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FREGUESIA Mapa turístico Ajuda-Belém
Decorreu no passado dia 24 de abril o lançamento do Mapa Turístico Ajuda-Belém, no Centro Social de Belém,
onde estiveram presentes o autor José Manuel Gonçalves, o Presidente da JF da Ajuda, José António Videira, o
Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e o Prof. Dr. Nuno Ludovice. página 4
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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

sabia que...

Padrão dos Descobrimentos
Em posição destacada na margem direita do rio Tejo, o monumento origi‑
nal, em materiais perecíveis, foi erguido em 1940 por ocasião da Exposição
do Mundo Português para homenagear as figuras históricas envolvidas nos
Descobrimentos portugueses; a réplica atual é posterior, tendo sido inaugu‑
rada em 1960.
Para além da estátua principal do Infante Dom Henrique, o Navegador, segu‑
rando um modelo de uma caravela, de ambos os lados das rampas do monu‑
mento há um total de 32 figuras da história dos descobrimentos.

(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
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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

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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Ajuda, Alcântara e Belém

Decorreu em 1 de abril, nas instalações do Comité Olímpico
de Portugal, na Freguesia da Ajuda, a reunião descentraliza‑
da da Câmara Municipal de Lisboa para os munícipes resi‑
dentes nas freguesias de Ajuda, Alcântara e Belém.
Dirigida pelo vice-presidente da autarquia, Fernando Medi‑
na, a reunião contou com cerca de vinte intervenções por
parte da população das três freguesias, que abordaram te‑
mas tão diversificados como habitação, arruamentos, mo‑
bilidade, transportes, espaço público, espaços verdes e de
lazer, iluminação, ambiente, desenvolvimento, desporto,
educação e outros.
Os vereadores responsáveis por cada pelouro tiveram opor‑
tunidade de responder aos munícipes e clarificar as ques‑
tões apresentadas, bem como os vereadores da oposição.
Os presidentes das três freguesias intervieram no final
do período destinado ao público, abordando algumas das
questões colocadas e vários problemas prementes, alguns
deles de responsabilidade do município.

DIA DA GNR
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03/Maio/2015
Local .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Praça do Império

Dia da Europa
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9/Maio/2015
Local .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Travessa da Praça /
Jardim Vasco da Gama

Agility/ Os Cãogurus
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 e 10/Maio/2015
Local .  .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

3ª corrida de belém
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10/Maio/2015
Local .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Estádio do Restelo
e várias ruas da Freguesia

belém art fest
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 e 16/Maio/2015
Local .  .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama /
Praça do Império

5ª feira da educação
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29/Maio/2015
Local .  .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

2ª feira da saúde
Na foto, os presidentes das Juntas de Freguesia da Ajuda, Belém e Alcântara, bem
como o Comandante da Esquadra da PSP de Belém, Sub-Comissário Bruno Clemente.

Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 e 30/Maio/2015
Local .  .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

Festival do folclore
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 07/Junho/2015
Local .  .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

Para mais eventos e respetivas in‑
formações consulte o site oficial
da Junta de Freguesia de Belém:
www.jf-belem.pt
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Freguesia

NOVo presidente
da cml
Tomada de posse

Fernando Medina tomou posse
como presidente da Câmara Munici‑
pal de Lisboa, numa cerimónia que
decorreu no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, no dia 6 de abril.
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Perante uma audiência que enchia
por completo o Salão Nobre - in‑
cluindo a presidente da Assembleia
Municipal de Lisboa, Helena Roseta,
o presidente cessante, António Cos‑
ta, os antigos Presidentes da Repú‑
blica Mário Soares e Jorge Sampaio,
vereadores de todas as forças políti‑
cas, presidentes das Juntas de Fre‑
guesia, deputados da Assembleia da
República, deputados municipais,
reitores das universidades, dirigen‑
tes e funcionários municipais e des‑
tacadas figuras da vida social, cultu‑
ral, económica e política da cidade.
Depois de fazer um balanço da pre‑
sidência de António Costa, Fernan‑
do Medina apresentou o "tempo
de uma nova ambição": a de "mais
e melhor emprego", de um novo
fôlego na reabilitação urbana, na
mobilidade suave e nos transportes
públicos, na valorização da diversi‑
dade cultural e em "fazer avançar os
direitos sociais".
A Junta de Freguesia de Belém dese‑
ja a Fernando Medina as melhores
felicidades no desempenho das suas
novas funções, com votos que a co‑
laboração institucional continue a
funcionar da melhor forma possível.

Mapa turístico Ajuda-Belém
Cerimónia de Lançamento

Decorreu no passado dia 24 de abril o lançamento do Mapa
Turístico Ajuda-Belém, no Centro Social de Belém, onde es‑
tiveram presentes o autor José Manuel Gonçalves, o Presi‑
dente da JF da Ajuda, José António Videira e o Presidente da
JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
Na ocasião foi proferida uma interessante palestra pelo
Prof. Dr. Nuno Ludovice, da Faculdade de Arquitectura da
Universidade Lusíada, sobre o tema "O Eixo Ajuda-Belém"
que cativou a atenção da vasta plateia presente.
A Junta de Freguesia agradece muito reconhecidamente ao
Prof. Dr. Nuno Ludovice esta sua amável colaboração.

novo chefe regional
De Lisboa do CNE

No dia 16 de abril, João Carvalhosa, tesoureiro da Junta de
Freguesia de Belém, que desde lobito pertence ao Agrupa‑
mento 80 de Belém do CNE, tomou posse como novo Chefe
Regional de Lisboa.
Desejamos-lhe o maior sucesso no cumprimento da sua
nova e importante missão.

