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FreguesIa 500 ANOs DA TOrrE DE bELém
Dia 28 de novembro iniciaram‑se as comemorações dos 500 anos do início da construção da Torre de belém, for‑
malmente conhecida como Torre de s. Vicente, Património mundial da UNEsCO desde 1983, emblema da cidade 
de Lisboa e de Portugal. página 3

bOm NATAL E FELIZ ANO NOVO

Aproxima-se a época natalícia e o início de um novo ano. É uma época 
de reunião das famílias, de alegria e de esperança. Trocam-se presen-
tes e confraterniza-se à volta de uma mesa, num espírito muito aberto, 
solidário e cristão. Igualmente os entes  queridos já desaparecidos são 
relembrados de forma muito especial e reza-se pela paz no mundo.
Foi um ano muito importante para a Freguesia de Belém, ano em que 
recebemos novas competências, um estimulante desafio que espera-
mos corresponder da melhor maneira. A manutenção e limpeza do 
espaço público, incluindo os espaços ajardinados, as pequenas obras 
em habitações, a gestão e manutenção de equipamentos diversos, tais 
como a Piscina do Restelo e o Parque dos Moinhos de Santana, al-
gumas valências nas escolas do 1.º ciclo, bem como o licenciamento 
de proximidade (que só em janeiro passará efetivamente para a Jun-
ta), são alguns dos desafios que pretendemos vencer. Desafios para 
os quais é imprescindível a participação de todos. Saber o que cada 
um de vós pensa é, por conseguinte, essencial para o vosso e nosso 
sucesso. Alegrias e contrariedades pautam esta nova fase da história 
da Freguesia. 
Nesta altura muito especial venho em meu nome pessoal, do Exe-
cutivo, dos funcionários e dos restantes colaboradores da Junta de 
Freguesia, desejar as BOAS FESTAS a todos aqueles que habitam, tra-
balham e visitam a nossa Freguesia de Belém, renovando votos que 
tenham um BOM NATAL e um ANO de 2015 mais solidário e pleno de 
confiança e de esperança.

Fernando Ribeiro Rosa 
(Presidente da Junta de Freguesia de Belém)
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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 | 9h – 20h
massagem/Quiromassagem (Aida benedito)
Tlf. 936 483 793
6ª feira | 14h – 20h
Drenagem Linfática‑feminina (mara Antunes)
Tlf. 210 132 330 (inscrições na sede da JFBelém)
2ª 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

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  . . . . . . . . . . . . . . . . 707 206 707
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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.

ortorestelo
espaço ortopédico  
Rua Alda Nogueira, 3B 
Tlf. 211 993 302 
etal@etal.pt

HáBIto 
Wine and sushi Bar
Rua dos Jerónimos, 14C 
Tlf. 965 288 439 / 914 717 817 
geral@habitowineandsushi.pt 
www.habitowineandsushi.pt

gFd 
gabinete de Fisioterapia no desporto  
Rua Luís Braille, 19C 
Tlf. 214 912 625 / 917 827 041 
gfd@gfd.pt 
www.gfd.pt

maIs soul
cabeleireiro vegan / estética / terapias 
Rua de Pedrouços, 67A 
Tlf. 210 998 251 / 933 985 999 
info.maissoul@gmail.com 
www.maissoul.com

saBIa que...
TOrrE DE bELém
Construída estrategicamente na 
margem norte do rio Tejo, entre 
1514 e 1520, para defesa da barra de 
Lisboa, é uma das joias da arquitetu‑
ra do reinado de D. Manuel I.
No conjunto arquitetónico podemos 
separar dois corpos distintos, mo‑
delos da arquitetura militar: a torre 
de menagem medieval e o baluarte 
moderno que, com dois níveis para 
disparo de artilharia, permitia um 

tiro de maior alcance, rasante e em 
ricochete sobre a água.
A Torre de Belém é um referente 
cultural, um símbolo da especifici‑
dade do país que passa pelo diálogo 
privilegiado com outras culturas e 
civilizações. Guardiã da nossa Indi‑
vidualidade e Universalidade, viu 
este estatuto confirmado quando, 
em 1983, foi classificada pela UNES‑
CO como "Património Cultural de 
toda a Humanidade".
Mais informações em: 
www.torrebelem.pt
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torre de Belém
Comemorações dos 500 anos
No dia 28 de novembro iniciaram‑se as comemorações dos 
500 anos do início da construção da Torre de Belém, for‑
malmente conhecida como Torre de S. Vicente, Património 
Mundial da UNESCO desde 1983, emblema da cidade de Lis‑
boa e de Portugal.
A cerimónia foi presidida pelo Secretário de Estado da Cul‑
tura, Dr. Jorge Barreto Xavier e estiveram presentes a Vera‑
dora da Cultura da CML, Drª. Catarina Vaz Pinto, o Dir. Geral 
do Património Cultural, Dr. Nuno Vassalo e Silva, a Conser‑
vadora da Torre de Belém e do Mosteiro dos Jerónimos, Drª. 
Isabel Cruz Almeida, bem como o Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa.
Para esse efeito foi apresentado um selo comemorativo dos 
Correios de Portugal (CTT) e inaugurada a exposição “A 
Magnífica e Formosa Torre” patente em painéis no exterior, 
no percurso entre a Torre de Belém e o Padrão dos Desco‑
brimentos. Esta exposição conta a história do monumento 
e da zona envolvente e está patente nesses locais da zona 
ribeirinha até ao próximo mês de julho.

