os atores principais, qual a re‑
lação dos promotores com os órgãos
decisores e quais as ligações politi‑
cas e legislativas necessárias para
levar a cabo as operações.

fotos: play-planet.pt
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A AFDU (Associação Francesa de
Desenvolvimento Urbano) organiza
todos os anos uma viagem a uma
cidade que desempenhe um papel
importante no desenvolvimento ar‑
quitectónico e urbanístico europeu.

Durante a sua visita a Lisboa, os
membros da associação não pude‑
ram deixar de visitar a zona históri‑
ca de Belém onde os recebemos com
a nossa mais famosa iguaria: os Pas‑
téis de Belém.

Estes equipamentos mo‑
dernos, de baixa manu‑
tenção e design atrativo
pretendem beneficiar a
cidade e a comunidade
através da criação de es‑
paços em harmonia com
o ambiente envolvente,
fomentando os hábitos de
leitura e o acesso à infor‑
mação (acesso gratuito ao
Expresso Digital Online
através de um QR-Code).

O projeto de reutilização de livros
escolares DÊ PR´À TROCA terminou
a sua época de grande procura.
A partir de outubro, a gestão do pro‑
jeto mantém-se graças ao apoio de
voluntários, com o novo horário que
será às 4as feiras das 14h às 18h.
Conseguimos apoiar muitas famílias
recebendo e dando livros escolares.
Aos livros desatualizados demos vá‑
rios destinos.

romaria minhota
No dia 21 de setembro decorreu no Jardim Vasco da Gama
mais uma Romaria Minhota, uma iniciativa que a Casa
do Minho em Lisboa organiza anualmente na Fregue‑
sia de Belém.
A festa teve início com a celebração da eucaristia a que se
seguiu a procissão solene que percorreu as ruas da zona his‑
tórica de Belém, levando consigo os pendões das confrarias
e os andores de S. Tiago e de Nossa Senhora do Minho. En‑
toando cânticos religiosos que nos remetem para o ambien‑
te vivido nas romarias aos santuários do Minho, os partici‑
pantes fizeram-se desfilar com os seus trajes tradicionais.

O Banco Alimentar recebeu 3 to‑
neladas de livros no âmbito da
Campanha “Papel por Alimentos”.
Esta campanha com contornos am‑
bientais e de solidariedade, con‑
verte papel angariado em produtos
alimentares.

cultura, turismo e comunicação

"Dê P'rá Troca"

A Fundação João XXIII Casa do Oes‑
te, Solidariedade com a Guiné, rece‑
beu 3 toneladas de livros escolares
para enviar para Guiné-Bissau no
âmbito dos projetos de educação já
implementados pela Fundação.

Após um animado cortejo os ranchos convidados subiram
ao palco e abrilhantaram a soalheira tarde com as suas dan‑
ças e os seus cantares. Este ano foram três os grupos folcló‑
ricos participantes (Rancho Folclórico da Casa do Minho em
Lisboa, Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho e a
Associação Rancho Folclórico Dançar é Viver) que anima‑
ram turistas e lisboetas que se encontravam em Belém.
A Junta de Freguesia agradece reconhecidamente todo
o apoio que recebeu para esta iniciativa da CML, dos
BVCO e da PSP.

Aquisição
de obras

1.

O Gato e o Escuro, de Mia
Couto (4.º ano)

2.

Bichos, bichinhos e
bicharocos, de Sidónio
Muralha (2.º)

3.

O Têpluquê e outras histórias,
de Manuel António Pina (2º)

4.

Aquela nuvem e outras, de
Eugénio de Andrade (1º)

5.

Os Piratas - teatro, de
António Pina (6º)
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fotos: bloguedelisboa.blogs.sapo.pt

Nesta época, alguns professores fa‑
zem propostas de aquisição de li‑
vros para a Biblioteca. Eis algumas
que foram aceites:

cultura, turismo e comunicação

férias de natal
Nas férias de Natal aproveite para
passar pela Biblioteca. Poderá ler o
jornal, requisitar livros e consultar
o computador.
Para as crianças temos:
Manhã do dia 22 de Dezembro:
Hora do Conto
Manhã do dia 23 de Dezembro:
Filme Frozen – Uma Aventura Conge‑
lante ou A Fuga das Galinhas, filme
de animação britânico-americano.
Sendo que ambos se destinam à fai‑
xa etária de M/6, a plateia decidirá.

Verão na
Biblioteca
Nas férias do Verão, os utilizadores
apareceram na Biblioteca para re‑
quisitar livros, pesquisar no compu‑
tador e consultar o jornal.

Dia Internacional do Idoso
No Dia Internacional do Idoso foi distribuído um poema e
divulgou-se também dois livros do nosso acervo intitulados
Envelhecer sem ficar velho, de Maria José Costa Félix e Cui‑
dar dos nossos pais, de Roberta Satow, Ph. D.

Os utentes, do
Centro de Dia de
S. Francisco Xavier,
foram co-autores da
Exposição Coletiva
de Fotografia.