Clube do Parque
Fomos entrevistar José Romano, sócio-gerente do "Clube do Parque", lo‑
calizado no Parque Recreativo dos Moinhos de Santana, um agradável
espaço de prática desportiva e convívio.
Como surge a paixão pelo taekwondo?
O taekwondo é uma paixão que surge por acaso, desde cedo, quando
ainda vivia em Macau. Aos 12 anos experimentei a modalidade e gostei,
tendo-se tornado identitária da minha pessoa com o passar do tempo.
Atualmente, sou presidente da Associação de Taekwondo de Lisboa e
responsável pelo Clube do Parque, a funcionar no Parque Recreativo
dos Moinhos de Santana.
O que é o taekwondo?
O taekwondo é uma arte marcial olímpica de origem coreana. Surge
enquanto arte de guerra e exige uma conduta própria, sendo necessária
uma formação técnica mas também comportamental de quem a pratica.
Como surge a ideia de abrir o Clube do Parque?
A equipa de taekwondo da qual sou responsável, tem crescido em nú‑
mero e visibilidade nos últimos anos. Assim sendo, houve a necessidade
de um espaço próprio que nos permitisse crescer. O espaço no Parque
Recreativo dos Moinhos de Santana, estava a concurso público e resolvi
apresentar uma proposta que englobasse prática desportiva e cafetaria.
Foi então que em outubro de 2013 abrimos as portas ao público.
Qual a dinâmica do espaço?
Este clube enraizado no taekwondo, procura falar também com outros
públicos. Assim sendo, criámos diversas dinâmicas vocacionadas para
a comunidade. Para além da cafetaria que nos permite contactar com
diversos tipos de pessoas, criámos outras dinâmicas e modalidades, tais
como yoga, pilates e zumba. No nosso website www.clubedoparque.pt
pode consultar toda a informação acerca da nossa ação.
Quais as mais valias do local onde sediou o seu clube?
Temos o privilégio de estarmos num local maravilhoso, repleto de
boas energias. Costumo até dizer, que é o sítio mais bonito de Lisboa
para treinar.
Quais os frutos que colhe de todo este esforço diário?
Para além de ajudar todos os nossos atletas a atingirem os objetivos
a que se propuseram trabalhar, recentemente estivemos no Open de
Espanha, uma das provas mais importantes da Europa, onde um dos
nossos atletas, o Afonso Romano, venceu uma medalha de ouro na ca‑
tegoria cadetes.
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entrevista

"A Nossa Bicharada" - Espaço Ecológico
Pedro Serrano é o voluntário responsável pela "bicharada" do Espaço
Ecológico. Fomos fazer-lhe uma visita e conhecer os novos habitantes
deste local.
Como surge a oportunidade de colaborar com o Espaço Ecológico?
Num dos almoços semanais dos "Velhos do Restelo", o Presidente da
Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, lançou-me o desa‑
fio de cuidar dos animais, então existentes no Espaço Ecológico.
A minha paixão por animais falou mais alto e não tive como recusar.
Desde outubro de 2014 que abracei este projeto a tempo inteiro.
Que mudanças trouxe ao espaço?
Fizemos uma remodelação completa do espaço. Para além de melho‑
rarmos as instalações, repovoamos as mesmas. Passámos de 30 a 150
animais, num total de cerca de 30 espécies diferentes.
A Junta de Freguesia comportou os custos associados a todos os mate‑
riais necessários e o trabalho foi feito voluntariamente por mim e pelo
meu amigo Fernando Bastos.
Que tipo de dinâmicas gostaria de ver neste espaço?
Acima de tudo gostaria de ver a comunidade aproveitar todo o poten‑
cial deste sítio. Já existe uma grande interação com a creche/infantário
anexa ao Espaço Ecológico. Porque não trazer outras instituições ao es‑
paço para conhecer os animais?
Gostaria também de desenvolver um programa de apadrinhamento
dos nossos animais, de forma a envolver as pessoas no trabalho que
aqui é feito.
O que tem este local de tão especial?
Este é um pedaço de campo plantado numa zona nobre da cidade. Ao en‑
trar aqui, conseguimos deixar para trás o barulho, a confusão e o stress
do dia a dia, para experienciarmos a calma e serenidade da província.
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Aqui conseguimos fomentar experiências, que de outra forma os nossos
visitantes não teriam facilmente acesso.

O festival dos Museus à noite está de volta nos dias 15 e 16
de maio e este ano inclui o Mosteiro dos Jerónimos (Claus‑
tro), Museu Nacional de Arqueologia, Museu Coleção Berar‑
do e o Jardim do Império. Durante os dois dias do evento, os
visitantes podem assistir a concertos de bandas nacionais,
dança, stand up comedy, exposições e participar no wor‑
kshop de fotografia.
O Belém Art Fest representa as várias vertentes artísticas da
cultura nacional, com uma programação abrangente, num
enquadramento cénico único, proporcionado pelos Museus.
É sem dúvida uma experiência cultural diferenciada e mui‑
to apelativa. Esta quarta edição, vem reforçar a aposta da
Amazing Adventure no entretenimento e na transmissão
dos diferentes valores da cultura portuguesa.

VISITA GUIADA
À FUNDAÇÃO
CHAMPALIMAUD
Decorrerão no dia 9 de maio, às 10h e
às 11h30, visitas guiadas à Fundação
Champalimaud.
Se estiver interessado, inscreva-se
gratuitamente até dia 6 de maio, na
Junta de Freguesia de Belém.

A CML e a Junta de Freguesia de Belém são patrocinadoras
deste evento.
Para mais informações, consulte o site oficial do evento:
www.belem-art-fest.pt

dia da europa
No dia 9 de maio, vai decorrer uma cerimónia ofícial junto
ao mural dos Direitos Humanos, no Jardim Vasco da Gama,
no âmbito do Dia da Europa.
Para marcar os 20 anos do mural, procedeu-se a uma reabi‑
litação do mesmo e acrescentaram-se alguns paineis come‑
morativos, a inaugurar nessa data.
Neste evento, estarão presentes várias autoridades civis e
militares bem como membros do corpo diplomático acre‑
ditado em Lisboa, e atuarão alguns grupos musicais, no‑
meadamente a "Ensemble" de Cordas e o Grupo de Música
Ligeira do CED Pina Manique - Casa Pia de Lisboa, que irão
interpretar o Hino da Europa.

OS Papas da nossa história
A exposição permanente «Os Papas da nossa história», foi
inaugurada no domingo, dia 22 de Março, pelas 16h30,
no Salão Cardeal D. António Ribeiro, (Secretariado Paro‑
quial - Rua dos Jerónimos, 3), contando com a presença do
Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ri‑
beiro Rosa.
Esta exposição é fruto de um ciclo de conferências sobre
este mesmo tema, que teve lugar por ocasião do 180º ani‑
versário da Paróquia de Santa Maria de Belém, proferidas
pelo Pintor e Escultor Lívio de Morais, Professor de História
da Arte, que também se encarregou da produção dos diver‑
sos quadros que a constituem.
Visite esta exposição no Salão Paroquial de Santa Ma‑
ria de Belém.

Passeios de
charrete
Todas as terças-feiras às 10h30, me‑
diante inscrição prévia numa das
secretarias da Junta de Freguesia de
Belém, oito pessoas (independente‑
mente da idade) vão poder passear
durante 20 minutos de charrete no
centro histórico da nossa Freguesia.