Entre finais de 2014 e durante o ano de 2015 vão ser desenvolvi‑
das um conjunto de iniciativas no âmbito das comemorações:
Janeiro a Junho 
Continuação do ciclo “Conversas sobre a Torre de Belém”.
Abril a Junho
Exposição de pintura, gravuras, memorabilia sobre a Torre de Belém 
na Sala do Antigo Refeitório do Mosteiro dos Jerónimos em colabora-
ção com a CML, Museu da Cidade.
Maio a Julho
Concertos no interior da Torre.
Junho
Concertos no exterior da Torre de Belém, em colaboração com a 
EGEAC, no âmbito das “Festas da Cidade”; Lançamento de colecção 
selos pelos CTT, alusivos a esta celebração.
Encerramento das Celebrações
Realização no CCB do congresso internacional “SPHERA MUNDI – 
Arte e Cultura no Tempo dos Descobrimentos” (13, 14 e 15 de Outu-
bro de 2015).

Iesm
Cerimónia de Abertura 
Solene do Ano Letivo
O Instituto de Estudos Superiores 
Militares (IESM) realizou no passa‑
do dia 21 de novembro, pelas 12h30, 
a Cerimónia de Abertura Solene do 
Ano Letivo 2014/2015.
O evento, presidido pelo Ministro 
da Defesa Nacional, Dr. José Pedro 
Aguiar‑Branco, contou também com 
a presença do Chefe do Estado‑Maior 
General das Forças Armadas, Gene‑
ral Artur Pina Monteiro, da Secretá‑
ria de Estado da Defesa Nacional, Drª. 
Berta Cabral, e dos Chefes do Estado 
Maior da Força Aérea, da Armada e 
do Exército, bem como de diversos 
oficiais‑generais. 
As boas vindas foram dadas pelo 
Tenente‑General Rui Xavier Matias, 
Diretor do IESM, seguindo‑se depois,  
uma lição inaugural ministrada pelo 
Major Borges, sob o tema “A Guerra 
não declarada: As campanhas milita‑
res portuguesas nos teatros africanos 
1914‑1915”.
O orador que se seguiu foi o titular 
da pasta da Defesa Nacional que du‑
rante o seu discurso confirmou que o 
processo de revisão do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas (EM‑
FAR), que será brevemente apresen‑
tado, tem como princípio a valoriza‑
ção da “carreira militar” e permitirá 
a normalização dos “fluxos das car‑
reiras, tendo em conta as necessida‑
des do serviço efetivo” e a “progres‑
são coerente na carreira” baseada 
“na formação inicial e continuada 
dos militares”.
Para o Ministro da Defesa Nacional, o 
novo enquadramento legal permitirá 
também obter “um maior e melhor 
produto operacional junto das Forças 
Armadas, o que por sua vez, elevará 
os níveis motivacionais de todos“.
Relativamente ao processo de pro‑
gressão na carreira, o Ministro da 
Defesa Nacional adiantou que será 
viabilizado “um sistema de avaliação 
comum às Forças Armadas, privile‑
giando o mérito como fator base”.
A Junta de Freguesia esteve repre‑
sentada nesta cerimónia pelo seu 
Presidente Fernando Ribeiro Rosa.
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nova Provedora
Municipal dos 
Animais de Lisboa
No dia 26 de novembro, Inês sousa 
real tomou posse enquanto nova 
Provedora Municipal dos Animais 
de Lisboa.
Licenciada em Direito e com um 
mestrado em Direito Animal, Inês 
Real é membro co‑fundador da Co‑
missão Diretiva da Jus Animalium, 
Associação de Direito Animal.
A escolha da jurista, reconhecida 
“por ser uma cidadã com espírito 
de missão” e “conhecimento de cau‑
sa”, deve‑se ao facto de ter um papel 
bastante ativo na defesa dos direitos 
dos animais.
Na sessão, a nova provedora mos‑
trou‑se confiante e assegurou que 
tudo fará para garantir a prossecu‑
ção dos direitos dos animais.
A Junta de Freguesia esteve repre‑
sentada nesta cerimónia pelo seu 
Presidente Fernando Ribeiro Rosa.

ProcIssão
Em honra de Nossa 
Senhora, no Restelo
Decorreu no dia 21 de novembro 
uma procissão em honra da Nossa 
Senhora, tendo a mesma se iniciado 
junto à Residência Mantero e per‑
corrido um pequeno percurso da 
nossa Freguesia até chegar ao seu 
destino, o Centro Madre Teresa de 
Calcutá, onde a imagem foi recolo‑
cada pelos bombeiros no nicho exis‑
tente na frontaria do edifício.
Diversos fregueses aderiram a este 
evento religioso, que foi presidido 
pelo Padre António Vaz Pinto, Cape‑
lão da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa.
Também quiseram estar presentes 
e manifestar a sua solidariedade 
a esta causa várias entidades, tais 
como o Senhor Prior de Belém, Có‑
nego José dos Santos Ferreira, a Drª. 
Odete Ferreira, a Drª. Catalina Pes‑
tana e o Presidente da Junta de Fre‑
guesia, Fernando Ribeiro Rosa.