Os utentes, do Centro de
Dia de S. Francisco Xavier,
em Caselas, foram co-auto‑
res da Exposição Coletiva
de Fotografia do “Dia do
Idoso”, uma ação conjunta
entre a Biblioteca da Junta
de Freguesia de Belém e a
Cruz Vermelha Portuguesa.

6

BI06 | set-out 2014 | JF Belém

E, num dia com muita chuva, algu‑
mas das crianças da Freguesia apa‑
receram na Biblioteca que, por sinal,
tinha destinado essa manhã à passa‑
gem do Filme de Animação EPIC - O
Reino Secreto, do realizador Chris
Wedge, responsável pelo primeiro
«A Idade do Gelo» e por «Robôs». É a
história de uma batalha nas profun‑
dezas da floresta entre as forças do
bem e do mal.

Aulas de
Português
A partir de Novembro, estão aber‑
tas as inscrições para as aulas de
português.
Estas aulas vão decorrer, uma vez
por semana, na Delegação da Junta,
sita na Rua João Paiva, n.º 11.

Colaboração
A Bibliotecária Dra. Alexandra Marques voluntariou-se para
colaborar na Biblioteca da Junta de Freguesia por 6 meses
(1x/semana). A mesma é responsável pela Biblioteca Muni‑
cipal da Câmara de Lobos, na Madeira. Um bem-haja!

cultura, turismo e comunicação

Visitas à Biblioteca
Este ano, foi a vez dos alunos do Externato Mundo Portu‑
guês abrirem a época escolar com uma visita à Biblioteca,
no dia 15 de setembro.
Esta Hora do Conto teve como temática os animais da quin‑
ta, os da selva e os domésticos. Os alunos ouviram histórias,
recontaram-nas, identificaram elementos das mesmas, ou‑
viram os sons característicos de alguns animais e, por fim,
fizeram uma ilustração.
Ficou a promessa da professora Sílvia Salgueiro que, da
próxima vez, os alunos irão requisitar livros para levar
para casa por uns dias.

biblioteca
Novo horário

Vários foram os pedidos da popula‑
ção e de estabelecimentos de ensino
da Freguesia visando a alteração do
horário da nossa Biblioteca. Os mes‑
mos foram analisados pelo Executi‑
vo da JF, e como resultado a Biblio‑
teca tem, desde setembro, um novo
horário, alargado, de atendimento
ao público:
2.ª a 6ª feira: 9h30-13h e 15h-17h;
5ª feira: 9h30-13h
A Biblioteca da Junta de Freguesia
de Belém disponibiliza os seguin‑
tes serviços:

Em novembro, damos-lhe a conhecer na mostra bibliográfi‑
ca alguns livros do nosso acervo sobre as Aldeias Históricas.
Em dezembro, a mostra enquadrar-se-á sobre a época nata‑
lícia e em janeiro damos a conhecer os volumes da coleção
do famoso jornalista Jerónimo Stilton.

Contatos:
Rua João Paiva, n.º 11 1400-225 Lisboa
Telefone: 210 132 330
e-mail: biblioteca@jf-belem.pt
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Mostra Bibliográfica

• Consulta presencial (jornais,
revistas, livros…);
• Serviço de empréstimo
domiciliário;
• Apoio à informação;
• Acesso a PC’s de trabalho e
acesso à Internet via wireless
gratuito;
• Atividades e dinamização
cultural;
• Ateliers;
• Visitas de estudo;
• Sessões de cinema;
• Hora do conto;
• Troca de livros;
• Encontros com escritores e
ilustradores;
• Biblioteca fora de portas;
• Outros
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Ação Social

Valor de inscrição:
8h30 - 17h30

Valor diário a acrescer
à mensalidade

Crianças e Jovens

Escalão A - 7,00€

Escalão A - 1,00€

A Junta de Freguesia de Belém vai promover um pro‑
grama de apoio às famílias nas férias de Natal de 2014
durante nove dias úteis (17, 18, 19, 22, 23, 26, 29 e 30 de
Dezembro de 2014 e 2 de Janeiro de 2015).

Escalão B - 20,00€

Escalão B - 2,00€

Escalão C - 30,00€

Escalão C - 4,94€

Férias de Natal 2014

Este programa é destinado a crianças e jovens entre os 6
e os 17 anos, com as seguintes especificidades:
1.

Crianças dos 6 aos 10 anos que não frequentem as
Escolas Básicas Públicas da Freguesia e crianças
com 11 ou 12 anos da Freguesia.

Destinado unicamente a crianças que residem na
Freguesia de Belém.
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Atenção: Crianças com 12 anos e que frequentem o 7º
ano de escolaridade, os Encarregados de Educação po‑
dem optar pelo programa jovem em vez do de crianças,
bastando na inscrição online selecionar o programa jo‑
vem em vez do de crianças.
Valor de inscrição:
8h30 - 17h30

Valor diário a acrescer
à mensalidade

Escalão A - 7,00€

Escalão A - 1,00€

Escalão B - 20,00€

Escalão B - 2,00€

Escalão C - 30,00€

Escalão C - 4,94€

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

2.