Posto de
socorros

Nº2 da Cruz Branca
O Posto de Socorros nº2 dos Bombei‑
ros Voluntários de Campo de Ouri‑
que (Cruz Branca), situado na Traves‑
sa das Linheiras, em Belém, reabriu
após algumas obras de reabilitação,
pelo que se encontra a funcionar ple‑
namente e à disposição dos habitan‑
tes da nossa Freguesia.

	BI09
|mar-abr 2015 | JF Belém
Freguesia

4º Belém Art Fest

7

Freguesia

parabéns
belém clube!

116º aniversário em festa
O Belém Clube, uma das coletivi‑
dades centenárias desta Fregue‑
sia, celebrou mais um aniversá‑
rio em festa.
O teatro de revista tomou de assalto
o palco do belíssimo teatro da Calça‑
da da Ajuda, transformando a sáti‑
ra, própria destes espetáculos, num
momento divertido para as mais de
150 pessoas presentes.
O espetáculo apresentado denotou
uma preparação cuidada e muitas
horas de ensaio, mostrando que é
possível desenvolver esta atividade
à escala das coletividades.
Nesta ocasião estiveram presentes o
presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, as‑
sim como João Carvalhosa, Rui Cor‑
deiro e Helena Lencastre, membros
do executivo desta Junta.
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Ao Belém Clube, aos seus órgãos
dirigentes e aos sócios, os nos‑
sos parabéns.

BORDALO II - Guaxinão
Intervenção de Arte Urbana

O jovem artista Bordalo II nascido em Lisboa a 1987, apre‑
senta uma intervenção de Arte Urbana, com o apoio da ga‑
leria Arte Periférica, numa parede pertencente ao Centro
Cultural de Belém (Rua Bartolomeu Dias).
O Guaxinão – Big Raccon, 2015 (9,10 x 9,60m) faz parte de
uma série de trabalhos "Big Trash Animals" onde Bordalo
II cria esculturas e altos relevos de animais, construindo-os
com lixo .
A ideia passa por representar uma imagem da natureza,
neste caso os animais, construída com aquilo que a destrói,
o lixo, os desperdícios e a poluição em geral, um problema
atual fruto dos nossos vícios consumistas.
Está também patente até dia 28 de maio de 2015 na galeria
Arte Periférica a exposição “Pânico, Drama, Terror”.

Rua Duarte Pacheco Pereira, Av.
das Descobertas e outras
Na continuação da intervenção de poda das árvores leva‑
das a cabo neste inverno, foram efetuadas em várias novas
ações nas ruas da Freguesia. Destaque para a intervenção
na Rua Duarte Pacheco Pereira, cujo tamanho das árvores
era já o dobro dos edifícios, colocando em risco a segurança
de pessoas e bens.
Para esta intervenção teve que ser utilizada uma platafor‑
ma elevatória de grandes dimensões. Também aqui a cola‑
boração da população, na reserva de estacionamento e limi‑
tação de circulação, foi determinante para a boa execução
dos trabalhos (adiados por duas vezes devido às condições
climatéricas).
A todos muito obrigado pela compreensão.
Operações idênticas foram efetuadas noutros arruamentos,
tais como a Av. das Descobertas e a Av. da Índia.
Fecha-se assim o ciclo de grandes intervenções deste ano.
No entanto muitas outras árvores continuarão a ser inter‑
vencionadas de uma forma harmoniosa, tendo em conside‑
ração este bem da natureza e a sua relação com a população
e território.

Plantação
de árvores
Com a intervenção que está a ser
levada a cabo na Calçada da Ajuda
(pela SRU Lisboa Ocidental), houve
a necessidade de retirar as árvores
existentes no local, aproveitando
desta forma os belos exemplares que
ali cresceram.
Assim, foi efetuada a transplantação
destas árvores para a Rua Alfredo
Soares, Rua Gregório Lopes e Rua
Dom Jorge da Costa.
Com esta ação preservam-se as ár‑
vores e preenchem-se estes espa‑
ços que se encontravam sem qual‑
quer exemplar.
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Espaço público

jardins de caselas

Sob a alçada da Junta de Freguesia
Após a insolvência da Caselcoop (cooperativa de habitação
económica que construiu os prédios existentes em Caselas),
os jardins desta urbanização deixaram de ter manutenção.

Salvaguarda
de jardim

Av. das Descobertas
Afim de proteger o espaço verde exis‑
tente na Av. das Descobertas junto à
Escola Secundária do Restelo, há
muitos anos tomado de assalto pelo
estacionamento selvagem, procedeuse à colocação de obstáculos com o
objetivo de fazer renascer o espaço
verde ali existente.
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Será agora possível recuperar o es‑
paço também com o objetivo de me‑
lhorar a segurança de circulação dos
alunos e pessoal discente da escola.

Apesar do esforço dos moradores em manter o espaço com
a mínima dignidade, tal revelou-se insuficiente, tendo por
eles sido solicitado à Junta de Freguesia o apoio na manu‑
tenção dos mesmos.
Assim sendo passamos a efetuar a limpeza e manutenção
do espaço, em colaboração com os moradores, que ficam
com a incumbência dos regar, enquanto outra solução não
for gizada.

2015

meia maratona
de lisboa/EDP
Mais limpa

Após a primeira experiência de lim‑
peza deste evento, sob gestão direta
desta Junta de Freguesia, levada a
cabo o ano passado, introduzimos
uma nova abordagem nesta matéria,
na zona da meta da Meia Maratona
de Lisboa/EDP.

novos aspiradores urbanos
A Junta de Freguesia de Belém colocou à disposição da sua
equipa de Higiene Urbana 3 aspiradores urbanos que, es‑
tamos certos, irão dar uma ajuda preciosa na melhoria da
limpeza das nossas ruas.
Estes aspiradores representam a vanguarda da tecnologia
no apoio à varredura manual, aspirando desde areias a ob‑
jetos da dimensão de garrafas. As máquinas são elétricas,
sendo assim um contributo para a preservação do meio am‑
biente, e silenciosas de forma a não perturbar a população.
A utilização destas máquinas representa também uma me‑
lhoria na eficiência do serviço prestado, reduzindo assim o
esforço humano associado a esta tarefa.

Com a colaboração de jovens escu‑
teiros foi efetuada uma sensibiliza‑
ção dirigida aos participantes, com
o objetivo de evitar que estes deitas‑
sem no chão as garrafas e os restos
de alimentos que lhes são entregues
neste local.
Desta forma foi possível reduzir
drasticamente o lixo no Jardim Vasco
da Gama, onde desembocam os atle‑
tas participantes.
As fotografias de um ano e de outro
são disso bem elucidativas.

Mas o principal papel é seu! Não deite lixo para o chão, não
coloque resíduos fora dos contentores e sensibilize quem
vir a fazer isto para não o fazer!