novo Brasão
Da Freguesia de Belém
Entre os dias 3 e 7 de novembro de 2014 realizou‑se a vo‑
tação popular para a escolha do novo Brasão de Armas da 
Freguesia de Belém, na qual participaram 399 eleitores.
Na imagem acima encontra‑se a proposta vencedora, com 
222 votos, que aguarda o parecer vinculativo da Comissão 
de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, 
de modo a poder ser posteriormente aprovada pela Assem‑
bleia da Freguesia de Belém.
A Junta de Freguesia agradece a todos os que participaram 
nesta votação.

ação FormatIva
Idosos em Segurança 
Realizou‑se no passado dia 13 de novembro, no Pavilhão 
Municipal da Ajuda, uma ação formativa / convívio, desti‑
nada à população idosa e isolada residente nas Freguesias 
da Ajuda, Alcântara e Belém, no âmbito do Modelo Integra‑
do de Policiamento de Proximidade, dinamizado pela Polí‑
cia de Segurança Pública, através da 4ª Divisão – Esquadra 
de Belém, e que contou com a presença dos Presidentes das 
três Juntas de Freguesia.
O objetivo principal desta atividade foi salientar a importân‑
cia da vertente de prevenção criminal, sensibilizando para 
as necessidades de auto proteção, bem como, o convívio en‑
tre as diferentes instituições das respectivas Freguesias. 
No decurso deste evento, as diversas entidades realizaram 
uma demonstração das várias atividades desenvolvidas 
com grupos seniores e, no final, foi servido um agradável 
lanche/magusto enquadrado no espírito de S. Martinho.
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novIdades na 
BIBlIoteca
"O meu Programa de governo"
Da autoria de José Gomes Ferreira, 
esta obra refere‑se às propostas de 
renovação da sociedade portuguesa, 
não exaustiva, mas com um grau de 
pormenor suficiente para convidar 
a refletir sobre quem tem os vários 
poderes de decisão, político, econó‑
mico, social, cultural e para promo‑
ver as mudanças de fundo que Por‑
tugal precisa.

"A Imperatriz que veio de 
Portugal" 
Neste livro, de Mercedes Balsemão, 
baseado numa historia real, D. Isa‑
bel, mulher do Rei Carlos V e mãe 
de Filipe I, foi regente de Castela 
durante as prolongadas ausências 
do marido pela Europa, mostrando 
inteligência e perspicácia na reso‑
lução das questões do reino. Culta, 
humilde, musa de poetas e pintores, 
desenvolveu uma intensa atividade 
cultural na corte. 

lançamentos de lIvros
O lançamento do livro sete Ondas, da autoria de maria 
Felix (cuja ação decorre em São Tomé), aconteceu em 14 
de novembro, no Auditório do Centro social de belém. Na 
mesa de honra, esteve a autora acompanhada pelo Dr. Eu‑
génio Ribeiro Rosa, médico‑escritor e presidente emérito do 
Conselho Supremo da Sociedade Histórica da Independên‑
cia de Portugal, que fez a apresentação da obra e da autora, 
e pelo Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro 
Rosa. De salientar que este é mais um livro publicado por 
esta autora residente na nossa Freguesia, mas que viveu 
grande parte da sua vida em África, nomeadamente em S. 
Tomé e Principe, em Angola, em Moçambique, em Cabo Ver‑
de e na Guiné Bissau. A apresentação do livro levou o pen‑
samento de todos para uma ilha linda. Casa cheia!
O lançamento do livro A cor da rua da Junqueira – meto‑
dologia para a Elaboração de um Plano de Cor em Am‑
biente Urbano, das autoras Prof.ª Doutora e Pintora Ânge‑
la garcia Codoñer da Universitat Politècnica de València e 
da Prof.ª Doutora e Pintora maria Isabel de matos braz de 
Oliveira, responsável do Laboratório da Cor, Centro de In‑
vestigação em Território, Arquitetura e Design, Universida‑
de Lusíada, teve lugar em 25 de novembro, na Casa Nobre 
de Lázaro Leitão Aranha ‑ Reitoria da Universidade Lusíada 
de Lisboa, em cerimónia presidida pelo Reitor da Universi‑
dade Lusíada, Prof. Doutor Afonso de Oliveira Martins.
Os moradores da Rua da Junqueira, podem agora receber 
informações claras sobre como lidar com a reabilitação das 
suas propriedades e aceder aos dados de um forma livre, 
simples e intuitiva, o que facilitará as tarefas que tenham 
de enfrentar.

cu
ltu
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Icação

Lançamento do livro Sete Ondas.