Jovens dos 13 aos 17 anos residentes na Fregue‑
sia de Belém

As atividades deste grupo serão diferentes do grupo an‑
terior, sendo as mesmas adaptadas às suas idades.

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

Atenção: Crianças com 12 anos e que frequentem o 7º
ano de escolaridade, os Encarregados de Educação po‑
dem optar pelo programa de crianças em vez do jovem,
bastando na inscrição online selecionar o programa de
crianças em vez do jovem.
As inscrições são feitas online até dia 14 de novem‑
bro de 2014, podendo, caso não o consiga fazer, diri‑
gir-se à Junta de Freguesia e aí preencher a inscrição
com nosso o apoio.
O link encontra-se disponível no site e facebook da Junta
de Freguesia de Belém.
A reunião de Encarregados de Educação será no dia
11 de dezembro às 19h00 no Centro Social da Fregue‑
sia de Belém, no Bairro de Belém - Rua 11.
IMPORTANTE: No caso das crianças que frequentem
os Jardins de Infância e as escolas básicas públicas da
Freguesia de Belém, os Encarregados de Educação de‑
verão dirigir-se à coordenação CAF da escola, de forma
a frequentarem o programa de férias CAF que é dispo‑
nibilizado.
PONTOS DE APOIO À INSCRIÇÃO PRESENCIAL
Largo dos Jerónimos, 3, de 2ª a 6ª entre as 10h00 e as 18h00
(5ªf das 11h00 às 18h00)
Rua João de Paiva, 11, de 2ª a 6ª entre as 09h00 e as 18h00
(fechado entre as 14h00 e as 15h00)

Ação Social

JÁ CONHECE
O TRANSPORTE SOLIDÁRIO?
O que é?
Transporte organizado e gratuito de pessoas em situação de
isolamento social, para serviços (saúde) e atividades (conví‑
vio) específicas, tendo como objectivo principal o combate
ao isolamento social e à solidão.

VOLUNTARIADO
CED Nuno Álvares
Pereira

Destinatários

Realizou-se na semana de 20 de Ou‑
tubro uma ação de voluntariado na
Escola EB1 Moinhos do Restelo e na
Escola EB 2,3 Paula Vicente.

Pessoas adultas, em situação de isolamento social, com
autonomia física e intelectual (que possibilite a utilização
autónoma do transporte e dos serviços a que se dirige), resi‑
dentes na Freguesia de Belém

Esta ação contou com a participação
de cerca de 60 alunos das turmas do:
5ºB; 6º M; 8ºA e 8ºM da Escola CED
Nuno Álvares Pereira.

Âmbito de Intervenção

Durante esta semana pintaram a fa‑
chada da Escola EB1 dos Moinhos do
Restelo e o pátio exterior da Escola
EB 2,3 Paula Vicente.

• Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (Hospital São
Francisco Xavier; Hospital Egas Moniz, Hospital de
Santa Cruz);
• Centros de Saúde (USF Descobertas; Ajuda; Alcântara;
Carnaxide ext.: Algés);
• Unidades Locais de Saúde da Santa Casa da
Misericórdia (Domingos Barreiros; Vale de
Alcântara; Tapada);
• Centros de Diagnóstico (das Freguesias de Belém;
Ajuda; Alcântara);

A Junta de Freguesia de Belém agra‑
dece mais uma vez toda a participa‑
ção que estes alunos, professores e
técnicos, demonstraram em todo
este projeto.

• Atividades Lúdico Recreativas, previamente
programadas.

PEQUENAS
REPARAÇÕES

• Não se aceitam candidaturas para situações de
urgência hospitalar.

A Junta de Freguesia de Belém dis‑
ponibiliza um serviço gratuito de
apoio à população, de pequenas re‑
parações domésticas, de eletricista e
canalizador, prestado pelo Sr. Antó‑
nio Ribeiro e pelo Sr. José Luís So‑
bral. Este serviço é destinado a pes‑
soas com idade a partir dos 65 anos,
em situação de carência económica.

Horário de Funcionamento
O transporte solidário funciona nos dias úteis das 8h às 18h.
O que preciso para me inscrever?
Desloque-se à Junta de Freguesia de Belém, no Largo dos
Jerónimos nº3, r/c, diariamente das 10h às 18h, para fazer
a sua inscrição. Leve consigo os documentos pessoais (BI
ou Cartão de Cidadão, cartão de saúde e declaração da pen‑
são ou IRS).