2014

2015
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Visita ao Museu do Traje
Daqui a mais ou menos 15 anos, os alunos dos Clubes Paula
Vicente (em parceria com a Escola Paula Vicente) que visita‑
ram no passado dia 6 de Fevereiro o Museu do Traje, terão
na sua posse um género de indumentária, longe daquela
que ostentam e que os levou a percorrerem a coleção histó‑
rica patente no museu desde o séc. XVIII à atualidade. Para
o bem ou para o mal, ostentarão uma capa e batina de tons
pretos com medalhas alusivas aos municípios, freguesias,
marcas de cerveja, clubes de futebol, tunas e na melhor das
hipóteses o grupo sanguíneo e a morada de casa.
A exposição estava orga‑
nizada em vários núcleos
Cerca de 20
que permitiram aos alunos
alunos do Clube de visitar independentemente
Drama apresentou cada época, o que facilita a
rotação das peças, desde o
uma coreografia
traje palaciano e o traje de
corte, passando pelo traje
baseada em
romântico, o traje império,
Eurípedes.
Belle Époque ou mesmo o
traje interior, culminando
pelo traje contemporâneo que nos acompanha nos dias
de hoje, onde as dificuldades e a indecisão de escolher a
melhor roupa para o dia-a-dia, pode ser um drama para a
maior parte das pessoas. Contudo, no dia 20 de fevereiro,
o Clube de Drama juntou cerca de 20 alunos e apresentou
uma coreografia baseada em Eurípedes, onde não há lugar
dramático, mas sim, um lugar de liberdade coletiva. Em "As
Troianas", sublinha-se o trabalho de corpo, o corpo como
veículo de paisagens sonoras e visuais.
Exposição Clube de Cultura
Se é no conjunto que se encontra a liberdade, também é no
compromisso com o aluno, com a escola e com a individua‑
lidade, que o aluno se torna ativo e parte integrante do pro‑
cesso ensino-aprendizagem. A exposição patente na biblio‑
teca da escola é prova cabal do universo cultural de ideias e
ideais dos alunos, que acompanhados pelo Clube de Cultura
organizaram uma panóplia de trabalhos de grande qualida‑
de, passando pelas caravelas feitas com fósforos (alusão aos
descobrimentos), até ao reconhecimento patriota de uma
bandeira portuguesa feita com papel crepe.

Os alunos exploraram
os aspetos sensoriais,
onde a matéria é a
essência da descoberta.

Visita ao CAM

No dia 13 de março,
numa visita promovida
pelo Clube de Plástica
ao Centro de Arte Mo‑
derna da Gulbenkian,
os alunos exploraram
os aspetos sensoriais,
onde a matéria é a essência da descoberta. Um vasto proces‑
so criativo, recheado de novas técnicas levaram à reflexão
sobre a arte contemporânea que pauta a vida quotidiana.
Feira Solidária da Primavera
Para comemorar a chegada da primavera e o fim do segun‑
do período escolar, os Clubes da Escola Paula Vicente, em
conjunto com os alunos que a frequentam, participaram na
Feira Solidária da Primavera. Dividido por bancas temáti‑
cas, cada turma vendia produtos/objetos no sentido inverso
à economia sistémica que hoje nos acompanha. Todo o di‑
nheiro arrecadado reverteu para material escolar.

CED D. Nuno
Álvares Pereira
Inscrições Abertas

Pré-Escolar - Sala dos 3 anos.
2º Ciclo - 5º ano do Ensino Integrado
da Música.
Cursos Vocacionais - Indústrias e Ser‑
viços; Saúde, Ambiente e Técnicas La‑
boratoriais.
A Casa Pia de Lisboa, I.P., é uma Ins‑
tituição pioneira em Portugal na área
da Educação e formação profissional
e oferece as melhores condições para
a realização de um percurso escolar
com sucesso.
O Centro de Educação e Desenvolvi‑
mento D. Nuno Álvares Pereira acom‑
panha as crianças desde a Educação
Pré-Escolar até ao 9º ano.
Hoje é sabido, que a música promove
a boa aprendizagem escolar. No CED
NAP, do 5º ano ao 9º ano, o seu filho
tem a oportunidade de aprender um
instrumento musical e participar
numa orquestra de escola … Aproveite
esta oportunidade!!!
O percurso escolar do seu filho tem
sido irregular e difícil… Ele não se
adapta ao ensino tradicional? Já tem 2,
3 ou mais retenções? Tem 13 anos? Há
caminhos alternativos, os Cursos Vo‑
cacionais - que promovem o contacto
com várias áreas profissionais e per‑
mitem chegar com sucesso ao 9º Ano.
Estamos situados na Rua Alexandre Sá
Pinto, n.º 26, 1300-036 Lisboa Telefone:
213 616 710; Fax: 213 616 718; Email:
rita.sande@casapia.pt; Website: www.
casapia.pt
No próximo dia 2 de junho, pelas 17h,
vai ter lugar no C.E.D. D. Nuno Álva‑
res Pereira - Casa Pia de Lisboa, uma
ação de sensibilização subordinada
ao tema “Riscos Naturais da Cidade
de Lisboa”, dinamizada pelo Sr. Eng.
Carlos Palhares da Câmara Municipal
de Lisboa, Serviços de Proteção Civíl.
Porque a segurança começa pelas nos‑
sas ações, esta é uma ação aberta a to‑
dos moradores da Freguesia de Belém.
Inscreva-se já, enviando um e-mail
para isabel.morais@casapia.pt
No âmbito do Projeto "Educar para a
Cidadania", do Banco Alimentar, po‑
derá ainda contribuir com a doação
de bens alimentares para potenciar a
missão desta organização.
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AAAF e CAF
Férias da Páscoa
Adquirir competências enquanto se divertem, foi a prin‑
cipal preocupação da Junta de Freguesia de Belém na
elaboração do programa de Férias da Páscoa nas CAF e
AAAF. As atividades das férias foram dinamizadas pelos
professores dos Clubes da EB 2,3 Paula Vicente.
A Cultura, levou o barro. Símbolos Nacionais, como a
guitarra portuguesa e a sardinha, foram moldados pelas
crianças. Na Dança, a liberdade da expressão corporal
ultrapassou barreiras ao som da música. A diversidade
de movimentos e a sua coordenação, tornaram-se em co‑
reografias divertidas para os pequenos bailarinos.
O Desporto, transformou as crianças em “Desportistas“
e “Atletas”. Participaram num jogo de orientação, onde
descobriram pistas, que os levavam a conhecer várias
modalidades e as suas regras, podendo assim evoluir
e chegar ao fim do jogo com mais conhecimento nesta
área. Divertiram-se ainda no Trash Pack, um jogo de tiro
ao alvo, o centro das atenções de uma gincana. Andaram
num carro skate entre outras atividades.
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A Expressão Dramática, permitiu que os pequenos ato‑
res improvisassem momentos repletos de imaginação.
Em Laboratório, os cientistas de palmo e meio, construí‑
ram um vulcão submarino, cheio de cor. Fizeram expe‑
riências com líquidos coloridos que não se misturam.
Na Expressão Plástica, construíram ovos com pasta de