Lançamento do livro Rua da Junqueira – Metodologia para a 
Elaboração de um Plano de Cor em Ambiente Urbano.
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centro socIal e Internet
Os habitantes da Freguesia, a partir 
do mês de janeiro, também já po‑
dem, a título gratuito, consultar a In‑
ternet no Centro social de belém.
Se não tem conhecimentos sobre a 
utilização da Internet ou se já tem 
alguns conhecimentos e precisa de 
uma reciclagem, a Junta de Fregue‑
sia também promove cursos de in‑
formática na Delegação. Ligue‑se!

vIsItas à BIBlIoteca
As turmas dos estabelecimentos de 
ensino da Freguesia podem marcar 
as visitas de estudo à Biblioteca por 
telefone ou por email. A procura tem 
sido grande, e agora com um horário 
mais alargado, já conseguimos que 
mais crianças frequentem a biblio‑
teca. Presentemente são também es‑
tas, que trazem ou "mandam" os pais 
à Biblioteca!

BIBlIoteca 
Fora de Portas
A Hora do Conto, no dia 6 de no‑
vembro, realizou‑se desta vez na 
escola do Centro de Educação e De‑
senvolvimento de D. Nuno Álvares 
Pereira, (situado na Junqueira, no 
antigo Convento das Salésias), no 
âmbito do seu aniversário. A temáti‑
ca das histórias incidiu em D. Nuno 
álvares Pereira e na Lenda da Pa‑
deira de Aljubarrora, havendo ain‑
da um espaço para mais uma histó‑
ria infantil para os 60 alunos dos 3.º 
e 4.º anos, do Ensino Básico. Muitos 
parabéns ao CED.
No Dia 13 de novembro, a Biblioteca 
esteve também presente na Escola 
básica 2+3 Paula Vicente, situada 
na Rua Gonçalves Zarco, com a Len‑
da de s. martinho, para os cerca de 
40 alunos dos Clubes.

oFerta de lIvros
Agradecemos neste espaço a todos 
os que ofereceram livros à Bibliote‑
ca, contribuindo para que esta fique 
mais completa. São definitivamente, 
os Amigos da Biblioteca.
Em novembro, o Sr. Dr. miguel 
Eduardo do Carmo Vieira ofereceu 
à Biblioteca da Junta de Freguesia de 
Belém, a coleção de 14 volumes de 
História de Portugal do ilustre M. Pi‑
nheiro Chagas. Um bem‑haja!
A senhora Drª. maria Teresa Cayola 
da mota, ofereceu livros de vários 
géneros (biologia, culinária, cultura, 
literatura francesa, etc.) e a srª. Dª. 
Cecília Vaz Pardal, ofereceu tam‑
bém, livros interessantíssimos (ro‑
mances, economia, etc.). 
O Prof. Eduardo moreira doou vá‑
rias coleções importantes para o de‑
senvolvimento do público infanto‑
juvenil. Muito Obrigada.

Conseguimos 
que mais 
crianças 
frequentem 
a Biblioteca.

A Junta de 
Freguesia 
promove 
cursos de 
informática 
na Delegação.



 
BI07 | n

o
v-d

ez 2014 | JF Belém
 

7

teatro no centro de dIa
O grupo Informal de Teatro sénior (que pertencia à ex. 
Junta de Freguesia da Estrela), acedeu ao convite da Junta 
de Freguesia de Belém, especificamente da Biblioteca, para 
apresentar a peça "mapa Pessoal" no Centro de Dia de S. 
Francisco Xavier, no dia 17 de novembro. Este grupo, que já 
apresentou esta peça noutro local, ensaiou 4 vezes no Cen‑
tro Social de Belém. Foi uma tarde animada e de diálogo en‑
tre atores e utentes do Centro de Dia. Em 2015 esperamos 
por uma nova peça, depois da responsável pelo grupo de 
teatro ter o seu bebé!

cursos de Português
A Junta de Freguesia de Belém organiza cursos de portu‑
guês para estrangeiros de nível inicial e elementar. As au‑
las tiveram início no dia 25 de novembro, na Biblioteca da 
Junta de Freguesia, na Delegação.
O curso é lecionado pela voluntária Drª. Margarida Maria 
Fraga Paisana Joaquim. 
Com um limite de 6 alunos por aula, a aprendizagem do 
curso de língua portuguesa no seu nível mais elementar, 
constitui um imprescindível instrumento de comunicação.
Para se inscrever nesta iniciativa, desloque‑se à secretaria 
da Junta de Freguesia.
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let´s go green 
/ exPoverde
No âmbito do programa Let´s go 
green/ExpoVerde, realizado no 
Centro de Interpretação de Monsan‑
to, de 18 a 24 de outubro passado 
pelo movimento soroptimist In‑
ternational de Portugal, o Sr. Presi‑
dente da Junta de Freguesia Belém, 
Dr. Fernando Ribeiro Rosa esteve 
presente no encerramento das ati‑
vidades, honrando, com sua presen‑
ça, esta ONG.

lIvros amIgos 
– leItura em 
FamílIa
O Projeto Livros Amigos ‑ Leitura 
em família, surgiu dum projeto da 
Biblioteca apoiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian. As turmas vão 
à Biblioteca e trazem para a escola 
um saco com livros que podem ler 
em casa com a família. Várias  es‑
colas já participaram. O Externato 
Mundo Português aderiu ao projeto 
em outubro.