Para usufruir deste serviço basta
inscrever‑se na Junta de Freguesia
entre as 9h e as 18h.
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• Outros locais desde que devidamente justificados. A
saída da zona geográfica das Freguesias em questão,
fica sujeita a análise por parte da equipa responsável
pelo projeto.
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Ação Social

ESTÁGIOS de EMPREGO
Medidas de Apoio IEFP

LOJA SOLIDÁRIA
“NÃO CUSTA NADA”
Objetivos

Estágios com a duração de 9 meses, tendo em vista promover
a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão
profissional de desempregados
Destinatários:
Desempregados inscritos nos serviços de emprego e que se en‑
contrem numa das seguintes situações:
• jovens com idade entre os 18 e os 30 anos, inclusive, com
uma qualificação de nível 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro
Nacional de Qualificações (QNQ)

Este serviço tem como objetivo prin‑
cipal proporcionar a pessoas e/ou
agregados familiares, a atravessar
uma situação de insuficiência eco‑
nómica, o acesso a alguns bens, po‑
tenciando o consumo responsável e
a dignidade pessoal.

• com idade superior a 30 anos, desde que tenham obtido
há menos de três anos uma qualificação de nível 2 ou
superior, estejam à procura de novo emprego e não
tenham desenvolvido atividade profissional nos 12 meses
anteriores à data da seleção pelo IEFP
• pessoas com deficiência e incapacidade

Destinatários

• integrem família monoparental

Agregados familiares e/ou pessoas
adultas a título individual, numa si‑
tuação económica desfavorável, re‑
sidentes na Freguesia de Belém.

• pessoas cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em
união de facto se encontrem igualmente inscritos no IEFP
como desempregados
• vítimas de violência doméstica
• ex-reclusos e aqueles que cumpram ou tenham cumprido
penas ou medidas judiciais não privativas de liberdade e
estejam em condições de se inserirem na vida ativa

Âmbito de Intervenção
A Loja abrangerá os fregueses da
Freguesia acima referida e disponi‑
bilizará os seguintes bens:
• Vestuário pessoal

Apoios aos estagiários:
1.

• 1 IAS *: estagiários com qualificação de nível 2
ou inferior
• 1,2 IAS: estagiários com qualificação de nível 3
• 1,3 IAS: estagiários com qualificação de nível 4
• 1,4 IAS: estagiários com qualificação de nível 5
• 1,65 IAS: estagiários com qualificação de nível 6, 7 ou 8

• Roupa de casa (toalhas,
roupa de cama)
Horário
A loja estará aberta ao público no se‑
guinte horário:
2.

Refeição ou subsídio de alimentação

• 5ª feira – 15h às19h.

3.

Seguro de acidentes de trabalho

• Sábados – 10h às 14h

Condições de Acesso:

Localização
Venha visitar-nos na Rua de Pedrou‑
ços, nº 84-86.
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*Valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais): 419,22 €

• 3ª feira – 10h às 14h

À excepção dos feriados.

10

Bolsa de Estágio:

As entidades promotoras devem cumprir as obrigações legais
e regulamentares a que se encontram vinculadas, nelas se in‑
cluindo as de natureza fiscal e contributiva.
As empresas que iniciaram processo especial de revitalização,
previsto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empre‑
sas (CIRE), podem candidatar-se à medida, devendo para o efei‑
to fazer prova dessa situação. O mesmo se aplica às empresas
que iniciaram o processo no Sistema de Recuperação de Em‑
presas por Via Extrajudicial (SIREVE).
Tendo em conta o objetivo essencial da medida Estágios Empre‑
go - desenvolvimento de uma experiência prática em contexto
de trabalho visando a inserção de jovens num futuro emprego
ou a reconversão profissional de desempregados - , valorizamse os projetos que potenciem a contratação dos destinatários
após a sua conclusão. Deste modo, em sede de verificação dos
critérios de elegibilidade dos projetos, é concedido maior des‑
taque ao fator empregabilidade, consonante com a sua relevân‑
cia face aos propósitos da medida.
Se tiver mais dúvidas contacte os serviços do GIP de Belém.

O Projeto Intervir divide-se nas se‑
guintes atividades: Afetos no Jardim
de Infância; Afetos na Escola; Psi‑
comotricidade na Escola; Apoio ao
SPO e Encontro entre Pais. Todos se
encontram em fase de arranque, no
entanto, a atividade Encontros entre
Pais decorre neste momento no CED
Nuno Alvares Pereira – Casa Pia de
Lisboa e as restantes atividades nos
Jardins de Infância e Escolas Básicas
de 1º Ciclo da Freguesia.

Ação Social

“AFETOS”

projeto intervir

OBJETIVOS
Aquisição de estratégias para lidar com a ameaça e influência entre pares
Aumento da autoestima, autoconfiança, autocontrole, assertividade
Aquisição de competências na resolução de problemas
Aquisição de comportamentos de prevenção/saudáveis
Sucesso escolar

TEMAS

Esta iniciativa enquadra-se no âm‑
bito do protocolo entre e a Junta de
Freguesia de Belém e o Movimento
de Defesa da Vida.

ESCOLA (1ºCICLO)

JARDIM DE INFÂNCIA

Sessões semanais de 1 hora

Sessões semanais de 1 hora

Contexto de Sala de Aula

Contexto de Grupo

Festa de natal
sénior
Já começaram os preparativos para
a já tradicional Festa de Natal Sé‑
nior de Belém.