papel, mais tarde utilizados numa caça ao ovo. Criaram
flores perfumadas, pintadas com pigmentos naturais de
caril e beterraba. Visitaram o Parque da Turma da Móni‑
ca, de Maurício de Sousa, parque temático com caracte‑
rísticas e vocações únicas que conta com a presença das
personagens da Turma da Mónica.
Os AAAF deram largas à sua imaginação, quando os
Domingos de Chuva contaram a História “O dia em que
os Lápis Desistiram”. Uma história onde os lápis dizem
"basta", manifesto do seu desagrado em pintar sempre
as mesmas coisas. As crianças usaram a sua criativida‑
de, ao utilizar as cores de uma forma completamente di‑
ferente. As férias terminaram com um Atelier de Páscoa,
onde as crianças puderam construir uma recordação e
um Atelier de Culinária onde cozinharam para a festa
de encerramento.
Férias de Verão
Com o calor a chegar e o Verão cada vez mais próximo,
a Junta de Freguesia de Belém já está a programar as
próximas férias de Verão dos AAAF e CAF. As datas de
inscrição para as férias, assim como as datas de cada
turno, serão divulgadas em breve. Esteja atento à página
da Junta de Freguesia de Belém em www.jf-belem.pt e às
notícias no facebook da Junta.

Poderemos ter todos os sonhos do mundo, quando ga‑
nhamos cerca de 58 mil euros por dia ou 40 euros por
minuto ou 21 milhões de euros por ano. Tiago Silva, me‑
dalha de ouro e atleta olímpico português, precisava so‑
mente de estar na pele de Cristiano Ronaldo durante 15
minutos, para assim concretizar o sonho de representar
Portugal e trazer mais uma medalha.
Numa entrevista conduzida pelos alunos de media dos
Clubes Paula Vicente, Tiago Silva relata a sua experiên‑
cia em alta competição, os valores morais e físicos, a
exigência da preparação, a força mental e a humildade
para acompanhar atletas invisuais.
Foste medalha de ouro em 2002/2003 no campeona‑
to do mundo. Passados 12 anos o que o continua
a motivar?
Em 2002 fui convidado para ser guia e apesar de não
ter base de atletismo, porque estava a aprender a cor‑
rer, prometi ao meu atleta que iria dar o máximo de
mim. Treinei intensamente 6 meses para chegar ao
campeonato do mundo e acabamos por levar a meda‑
lha. O meu foco é esse, continuar a treinar e a ganhar,
até porque a vontade de correr não acaba, é uma paixão
muito grande!
Que tipo de apoios recebes? Por exemplo da federa‑
ção portuguesa de atletismo.
Neste momento não recebo, mas se conseguir ir ao cam‑
peonato do mundo para veteranos em Lyon vou precisar
de pagar a minha inscrição, seguro, estadia...não vou re‑
presentar o meu clube, vou representar o país e a fede‑
ração não paga nada.
Costuma fazer algo sem ser atletismo?
Sou personal trainer, faço preparação física de atletas,
dou treinos de condição física de uma equipa de rugby,
tenho um grupo de treino de atletismo, treino um grupo
amador de corrida, o “Correr Lisboa” e organizo eventos
desportivos.
Conta com apoios privados?
Neste momento conto com a True-Skills que é uma em‑
presa de formação que me ajudam monetariamente e
publicitando o que eu faço nos meios sociais deles. Te‑
nho o apoio do “Correr Lisboa” que recebe o apoio da
CML e conto com outro apoio da marca de roupa Com‑
pressports que me tem ajudado muito.

Quais são as próximas provas que vais realizar?
As próximas provas vão ser do campeonato nacional.
Depois vou participar no regional de Setúbal e mais tar‑
de, em agosto, terei o Campeonato do mundo de vetera‑
nos, que só irei se tiver capacidade monetária, porque é
um investimento grande e se tiver os apoios que espero
conseguir, será a prova rainha deste ano.
Como é a preparação de um atleta?
Uma boa alimentação, descanso e seguir um bom plano
de treino, são essenciais para uma boa preparação. De‑
pois tens a parte técnica, um bom treinador, bons cole‑
gas de treino, bom material e uma boa pista de atletismo.
Achas que vais trazer uma medalha para Portugal?
Não sei, apesar de ter um bom treino, ir a um campeo‑
nato do mundo com atletas muito bons é complicado. O
objectivo é ir à final, mas para mim ficar nos 8 melhores,
já é muito bom. Vou trabalhar para isso e força de von‑
tade não me falta.
Custa muito dinheiro ir a essa prova?
Se calhar, com 500 euros já consigo ir. Se conseguir
apoios de empresas e fizer uma boa figura, essas empre‑
sas são valorizadas. Se conseguir patrocínios melhor, se‑
não, terei que arranjar fundos meus, porque não desisto,
adoro competir e não desisto apenas pelo dinheiro.
Já correste fora de Portugal?
Em 2002, fomos medalhados em Lyon França, em 2003
fomos à Holanda e tivemos a melhor participação de
sempre de atletas nacionais em campeonatos da europa,
com cerca de 10 a 12 medalhas. Em 2003 fomos a uma
prova da IPSA ao Canadá, fomos recordistas mundiais
dos 100 metros e ganhamos o ouro. Em 2005 fomos à
Finlândia e a partir daí fiquei de fora das viagens no
atletismo, deixei de ser guia. Depois como director da
ANVIS fui a Rodes na Grécia. Agora já não sou director
da ANVIS, mas colaboro com o comité paralímpico Cabo
Verdiano e fui com um deles a Itália, para ser avaliado
por médicos.
Enquanto compete pensa em alguma coisa?
Penso em acabar! (risos). Antes pensas em tudo e mais al‑
guma coisa, mas na prova assim que ouves o tiro deixas
de pensar, desligas do mundo e só queres chegar ao fim.
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Torneio de Subbuteo

XI Taça NKGR

Realizou-se nos dias 28 e 29 de março, o Grand Prix de
Subbuteo, uma Organização do Núcleo de Futebol de
Mesa do C. F. "Os Belenenses" e que contou com o Apoio
da Junta de Freguesia de Belém.