mostras 
BIBlIográFIcas
Se neste mês, a mostra se enquadra 
na época natalícia, em janeiro dar‑
vos‑emos a conhecer alguns núme‑
ros da coleção de Jerónimo stilton. 
Em fevereiro, Júlio Verne será ho‑
menageado. 
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caBazes solIdárIos
Este ano são Cartão Presente
A Junta de Freguesia de Belém decidiu este ano manter a 
já tradição, de não fazer as iluminações de Natal e alocar 
toda a verba que estava consignada a este projeto para a 
compra de um Cartão Presente Junta de Freguesia de 
belém, com o qual se podem obter produtos alimentares 
e de higiene.
Nos anos anteriores, esta verba era transformada em 
produtos alimentares e de higiene, que as famílias rece‑
biam com base na sua estrutura (com crianças ou sem 
crianças) e no número de pessoas que compõem o agre‑
gado familiar. Este ano para além dessa oportunidade, 
os beneficiários (pessoas com rendimento per capita in‑
ferior a 419.22€, valor do IAS*), podem ainda escolher 
dentro dos produtos que a Ação Social da JF considera 
essenciais, os que mais falta fazem. 
Na sequência da identificação dos parceiros, da análise 
de auto‑candidaturas, e da renovação da candidatura 
dos beneficiários do ano de 2013, foram priorizadas 265 
famílias abrangendo 1453 pessoas.
Os produtos possíveis de adquirir são:

• Arroz Carolino
• Marmelada 
• Massa-Esparguete
• Cogumelos Laminados
• Massa Macarrão riscado
• Puré de Batata com Leite
• Massa Espirais
• Sopa Espargos
• Massa Cotovelinhos
• Sopa Canja
• Massa Curvas Riscadas
• Sopa Rabo de Boi
• Açúcar
• Vinagre
• Feijão Seco
• Pêssego em calda
• Feijão-frade lata
• Ananás em calda
• Feijão Manteiga lata
• Estrelitas
• Grão-de-bico lata
• Bolachas tostadas
• Bolacha Maria

• Detergente 
Máquina Roupa

• Atum óleo
• Amaciador Roupa 36 D 
• Leite
• Detergente 

Roupa Manual
• Chá
• Sabão Azul e branco 
• Caldos Galinha
• Detergente Loiça manual
• Caldos Carne
• Lava Tudo
• Azeite Gourmet
• Limpa Madeiras
• Óleo
• Esfregão loiça
• Farinha
• Esfregão Aço Inox
• Sal grosso
• Pano Amarelo
• Sal fino
• Lixívia Ultra Pro

• Polpa de tomate 
• Shampoo
• Chocolate para leite
• Amaciador cabelo
• Corn Flakes
• Gel banho 

• Salsichas
• Pasta de dentes 
• Doce de Morango
• Sabonete 
• Tosta de Trigo
• Papel Higiénico 

Folha dupla

Os cartões são carregados regularmente, para que a 
utilização seja faseada ao longo do ano sem dar lugar a 
desperdícios.
Condições do Cartão Solidário da Junta de Fregue‑
sia de Belém:

• É utilizável apenas num comércio local da Freguesia;
• É nominal, isto é, só o titular do Cartão Solidário 

pode ir comprar os produtos referenciados, pagando 
com o cartão;

• Este cartão será carregado num valor total ajustado 
ao número de pessoas do agregado, dando‑lhe a 
oportunidade de adquirir os produtos referidos;

• O Cartão Solidário da Junta de Freguesia de Belém 
pode ser utilizado ao longo de todo o ano de 2015, 
de acordo com as necessidades do titular do cartão;

• Caso não gaste todo o dinheiro nos meses de 
carregamento, o cartão tem uma validade de um 
ano, que pode gastar de acordo com as necessidades;

• Foram apresentados valores de referência sobre o 
custo dos produtos mas são indicativos, podendo os 
titulares do cartão aproveitar as promoções e desta 
forma adquirir mais produtos do que a JF referencia;

• A quantidade e variedade dos produtos a comprar e 
pagar com o Cartão Solidário da Junta de Freguesia 
de Belém (dentro dos produtos identificados), fica ao 
critério do titular do cartão.

As famílias receberão os cartões na Junta de Freguesia, 
de forma a poderem esclarecer as condições de utiliza‑
ção dos mesmos.
Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia de Belém espe‑
ra aliviar o orçamento do agregado familiar dos benefi‑
ciários que se candidataram e cumpriram as condições 
de acesso.

*IAS (Indexante dos Apoios Sociais)
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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, 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.
Para usufruir deste serviço basta 
inscrever ‑se na Junta de Freguesia 
entre as 9h e as 18h.

stockmarket
Recolha de Alimentos
No passado dia 7 de dezembro, entre o 12h‑14h e entre 
as 17h‑19h, a Associação Dariacordar esteve presente 
no Stockmarket no CCB com uma campanha de recolha 
de alimentos chamada 'É PRECISO TER LATA...PARA EN‑
TRAR!'. As pessoas podiam levar comida enlatada ou en‑
sacada no valor mínimo de 3,00 € p/pessoa e entrar sem 
pagar entrada, ajudando muitas famílias carenciadas.
A recolha desta campanha irá ajudar a compor os caba‑
zes solidários deste ano!
O nosso obrigado aos voluntários da Junta de Freguesia, 
assim como da Associação Dariacordar.