Sessões de Turma

Catarina Abreu

afectos@jf-belem.pt

Ana Morato

www.facebook.pt/afectosbelem

Ana Cristina Matias Ribeiro

21 363 76 29

Marta Barreiros

Largo dos Jerónimos, 3, R/C, 1400-209 Lisboa

ANO LETIVO 2014/2015

Esteja atento às vitrinas da Junta
de Freguesia pois em breve abrire‑
mos as inscrições para esta inicia‑
tiva com espaço e espetáculo ainda
a definir.

NO AAAF e CAF

Tem o seu filho numa Escola Básica do Agrupamento de Escolas do Restelo?

educação

FÉRIAS NATAL 2014
E já tem planos para as férias de Natal que iniciam no dia 17 de Dezembro?

As Férias de Natal vão ser preenchidas com atividades divertidas e criativas,
alguns passeios e surpresas natalícias!
Brevemente estará disponível para consulta o Programa de Férias nas Esco‑
las e na Junta de Freguesia de Belém.
Para mais informações e inscrições contate diretamente as nossas coordena‑
doras de AAAF e CAF que estão nas Escolas das 8h às 9h e das 15h30 às 19h.
Mesmo que não frequente as AAAF ou CAF durante o tempo letivo, poderá
inscrever o seu filho durante as férias.
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Informamos que já estamos a preparar as Férias de Natal de 2014 com a
Equipa de AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) e CAF (Com‑
ponente de Apoio à Família) que estão nas Escolas Básicas do Agrupamento
Escolas do Restelo.
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educação

CLUBES

Clube da Piscina

Nesta edição pedimos a colaboração aos professores
e alunos de cada Clube para a elaboração das notí‑
cias, com imagens e propostas de atividades para fa‑
zer dentro e fora de casa. Divirtam-se!

As piscinas são lugares divertidos mas que escondem
muitos perigos que podem ocasionar a morte por afoga‑
mento ou outros acidentes muito graves.

Cuidados na utilização das piscinas

1.

Crianças devem estar SEMPRE sob a supervisão
de um adulto, nunca entrar na piscina sem ter um
adulto por perto.

2.

Evita mergulhar de cabeça em piscinas nas quais
não conheces a profundidade.

3.

Nunca empurres alguém para dentro da piscina ou
brinques a afundar um amigo.

O trabalho conjunto entre coordenadores e professores
tem proporcionado ensino e divertimento às crianças
que os frequentam, tendo sido os próprios alunos a es‑
colher as atividades - os Clubes.

4.

Nunca correr á volta da piscina (o chão está sempre
molhado e escorregadio).

5.

Entrar na água, sempre depois de tomar um duche
no chuveiro.

Jornalistas alunas do Clube de Media: Teresa Pernes e Ana
Teresa Dias

6.

Entrar na água sempre com a touca de natação.

7.

Clube de Dança

Sempre que estiveres com demasiado frio deves
sair da água.

8.

Não pular em cima de colchões flutuantes, pran‑
chas, etc. podes bater com a cabeça no
bordo da piscina.

Na Escola EB 2,3 Paula Vicente, a oferta de Clubes está
definida e a funcionar desde o dia 29 de setembro.
Os Clubes mantém como objetivo principal a ocupação
dos tempos livres dos jovens e o apoio aos encarregados
de educação, que ficam mais descansados por saberem
que os seus educandos estão em segurança e inseridos
em atividades lúdico-pedagógicas.

Proposta de espetáculo
Para aquecer o Outono, o Clube de Dança sugere
um espetáculo da Companhia Nacional de Bailado:

Clubes de Futebol
e Basquetebol

"LÍDIA"
Paulo Ribeiro coreografia

No primeiro mês dos Clubes, o
sol brindou os jogos em campo
com tardes solarengas e repletas
de brincadeiras.

Teatro Camões
NOVEMBRO: 7, 8, 13, 14 e 15 às 21h; 9 e 16 às 16h
Mais informações em www.cnb.pt

Clube de Drama
Proposta de peça de teatro
Em Novembro, o Clube de Drama sugere uma ida
ao teatro.

Clube de Laboratório
Proposta para uma tarde mágica
MASSA MÁGICA

Para comemorar os 120 anos de Almada Negreiros, a
Companhia da Esquina apresenta a peça “Antes de Co‑
meçar”- a história de duas marionetas que não sabem
se são bonecos ou pessoas- utilizando a linguagem do
novo circo.

Material:

“ANTES DE COMEÇAR”

1.

Coloca na tigela 2 copos de Maizena.

2.

Enche um copo com água e coloca-lhe 2 gotas de co‑
rante alimentar;

3.

Adiciona, aos poucos, a água à Maizena e
vai mexendo.

4.

A massa está pronta quando colocares o dedo lá
dentro e ao tentares tirá-lo com rapidez for difícil.
Se for fácil coloca um pouco mais de Maizena, mis‑
tura e volta a fazer o teste.

5.