No dia 1 de março de 2015, decorreu no pavilhão da Tor‑
re da Marinha no Seixal, a XI Taça do NKGR (Núcleo de
Karaté Goju-Ryu). O K B C (Karate Belém Clube) esteve
representado com onze atletas, com idades compreendi‑
das entre os 8 e os 14 anos.

Durante dois dias, cerca de 50 atletas das mais diversas
nacionalidades, disputaram entre si várias e entusias‑
mantes partidas de Subbuteo. Num jogo onde o rigor
técnico e táctico está bem vincado, saíram vencedores
os jogadores que menos erros cometeram.
Importa referir que para muitos dos presentes esta foi a
primeira vez na nossa freguesia. Maravilhados com as
belezas de Belém, despediram-se com a certeza de re‑
gressar num futuro bem próximo.

Num universo de 150 atletas, representantes de diversas
escolas, grupos e clubes de Karaté, a participação dos
nossos atletas foi mais uma vez extraordinária, e no fi‑
nal o saldo foi extremamente positivo, com a conquista
de Três 1º Lugar, Dois 2º Lugar e Três 3º Lugar, num to‑
tal de oito medalhas nas mais diversas categorias.

Abertas Inscrições
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Inscrições na Sede ou na Delegação. Para mais informação, contacte a sua Junta de Freguesia.

GINÁSTICA

INFANTIL
NO CENTRO SOCIAL DE BELÉM

SEGUNDA E QUARTA-FEIRA
CLASSE PALMO E MEIO
DOS 3 AOS 5 ANOS
CLASSE GIMNOKIDS
DOS 6 AOS 9 ANOS

AULAS DE

ZUMBA

NO CENTRO SOCIAL DE BELÉM

Realiza-se no próximo mês de maio,
o já tradicional Torneio de Futsal or‑
ganizado pela Polícia de Segurança
Pública de Belém, em parceria com
a Junta de Freguesia de Belém e Fre‑
guesia da Ajuda.
As partidas serão jogadas nos dias 9,
16, 23 e 30 de Maio, sendo as jorna‑
das repartidas entre Belém e Ajuda.

Olisipíadas

Atletas de Belém
As Fases Locais das várias modalidades terminaram dia 26
de abril, com a modalidade de Skate.

Com esta iniciativa pretende-se fo‑
mentar a prática do Desporto e de
hábitos de vida saudável, bem como,
reforçar a já forte relação da PSP de
Belém, com a comunidade.
Desejamos que todos os atletas deem
o seu melhor e que façam do despor‑
to uma rotina diária.

Foram cerca de 200 crianças inscritas que representaram
Belém nas modalidades de Basquetebol, Ténis de Mesa, Gi‑
nástica, Atletismo, Natação, Ciclismo, Andebol, Rugby, Vo‑
leibol e Skate.
A Fase Final das Olisipíadas, será nos dias 30 e 31 de Maio
no Estádio Universitário de Lisboa.
Belém orgulha-se de todos os atletas que participaram e
vestiram a camisola da Freguesia. Muitos parabéns!

3ª corrida
de belém

Apresentação oficial
Realizou-se no dia 10 de abril, pelas
18.00 horas, a apresentação oficial da
3ª Corrida de Belém.
A cerimónia teve lugar nas magnífi‑
cas instalações do Estádio do Restelo e
contou com as presenças do Presiden‑
te da Junta de Freguesia de Belém, Fer‑
nando Ribeiro Rosa, do vogal do des‑
porto da Junta de Freguesia de Belém,
Rui Cordeiro, do diretor da secção de
atletismo do C. F. Os Belenenses, Óscar
Rodrigues, além dos padrinhos da pro‑
va - Nuno Silva, por parte do C A Ami‑
gos de Belém, Tiago e Silva e Cláudia
Pereira em representação do Belém
Runners e, também, do presidente da
Direcção do CAAB, Rui Varela, na qua‑
lidade de co-organizador e do repre‑
sentante da Xistarca, José Abreu.
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3ª Corrida de Belém e 1ºPASSO
Com partida e chegada no Estádio do Restelo, realiza-se no
próximo dia 10 de Maio de 2015, a partir das 10 da manhã,
a 3.ª Corrida de Belém. Esta prova, destinada a todos os
interessados, federados ou não, terá ainda associada uma
Caminhada.
Com uma distância de 10km e 5km respetivamente, este
será acima de tudo, um momento de confraternização, par‑
tilha e lazer.
A Organização atribuirá uma t-shirt a todos os concorrentes
que concluírem a prova e a caminhada. Haverá ainda tro‑
féus para os 3 primeiros classificados de cada escalão.
Paralelamente terá lugar o Projeto “1º. Passo”. Se vai parti‑
cipar na grande corrida de Belém traga consigo os filhos, os
netos e os sobrinhos (dos 6 aos 14 anos) para experimentar
o atletismo.
O “1º. Passo” tem como objetivo, proporcionar aos mais no‑
vos um contacto com o Atletismo. Este será composto por
cinco provas:

O CAAB tem continuado a manter
em actividade constante, os seus
atletas tanto no atletismo, como na
ginástica; com especial saliência
para as subidas ao pódio dos atletas
Gilberto Gonçalves, na Meia Marato‑
na do Funchal e do António Santos
na Corrida da Árvore, em Monsanto.
Na ginástica, o Clube através do
CAAB/BelémGym realizou uma bri‑
lhante apresentação no Gym For
Life, no Bombarral, tendo obtido
uma Menção de Prata.
Dentro das nossas capacidades
financeiras vamos conseguindo
manter em actividade os nossos
atletas, sendo esse o principal objec‑
tivo do Clube.

Corrida de 80 m
Corrida de obstáculos
Lançamento da bola medicinal
Salto em altura
Salto em comprimento

Marque já esta corrida na sua agenda!!!

FOTOGRAFIA: BJÖRN LÁCZAY

CAAB

1.
2.
3.
4.
5.

3ª CORRIDA
10 MAIO 2015
CORRIDA 10KM • CAMINHADA 5KM

PARTIDA E

CHEGADA

10H

ESTÁDIO DO RESTELO

1º PASSO
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Se tens entre 6 e 14 anos vem
dar o 1º Passo no atletismo,
a partir das 10h, na pista de
Atletismo do Estádio do Clube
de Futebol “Os Belenenses”.
Informações e inscrições limitadas (até 5
Maio), só na Delegação da Junta de Freguesia
de Belém (Rua João de Paiva nº.11) e por email
para graca.alves@jf-belem.pt.