lavandarIa 
socIal
Mantém o Serviço 
à Comunidade
Para as pessoas com 65 ou mais 
anos, e com valor de rendimentos 
até ao valor do IAS, e após uma ava‑
liação do Serviço Social da JF, a fa‑
mília passa a ter uma comparticipa‑
ção no valor de 1€/mensal por cada 
elemento do agregado familiar.
Para poder aceder ao serviço com‑
participado, terá de passar pela ava‑
liação social da Assistente Social Drª. 
Madalena Múrias ou Drª. Mariana 
Ribeiro, que é sujeita à marcação de 
atendimento social, através dos con‑
tatos de e‑mail ou telefone da Junta 
de Freguesia.
Mantém‑se para a comunidade (re‑
sidentes na Freguesia de Belém) este 
serviço, mediante os valores:

Lavagem Preço

Cobertores Unidade 4,00€

Edredão Unidade 8,00€

Lavar e Secar Peso 2,50€

Passar roupa 
individual Unidade 0,50€

Se necessitar de algum esclareci‑
mento, ou informação contate a sede 
da Junta de Freguesia de Belém.

quer ser voluntárIo na 
FreguesIa de Belém?
O voluntariado é o conjunto de ações de interesse social 
e comunitário, realizadas de forma desinteressada por 
pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras for‑
mas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famí‑
lias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos 
por entidades públicas ou privadas.

ser voluntário é:
1. Estar ao serviço das pessoas, das famílias e das co‑

munidades, contribuindo para a melhoria da quali‑
dade de vida e do bem‑estar das populações;

2. Um conjunto de ações de interesse social e comu‑
nitário, realizadas de forma desinteressada, expres‑
sando o trabalho voluntário;

3. Participar em projectos e programas de entidades 
públicas e privadas com condições para integrar 
voluntários;

4. Uma decisão livre e voluntária apoiada em motiva‑
ções e opções pessoais.

Se tiver interesse em conhecer os projetos de volunta‑
riado existentes na Junta de Freguesia, basta enviar um 
e‑mail para: voluntariado@jf-belem.pt ou ligar para o nú‑
mero geral da Junta de Freguesia 210 132 330 e pedir para 
falar com umas das técnicas responsáveis.
Contamos consigo para fazer a diferença! 
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25 anos da convenção 
dos dIreItos 
da crIança
No âmbito da Convenção dos 25 anos dos Direitos 
da Criança, o grupo de trabalho dos Direitos da 

Criança da Comissão 
de Proteção de Crian‑
ças e Jovens, Lisboa 
Ocidental, em parce‑
ria com o Agrupamen‑
to de Escolas do Res‑
telo, nomeadamente 
a Escola do Bairro do 
Restelo, realizou com 
os seus alunos uma 
brochura sobre os Di‑
reitos das Crianças.

Esta brochura já foi distribuída a todos os alunos 
da Escola. 

Uma brochura 
foi distribuída a 
todos os alunos 
da Escola do 
Bairro do 
Restelo.

ação
 so

cIa
l
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teleassIstêncIa
Novas Regras de Acesso Gratuito 
Agora, um maior número de pessoas, com ou mais de 
65 anos, ou com incapacidade superior 60%, já podem 
beneficiar do serviço de Teleassistência.
O pedido de adesão ao Serviço de Teleassistência poderá 
ser apresentado na Junta de Freguesia, através de en‑
trevista com a Assistente Social, marcada recorrendo ao 
número de telefone 210 132 330.

Recordamos que os documentos obrigatórios são:
• Fotocópia do documento de identificação;
• Comprovativo de residência ;
• IRS de 2013;
• Comprovativo de rendimentos, relativo a 2014.

vIsIta ao PlanetárIo
Inscreva-se já!
No dia 9 de janeiro de 2015 vai decorrer uma visita ao 
Planetário para 200 seniores.
Inscrições na Junta de Freguesia de Belém até dia 2 
de janeiro.

Festa de natal sénIor
Vagas disponíveis
Irá decorrer no dia 22 de dezembro, no Teatro de Carni‑
de, a Festa de Natal Sénior.
Ainda há vagas disponíveis. Inscreva‑se na Junta de Fre‑
guesia de Belém.
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Em 1997, a 24 de novembro, foi instituído o Dia Nacional 
da Cultura Científica, comemorando assim, o nascimen‑
to de Rómulo de Carvalho e o seu trabalho na promoção 
da cultura científica e no ensino da ciência.
A Escola Paula Vicente, em conjunto com os Clubes Pau‑
la Vicente, associou‑se a esta comemoração através da 
iniciativa promovida pelo Clube de Cultura, encenando 
um pequeno espectáculo em Mirandês com e para os res‑
pectivos alunos. 
A poesia de José Jorge Letria e de Luísa Ducla Soares foi 
declamada pelos respectivos professores.
Dia 6 de novembro, o Clube de Laboratório decidiu 
abrir as portas para receber todos os alunos interessa‑
dos em participar nas mais diversas experiências. De 
conteúdo prático e didático, o Clube realizou duas ativi‑
dades laboratoriais para júbilo dos presentes, entre elas 
a "Geleca de cola", uma combinação química divertida e 
colorida de dois componentes, o líquido e o sólido. 
Do lado da física, a experiência intitulada "Miniglobo da 
Morte" serviu para os alunos compreenderem os movi‑
mentos circulares dos átomos em forças contrárias. 