Deita um pouco da massa num prato e experimenta:

Jorge Gomes Ribeiro dramaturgia e encenação
Teatro Chapitô
NOVEMBRO: Até dia 16; Sábados e Domingos às 17h

Tigela; Colher; Prato; Reagentes: Maizena; Água;
Corante Alimentar
Procedimento:

Clube Ludoteca

12
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Proposta de Jogo
Na Ludoteca fazemos um jogo que é assim: todos nos
sentamos em círculo e, depois de escolhido um “ao ca‑
lhas”, começamos. Cada um de nós deve dizer uma pa‑
lavra e só uma. E segue em sequência, cada um na sua
vez. Devemos dar algum sentido à frase que vamos for‑
mando…ou não.
Por exemplo: Era uma vez um menino chamado João e
gostava de comer dragão e também não gostava de les‑
mas fritas.
Experimenta com os teus amigos!

• Tenta fazer uma bolinha entre as mãos e
depois para;
• Bate com a mão na massa;
• Deixa a mão em cima da massa;
• Espeta o dedo com força na massa e tira-o
rapidamente;
• Coloca o dedo devagar dentro da massa e tira-o
com calma;

Uma substância maluca formada pela mistura de amido
de milho (mais conhecido como maisena) e água pode
comportar-se tanto como líquido ou como sólido. Quan‑
do sofre pressão, fica duro como pedra, mas quando está
livre, parece água, como se fosse areia movediça. Esse
tipo de material é chamado de fluido não newtoniano.
Ele tem viscosidade que varia conforme o tempo ou a
quantidade de pressão.

Clube de Plástica
Proposta para fazer entre amigos
Personagens estranhas

desenho com outro menino, para que continue um
desenho que não é o seu.
4.

O segundo menino, na segunda parte da folha de‑
senha o tronco. Volta a esconder de forma que não
seja possível ver nenhuma parte do desenho, e a tro‑
car de folha.

5.

Na terceira parte da folha desenha da cintura aos
tornozelos (sem pés). Esconder e trocar.

6.

Na quarta parte da folha desenhar os pés e o animal
de estimação da personagem.

7.

Abrir a folha e ver o resultado. Colocar os desenhos
na parede para que todos vejam e deem nomes às
personagens.

Material:

educação

Explicação:

Trabalhos elaborados pelos alunos
do Clube de Plástica

Folhas e material para colorir
Descrição:
1.

Cada menino tem uma folha. Dobra-a em
4 em forma de harmónio como na figura.

2.

Com a folha dobrada, na primeira parte da
folha [1] desenha a cabeça e o pescoço (ten‑
do o cuidado de passar uma parte pequena
do pescoço para a dobra seguinte [2]).

3.

Depois de terminada esta fase, esconder esta
parte do desenho (nas dobras da folha) e trocar de

Trabalho elaborado pelos
alunos do Clube de Cultura

Clube de Cultura
Proposta para fazer em família
Preenche as seguintes palavras cruzadas so‑
bre a bandeira do nosso país.
1

2

3

4

5

8

6

7

9

10

12

Verticais
1 - Estudo das bandeiras, estandartes e
insígnias;
2- Região da bandeira onde esta se pren‑
de ao mastro;
4- Ocupa metade da altura ficando equi‑
distante das orlas superior e inferior.
5- Em número de sete, são um dos sím‑
bolos “mais energéticos da integridade e
independência nacional”.
7- “…armilar, foi um importante instru‑
mento astronómico e de navegação para
os marinheiros portugueses…”
8- Cinco pequenos escudos azuis, repre‑
sentam as cinco chagas de Cristo quando
foi crucificado.
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Soluções:
Horizontais:
1- Verde; 3- Batente; 6- Vermelho; 9- Escudo; 10- Comprimento; 11- Seis; 12- Branco
Verticais:
1- Vexilologia; 2- Tralha; 4- Emblema; 5- Castelos; 7- Esfera; 8- Quinas
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Horizontais:
1- Cor que fica do lado do mastro e que
ocupa dois quintos do comprimento total.
3- A região da bandeira que está livre
para bater ao vento.
6- Cor que ocupa três quintos do compri‑
mento total. Esta cor lembra o sangue e
incita à vitória.
9- Branco, com as quinas consagra “o
milagre humano da positiva bravura,
diplomacia e audácia que conseguiu atar
os primeiros elos da afirmação social e
política da nacionalidade”.
10- É de vez e meia a altura da tralha.
11- Número de arcos que aparecem na
esfera armilar.
12- Representa “uma bela cor fraternal,
em que todas as outras se fundem, cor de
singeleza, de harmonia e de paz. Sob ela
assentam as quinas”.
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Desporto

Aulas de Yoga
no Centro Social

A palavra Yoga vem da língua sâns‑
crita e significa integração ou união.
Surgiu há milhares de anos na Ín‑
dia e atualmente é um dos méto‑
dos onde se treina o físico, mental e
emocional.
Quem adere diz que se sente muito
bem após a prática, atingindo um
estado de plenitude. Ao contrário do
que muitas pessoas pensam, o Yoga
é para todos, não escolhe idades e
promove a saúde.
A sua prática regular proporciona
equilíbrio físico, mental, resistên‑
cia, flexibilidade, relaxa a mente e
o corpo, melhorando todo o sistema
imunológico.
Com todos estes benefícios, porquê
esperar e não aderir?