INSCRIÇÕES
CORRIDA

CAMINHADA

PRÉMIOS

Até 20 Abril: 8,00 €
De 21 a 06 de Maio: 10,00 €
De 07 a 10 de Maio: 12,00€

Até 20 Abril: 6,00 €
De 21 a 06 de Maio: 7,00 €
De 07 a 10 de Maio: 8,00€

Troféus aos 3 primeiros de cada escalão.
T-shirt técnica para todos os participantes.
Mochila/Saco para todos

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

ORGANIZAÇÃO

APOIO

APOIO TÉCNICO

Inauguração

Convida-se toda a população a participar na inauguração
do núcleo Refood Belém, a decorrer no dia 9 de maio, às
16h, na Rua das Pedreiras (cruzamento com a Rua dos
Jerónimos).
Junte-se a nós, precisamos da sua colaboração como volun‑
tário. Inscreva-se! Todos faremos a diferença!
Mais informações em www.facebook.com/refood.belem

tarifas sociais
Tarifa Social na Eletricidade
O Governo alargou os critérios de elegibilidade para atri‑
buição da tarifa social, que passará a incluir os beneficiá‑
rios dos três escalões de abono de família. Todos os que
recebiam complemento solidário para idosos, rendimento
social de inserção, subsídio social de desemprego e pensão
de invalidez continuam a estar abrangidos.
Os consumidores com rendimento inferior a 4800 euros,
mais metade desse valor por dependente do agregado fa‑
miliar, também passam a estar elegíveis para tarifa social.

Campo de
Férias Sénior

Abertas as inscrições
Já se encontram abertas as inscri‑
ções para o Campo de Férias Sénior
(+55 anos).
Poderá optar
tes turnos:

entre

os

seguin‑

Turno A (22 a 26 de junho)

Inscrições de 13 de abril a 30 de maio

Turno B (24 a 28 de agosto)

Inscrições de 13 de abril a 1 de agosto

Turno C (31 de agosto a 4 de set.)

Inscrições de 13 de abril a 1 de agosto

Inscrições na Junta de Freguesia de
Belém- Largo dos Jerónimos nº3 R/C
e Rua João de Paiva.

Os que estiverem aptos a receber este desconto, devem pedi
-lo aos comercializadores de eletricidade.
Tarifa Social no Gás Natural
Esta tarifa é atribuída àqueles que, comprovadamente, se‑
jam beneficiários do complemento solidário para idosos,
rendimento social de inserção, subsídio social de desem‑
prego, 1.º escalão do abono de família ou pensão social de
invalidez.
Apoio Social Extraordinário ao Consumidor de Energia
É um instrumento de apoio social extraordinário para os
clientes economicamente vulneráveis de eletricidade, e gás
natural e consiste num desconto fixado anualmente pelo
Governo. O valor do desconto corresponde a cerca de 13,8%
do valor global da fatura sem IVA. Os beneficiários da Tarifa
Social de Eletricidade, serão automaticamente abrangidos
pelo ASECE.
Água
A Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, fez
uma recomendação sobre a aplicação de tarifas sociais nos
municípios do País. Diz a recomendação, que que a tarifa
social a aplicar-se “deve concretizar-se através da isenção
das tarifas fixas e da aplicação ao consumo total do utiliza‑
dor das tarifas variáveis do primeiro escalão [do IRS], até ao
limite mensal de 15m3 e, no caso dos serviços de gestão de
resíduos, pela isenção da respetiva tarifa fixa”.

passeios seniores
Abertas as inscrições

Estão abertas até dia 4 de maio, as
inscrições para o passeio sénior a
Évora, a realizar-se nos dias 12 e
14 de maio.
O sorteio decorre no dia 5 de
maio, às 14h30.
Para o passeio sénior a Coimbra,
nos dias 2 e 3 de junho, as inscrições
decorrem entre 15 a 26 de maio e o
sorteio, a 27 de maio às 15h00.
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Contagem de Sem Abrigo

Cidade de Lisboa e Freguesia de Belém

loja solidária
Não Custa Nada!!

Tem roupa em casa que já não usa?
A Loja Solidária recebe todo o ves‑
tuário pessoal (mulher, homem e
criança) e roupa de casa (toalhas e
roupa de cama).
Se estiver numa situação económi‑
ca desfavorável e for residente na
Freguesia de Belém, poderá ir à loja
mensalmente e usufruir de peças
para o seu agregado familiar
A loja está aberta ao público no se‑
guinte horário:
3ªfeira – 10h às 14h
5ªfeira – 15h às 19h
Sábados – 10h às 14h (excepto 2º sábado)
À excepção dos feriados.
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Venha visitar-nos na Rua de Pedrou‑
ços, nº 84-86.

A Junta de Freguesia de Belém com o apoio do Programa In‑
tergerações | Intersituações de Exclusão e Vulnerabilidade
Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no âmbito
da Identificação, Diagnóstico e Sinalização das Pessoas Sem
-Abrigo da Cidade de Lisboa, vai realizar no próximo dia 14
de maio de 2015 uma contagem total e única da população
sem-abrigo da cidade de Lisboa.
Em dezembro de 2013 foi efetuada, como se recordam, uma
contagem total e única da população sem-abrigo da cidade
de Lisboa. Esta tarefa foi de extrema importância pelo tra‑
balho desenvolvido em parceria com as juntas de freguesia
da cidade de Lisboa. Para a concretização deste processo,
dividiu-se a área geográfica da cidade de Lisboa em 14 zo‑
nas, consoante a reorganização das freguesias da cidade de
Lisboa e o número de elementos que constituíam o Progra‑
ma Intergerações na altura. A Contagem Total e Única dos
Sem-Abrigo contou com mais de 800 voluntários.
As práticas internacionais apontam para a realização des‑
tas iniciativas de 2 em 2 anos. Para permitir comparar da‑
dos e retirar conclusões pertinentes acerca da evolução do
número de sem-abrigo na capital portuguesa.
Para esta contagem, necessitamos de voluntários que nes‑
te dia estejam disponíveis para participar nesta contagem
de sem abrigo. A intervenção dos voluntários é de contar
e georreferenciar as pessoas sem abrigo que estarão nessa
noite na nossa freguesia, para que desta forma as equipas
organizadas e especializadas voluntárias e profissionais
possam intervir.
Vamos continuar a mostrar à cidade que existe um compro‑
misso e um envolvimento total de todos os parceiros face
a esta problemática. Para o efeito, caso esteja interessado
em ter mais conhecimentos e /ou participar nesta contagem
solicitamos que entre em contato com a Junta de Freguesia
através do e-mail voluntariado@jf-belem.pt telefonicamente
no horário desta.