A Ludoteca, espaço lúdico por excelência recebeu a vi‑
sita de Mathias Tissot, que faz do birdwatching (Obser‑
vação de Aves) um hobby, que decidiu partilhar com a 
comunidade escolar, incutindo valores fundamentais 
na preservação do ecosistema e no respeito e admiração 
pela natureza. 
Longe do céu, os olhos dos alunos centraram‑se no fute‑
bol de mesa (Subteo) onde o jogador profissional Vasco 
Caldeira da Silva demonstrou toda a sua arte num jogo 
de tabuleiro geracional, que teima em não desaparecer 
(ainda bem!). 
No mesmo espaço, a Ludoteca comemorou o dia de São 
Martinho de forma sui generis, dando a conhecer a estó‑
ria da Maria Castanha, lugar comum, onde o bem deve 
prevalecer sobre o mal. 
A história da lenda de São Martinho foi o mote para a 
Drª. Sónia Carrilho (Bibliotecária da Junta de Freguesia 
de Belém), enaltecer os valores cívicos de inter ajuda e 
solidariedade, tal como reza a lenda.
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cluBe de atletIsmo 
amIgos de Belém
No mês de novembro, o CAAB esteve 
uma vez mais em grande atividade. 

Esteve presente na corrida e na ca‑
minhada ARCE Mendiga e no Trail e 
mini Trail da Arrábida. 

Em relação a este evento há a desta‑
car a presença no pódio de 3 atletas 
do clube, a saber Teresa Cano, Ana 
Pedroso e Isabel Nobre.

torneIo de 
ténIs de mesa 
no Caselas Futebol Clube 
No passado dia 15 de novembro, na 
sede do Caselas Futebol Clube, no‑
meadamente no Pavilhão Despor‑
tivo, realizou‑se um Torneio de Té‑
nis de Mesa.

Estiveram em competição cerca de 
100 atletas, num total de 250 jogos, 
que em muito contribuíram para a 
divulgação desta modalidade em 
que o nosso país, presentemente, é 
campeão europeu.

Importa destacar a presença de atle‑
tas de nacionalidade portuguesa, 
de norte a sul do país e atletas de 
nacionalidades russa, chinesa e es‑
panhola, e com idades entre os 12 e 
os 71 anos.

De salientar que este Pavilhão foi 
recentemente objeto de uma reabi‑
litação profunda que foi financiada 
pela Junta de Freguesia.

Parabéns ao Caselas F.C. por mais 
esta meritória iniciativa desportiva!

Belém em movImento
Decorreu no dia 13 de dezembro, no Centro Social de Belém, 
uma iniciativa de âmbito desportivo, com intuito promocio‑
nal ‑ o belém em movimento.
Esta ação teve como objetivo apresentar as valências des‑
portivas e de lazer da Freguesia.
Para além da apresentação de atividades, que pela sua di‑
mensão e complexidade apenas podem ser realizadas em 
infraestruturas específicas, por exemplo Natação, Basque‑
tebol ou Vólei, tiveram lugar demonstrações das atividades 
disponibilizadas pela Freguesia ou pelos seus parceiros: 
Karaté, Yoga, Ginástica Sénior, Tai‑Chi, Ritmos Latinos, en‑
tre outras, e foram também apresentadas atividades que 
se perspectivam implementar a curto prazo: Zumba, Pila‑
tes, Bootcamp, Ginástica Acrobática, entre outras. Também 
houve demonstrações de vários tipos de massagens e de 
osteopatia.

Agradecimentos
A Junta de Freguesia de Belém vem por este meio expressar toda a 
sua gratidão pela forma generosa com que duas residentes na Fre-
guesia aceitaram colaborar, de forma gratuita, na conceção e ma-
terialização da imagem do evento Belém em Movimento. À Mónica 
Cid, Artista Plástica, e à Karina Cid, Designer Gráfica, transmitimos 
esta mensagem de agradecimento pelo trabalho desenvolvido e pela 
demonstração de sentido de pertença na comunidade.
Igualmente se agradece os generosos apoios recebidos do Grupo Au‑
chan e do Banco BPI, que não quiseram deixar de estar presentes 
nesta iniciativa organizada pela Junta de Freguesia. O nosso mui-
to obrigado!
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olIsIPíadas em Belém
No passado dia 28 de outubro, a Junta de Freguesia de Be‑
lém aceitou o desafio em colaborar ativamente nas Olisipía‑
das, tendo no ato de assinatura do protocolo na CML estado 
representada pelo Presidente e Vogal do Desporto, respeti‑
vamente Fernando Ribeiro Rosa e Rui Cordeiro.
As Olisipíadas é um evento desportivo organizado pela 
Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com as 24 Fre‑
guesias, cujo objetivo é estimular a identidade e sentido de 
pertença por parte das populações para com as suas fregue‑
sias, difundir o desporto como fator de união e integração 
na cidade de Lisboa e promover e dinamizar a prática des‑
portiva saudável entre crianças e jovens.
As inscrições estão abertas até janeiro de 2015, no site da 
Câmara Municipal de Lisboa:
http://www.cm-lisboa.pt/olisipiadas/inscricao
A partir de fevereiro de 2015, inicia‑se a fase local, na qual 
a Junta de Freguesia de Belém, em conjunto com Coletivida‑
des, Clubes e outras entidades, irão trabalhar para o apura‑
mento das equipas que irão representar a sua Freguesia na 
prova final, prevista para finais de maio de 2015.

quIromassagem 
Já se inscreveu?
A quiromassagem, baseia‑se no conta‑
to entre duas pessoas, a nível físico e 
também psíquico ou energético, com 
fins terapêuticos.