caab

14
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A secção de ginástica do CAAB/Be‑
lém Gym esteve presente no Golden
Age Festival 2014, evento realizado
na cidade francesa de Toulouse e
que decorreu no período compreen‑
dido entre os dias 26 de setembro e
3 de outubro.
No atletismo o CAAB esteve em ati‑
vidade praticamente em todos os
fins-de-semana. Importa destacar as
presenças na Corrida do Tejo, pro‑
va realizada na zona da marginal,
na Meia Maratona de São João das
Lampas, em Sintra, no Meo Urban
Trail, na corrida “Lisboa pela Paz”,
prova que teve a meta instalada na
Torre de Belém, na corrida do Spor‑
ting Clube de Portugal e na Corrida
do Montepio.
Os próximos meses serão igualmen‑
te de grande atividade.

Belém Vólei 2014
A XXII edição do Belém Vólei, que decorreu nos dias 27 e 28
de setembro contou com a presença de trinta e cinco equi‑
pas, 210 atletas do sexo feminino e masculino e decorreu
numa competição muito disputada mas repleta de fair play.
A equipa técnica constituída pelos professores Madalena
Tavares, Ana Bento, Maria João Bento, José Pedro Lopes e
António Fiúza contou com o auxílio dos estudantes do Curso
Profissional de Apoio à Gestão Desportiva, nomeadamente,
da Escola Secundária José Cardoso Pires, Colégio Pina Mani‑
que e Escola Secundária Marquês de Pombal.
Também animaram no segundo dia do torneio a Classe de
“Ginástica Sénior da JF de Belém” coordenada pelo profes‑
sor Victor Gonçalves e o grupo de dança, denominado, “Pi‑
téus do Ritmo”, coordenado pela professora Maria da Luz.
No que diz respeito aos resultados, importa destacar a vitó‑
ria da equipa Xicão, nos Seniores Femininos, e dos IVA, nos
Seniores Masculinos.
A Junta de Freguesia de Belém aposta no apoio ao Desporto,
particularmente no Voleibol de Relva, sendo este o maior
torneio do país. Agradece ainda a presença de todos os par‑
ticipantes e coletividades da Freguesia, tais como a SMIL,
Belém Clube, ADF, Pedrouços e S.C. Bom Sucesso, bem como
a presença do Vereador do Desporto da CML, Dr. Jorge Má‑
ximo. Aos BVCO e à PSP também se agradece todo o apoio
que deram a esta prova.

Desporto

Inscrições
III Campeonato Nacional
Brompton – Portugal
No dia 20 de setembro, pelas 10 horas, cerca de 45 entu‑
siastas decidiram participar no III Campeonato Nacional
Brompton – Portugal. À partida, os participantes correram
para as suas bicicletas e iniciaram as 7 voltas de um percur‑
so com 1,66 km, e um total de cerca de 12 km.
No final ficou a experiência única de percorrer, em indu‑
mentária formal, os belíssimos jardins Vasco da Gama e da
Praça do Império, com atividades diversas que iriam criar o
ambiente perfeito para a confraternização.

Escola de Futebol da
Junta de Freguesia
O seu filho/filha gosta de praticar
desporto? E gosta de jogar futebol?
Então junte-se a nós.
A Junta de Freguesia de Belém vai
abrir uma Escola de Futebol que
irá funcionar no Polidesportivo de
Caselas. Os treinos serão duas vezes
por semana nos seguintes horários
para os escalões indicados:
Segunda-Feira
Petizes - 18h às 19h
Traquinas - 19h às 20h
Terça-Feira
Benjamins - 18h às 19h
Infantis de 7 - 19h às 20h
Quarta-Feira
Petizes - 18h às 19h
Traquinas - 19h às 20h
Quinta-Feira
Benjamins - 18h às 19h
Infantis de 7 - 19h às 20h

IV Triatlo de Lisboa
No passado dia 18 de setembro realizou-se, na zona ribeiri‑
nha de Belém, o IV Triatlo de Lisboa.
Uma organização da Federação Portuguesa de Triatlo e da
Secção de Triatlo do C. F. Os Belenenses, que contou ainda
com o apoio da Junta de Freguesia de Belém.

Esta prova demonstrou que o Triatlo é um Desporto no qual
se deve apostar pois tanto é praticado por mulheres e ho‑
mens como por jovens e adultos. São atualmente milhares
os atletas desta modalidade por todo o país.