A massagem atua sobre o corpo e men‑
te, proporcionando à pessoa um me‑
lhoramento do sistema circulatório, 
digestivo, respiratório, esquelético, 
endócrino e linfático, com o objetivo 
de promover mais saúde e qualida‑
de de vida.

A quiromassagem terapêutica é reali‑
zada apenas e exclusivamente com as 
mãos, excluindo todo e qualquer tipo 
de aparelho.

 Se tiver interesse em inscrever‑se e 
marcar a sua consulta, poderá conta‑
tar directamente a Terapeuta Aida Be‑
nedito pelo contato 936 483 793. Estas 
sessões decorrem às sexta‑feiras das 
14h às 20h no Centro Social “Os Moi‑
nhos”, em Caselas.

Venha Experimentar!

drenagem lInFátIca 
Conhece os benefícios?
A drenagem linfática é uma massagem 
terapêutica, cujo objetivo é, estimular 
o sistema imunitário e linfático com 
vista à eliminação das toxinas produ‑
zidas e acumuladas no corpo, respon‑
sáveis, por exemplo, pela criação dos 
nódulos de gordura. A drenagem pode 
ser uma grande aliada das mulheres, 
na medida em que esta massagem te‑
rapêutica atua na prevenção de celu‑
lite e ajuda a limpar toxinas corporais 
que formam os nódulos de gordura. 
Desta forma, elimina o inchaço do cor‑
po e aumenta a oxigenação da pele a 
curto prazo. Esta técnica, deixa ainda 
a pele com uma aparência mais saudá‑
vel, além de proporcionar uma melhor 
circulação sanguínea.

À 2ª feira entre as 14h e as 20h no Cen‑
tro Social “Os Moinhos”, em Caselas, 
irão decorrer estas sessões.

Se for mulher e tiver interesse em ins‑
crever‑se, poderá contatar a Junta de 
Freguesia e saber mais informações.
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sImulação 
Parlamento Português
A Sociedade de Debates ISCSP ‑ Universidade de Lisboa, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, realizou no 
passado dia 21 de novembro uma “Simulação do Parlamen‑
to Português”.
Esta simulação, que 
teve a duração de dois 
dias, decorreu com 
base no modelo de 
trabalhos da Assem‑
bleia da República, 
sendo que o segundo 
dia teve lugar no Au‑
ditório do Centro So‑
cial de Belém.
A Junta de Freguesia de Belém, esteve representada na ses‑
são de encerramento pelo seu Presidente, Fernando Ribeiro 
Rosa, que felicitou os jovens presentes pela iniciativa e in‑
centivou‑os a participarem, sempre que tiverem oportuni‑
dade, na vida política do país, com o argumento que não 
há atividade mais bonita e nobre do que aquela de poder 
servir Portugal.

d
es

ta
q

u
e

A simulação teve a 
duração de dois dias e 
decorreu com base no 
modelo de trabalhos 
da Assembleia 
da República.

c.F. "os Belenenses"
Nova Direção
Dia 1 novembro tomou posse a nova 
Direção do Clube de Futebol “Os 
Belenenses” presidida por Patrick 
morais de Carvalho, eleito Presi‑
dente do Belenenses para o triénio 
2014‑2017.

A votação, que decorreu a 18 de ou‑
tubro no Pavilhão Acácio Rosa, no 
Estádio do Restelo, teve a participa‑
ção de 1.470 associados.

Após o anúncio dos resultados, o 
vencedor das eleições mostrou‑se 
"muito emocionado" e agradeceu à 
massa associativa por lhe ter conce‑
dido "a maior honra" da sua vida.

"Agradeço à massa associativa a 
afluência que teve. Mostra que o 
Belenenses é o quarto grande e está 
vivo. Tudo farei para não desiludir 
quem confiou em mim e nas pessoas 
que me acompanham", afirmou.

Patrick Morais de Carvalho tem 
como três primeiros objetivos fazer 
o Belenenses regressar às Salésias, 
duplicar o número de sócios e ga‑
nhar um título para o clube, seja em 
que modalidade for. 

Além de Patrick morais de Carva‑
lho, Presidente da Direção, foram 
igualmente eleitos Pedro Pestana 
bastos para Presidente da mesa da 
Assembleia geral, e João mourão 
para Presidente do Conselho Fis‑
cal e Disciplinar.

rodrigo saraiva é o novo Provedor 
do sócio do belenenses.

A Junta de Freguesia esteve repre‑
sentada nesse ato pelo Presidente 
Fernando Ribeiro Rosa e deseja as 
maiores felicidades ao Clube e aos 
novos órgãos sociais no decorrer do 
seu mandato.