A Escola irá ter como Diretor Téc‑
nico o Professor Victor Gonçalves,
cujas habilitações são o IV Nível de
Treinador. O Professor Victor Gon‑
çalves foi 3 vezes Campeão Nacional
pelo Sporting Clube de Portugal, 6
vezes Internacional A e treinador do
Nacional da Madeira, Petro de Luan‑
da, Sporting de Luanda e Atlético,
entre outros.
Para mais informação contacte:
Sede ou Delegação da Junta - 210 132 330
Professor Victor Gonçalves – 965 876 932
Nota: A Escola de Futebol apenas irá fun‑
cionar depois de garantido um número
mínimo de atletas (7 por escalão).
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Participaram um total 541 atletas que competiram em di‑
versos escalões: Prova para o Campeonato Nacional de
Juvenis, Prova Aberta e Prova Olímpica, pontuável para o
Campeonato Nacional Individual de Triatlo. Quanto a ven‑
cedores destaque-se os novos Campeões Nacionais 2014: no
Escalão Feminino, Ana Filipa Santos - Águias de Alpiarça e
nos Masculinos, Vasco Pessoa - Águias de Alpiarça.

Sábado
Jogos
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do Restelo

No dia 1 de Setembro iniciou mais
uma época desportiva na Piscina
Municipal do Restelo, com uma va‑
riada oferta a nível de aulas e de uti‑
lização livre.
Com a nova época desportiva já a
decorrer e de forma a aumentar a
nossa oferta a nível de algumas au‑
las, em outubro abriram aulas para
Bebés (12/24 meses, 3ª e 5ª feiras às
16h45; 2/3anos de 2ª a 6ª feira às
17h30), Adaptação ao Meio Aquáti‑
co (4/5anos, 2ª e 6ª feira às 16h00) e
Aquafitness (Domingo às 9h30).
Para quem não é ainda nosso aluno
informamos que existem vagas, em
determinados horários e períodos
do dia, para todas as idades e para os
diferentes níveis de aprendizagem.
Para saber qual a oferta que temos
para si e eventuais dúvidas que te‑
nha poderá visitar as nossas ins‑
talações de 2ª a domingo ou então
entrar em contato com a piscina
através do número 210 132 330 (op‑
ção piscina) ou através do e-mail:
piscina@jf-belém.pt.

fotos: www.facebook.com/
dogsandthecityportugal

Destaque

Piscina
Municipal

dogs and the city
Decorreu no dia 20 de setembro no Jardim Vasco da Gama o
evento “Dogs and the City”, direcionado a todos aqueles que
possuem um companheiro canino e que foi organizado pela
"Future Dogs".
Este evento visou sensibilizar a sociedade para a necessi‑
dade de criar melhores condições para que os cães sejam
considerados membros integrantes na família, permitindo
assim uma maior qualidade de vida aos donos e aos cães.
Conciliar atividades sociais do ser humano com as do cão,
passando acima de tudo pela educação como regra básica
da posse responsável: cuidados de saúde, respeito ao ani‑
mal e seu bem-estar, com a esperança de um dia todos pode‑
rem frequentar livremente os mesmos espaços e conviver.

116º aniversário

ADF - Academia Dramática Familiar

Aguardamos por si.

!	
  

!	
  

Brevemente

!	
  

!	
  

Festa de Inverno
Tal como tem acontecido em épocas
anteriores de 17 a 21 de dezembro
irá decorrer na Piscina a Festa de
Inverno, com diferentes atividades
organizadas pela equipa técnica da
piscina, onde o principal objetivo é
a alegria, participação e interação
entre alunos e professores num am‑
biente de festa.
Mais pormenores serão afixados e
divulgados no próximo mês.
Mês com Estilo

Sábado	
1 NOV	
22:30	
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Esta atividade realizar-se-á nova‑
mente no mês de abril para compa‑
ração e resultados.

Sábado	
8 NOV	
15:00	

A tradição mantém-se !	
Dia 7 e seguintes, enquanto durar ...	

Sábado	
8 NOV	
21:00	

Também para dar continuidade às
boas iniciativas desenvolvidas, no
próximo mês de novembro será rea‑
lizada mais uma etapa da Atividade
Mês com Estilo.
Para cada um dos níveis de apren‑
dizagem estão definidas provas de
acordo com os objetivos do nível.
Os resultados obtidos nessas mes‑
mas provas serão afixados poste‑
riormente na piscina, para consulta
dos alunos.

M12	

G r u p o Te a t ro A m a d o r
“OS LENDÁRIOS”
Delgada, Bombarral

Apresenta a comédia

“CINEMATÓGRAPHO”

Baile do Aniversário

Sábado	
15 NOV	
22:00	

com
Bolo e espumante para todos.	

Sábado	
22 NOV	
22:30	

P E Q U E N O S C R I M E S 	
E N T R E A M I G O S 	
ao vivo	

Domingo	
23 NOV	
16:00	

“ECOPONTO@SMIL.SOLIDÓ”
Grupo Cénico Juvenil da
SMIL – SOCIEDADE MUSICAL DE INSTRUÇÃO LIBERTADA	
  

Sábado	
29 NOV	
21:00	

M12	

Academia Dramática Familiar 1 Nov 1898	
Apresenta a revista “Mas

Que Raio de Gente é Esta?”