“Do Restelo para
a Cidade”
Percursos para descobrir a Cidade
de Lisboa, todas as terças feiras.

Férias da páscoa 2015
Crianças e Jovens

Terminaram mais umas férias de Páscoa de Crian‑
ças e Jovens.
Foram umas férias divertidas, cheias de atividades diferen‑
tes e emoção.
As crianças tiveram a possibilidade de ir ao Museu do Pão,
à Quinta pedagógica, ao Quartel de Bombeiros em Chelas,
ao MUDE, praticar Basket adaptado, ir ao Teatro do Romeu
e Julieta, entre outros.
Os jovens tiveram a possibilidade de ir ao Museu da RTP,
MUDE, fazer Krav Maga, ir ao Cinema, fazer Hip-Hop, Laser
Tag, entre outros.
Agora é tempo de começar a pensar no fim das aulas e do
começo das férias de Verão cheias de sol, mar e mais ativi‑
dades da Junta de Freguesia de Belém.

arquivomunicipal de lisboa
videoteca
arquivomunicipal de lisboa
videoteca
arquivomunicipal de lisboa

Inscrições
Na Junta de Freguesia de Belém
(Largo dos Jerónimos, 3 / Rua João de Paiva, 11).

Valor 2€ (inclui entradas e visitas
guiadas quando aplicável).
Os pagamentos deverão ser efetua‑
dos até às 18h da véspera do Pas‑
seio Pedestre.
Próximos Passeios
07/Abr		
Museu da Cidade / Palácio
Pimenta - Espólio do Museu
14/Abr		
Museu de Lisboa Antoniano
21/Abr		
SCML / Residência Faria
Mantero (Restelo)
28/Abr		
Museu Gulbenkian / Espólio
05/Mai		
Museu de Lisboa Antoniano
12/Mai		
Fundação Mário Soares

PROCURAM-SE FILMES CASEIROS, DOMÉSTICOS, AMADORES E DE FAMÍLIA

videoteca

PROCURAM-SE FILMES CASEIROS, DOMÉSTICOS, AMADORES E DE FAMÍLIA
PROCURAM-SE FILMES CASEIROS, DOMÉSTICOS, AMADORES E DE FAMÍLIA

O Arquivo Municipal de Lisboa - Videoteca está a promover uma recolha de filmes caseiros, domésticos,
amadores e de família feitos na cidade de Lisboa ou por lisboetas. Aceitam-se películas e cassetes.
O Arquivo Municipal deSerão
Lisboafeitas
- Videoteca
está aem
promover
recolha
de filme:
filmes caseiros, domésticos,
duas cópias
formatouma
digital
de cada
amadores euma
de família
feitos nana
cidade
de Lisboa
ou por
Aceitam-se
películas e cassetes.
será integrada
coleção
do arquivo
e alisboetas.
outra entregue
ao depositante.
O Arquivo Municipal deSerão
Lisboafeitas
- Videoteca
está aem
promover
recolha
de filme:
filmes caseiros, domésticos,
duas cópias
formatouma
digital
de cada
amadores
euma
de
família
feitos recebidos
nana
cidade
de Lisboa
ou por
lisboetas.
Aceitam-se
películas
e cassetes.
Todos
os anos,
alguns
dosintegrada
filmes
serão
mostrados
na
Mostra
de ao
Filmes
de Arquivos
Familiares.
será
coleção
do
arquivo
e aTRAÇA
outra–entregue
depositante.
Serão feitas duas cópias em formato digital de cada filme:

Para mais informações http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/ | http://videoteca.cm-lisboa.pt/ | Tel: 21 817 04 33 | videoteca@cm-lisboa.pt
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Todos os anos,uma
alguns
dosintegrada
filmes recebidos
serãodo
mostrados
Mostra de ao
Filmes
de Arquivos Familiares.
será
na coleção
arquivona
e aTRAÇA
outra–entregue
depositante.

	BI09
|mar-abr 2015 | JF Belém
Ação Social

Passeios
Pedestres

Ação Social

!
!
!
!
!

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
!! Dia do Vizinho
2015
Este formulário define a parceria entre o CECODHAS.P e a Entidade Associada
!! Comemora-se a 29 de maio
!A organização do Dia Mundial dos Vizinhos Portugal providencia:

1. Kit Comunicação com todos os ficheiros de comunicação (cartazes, convites, folhetos em alta e baixa
definição). Todos os documentos podem ser personalizados, com o logótipo e nome da cidade. Dossier de Imprensa, apresentação do evento, videoclip. Toda a informação disponível em português.
2. Apoio Logístico, ajuda permanente para implementar o evento localmente.
3. Identificar e promover melhores ideias entre membros.
4. Imprensa Campanha nacional em diversos meios.
5. Material Promocional, t-shirts, fitas porta-chaves, cartazes, folhetos caso solicitado.
6. Site de Internet com todas as informações.

Neste ano que a crise mantém as suas consequências, tem
mais sentido partilharmos as nossas alegrias e partilhas
com quem está perto. Quando as notícias nos falam de si‑
tuações de isolamento extremo, a Junta continua a promo‑
! ver as relações de vizinhança.

Lavandaria
Social

Para poder usufruir, terá que fa‑
zer a inscrição na Junta de Fregue‑
sia de Belém.
Os restantes fregueses de Belém,
também poderão usufruir da Lavan‑
daria, mediante os seguintes valores:
Lavagem

Preço

Cobertores

Unidade

4,00€

Edredão

Unidade

8,00€

Lavar e Secar

Peso

2,50€

Passar roupa
individual

Unidade

0,50€
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Se necessitar de obter mais informa‑
ções, contacte por favor a Junta de
Freguesia de Belém.
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! Porque do Dia do Vizinho, pela Festa, a festa apresenta as
A
Entidade Associada aceita:
! pessoas,
diz quem mora na porta ao lado, por um moti‑
A inscrição permite utilizar os nomes “Dia Mundial dos Vizinhos” e “A Festa dos Vizinhos”.

A Lavandaria Social é destinada a
pessoas com 65 ou mais anos e com
valor de rendimentos até ao valor
do IAS (419.22€). Se tiver estes ren‑
dimentos e após uma avaliação do
serviço social da Junta de Freguesia,
a família pode usufruir da lavanda‑
ria social por apenas 1€ por mês por
cada elemento do agregado familiar.

1. Informar os cidadãos da sua área de influência, divulgando o material de comunicação pela cidade e
pelos seus meios de comunicação. Incentivar os mesmos na participação do evento.
2. Implementar o evento num local à escolha, no dia indicado.
3. Ter o nome e logótipo da entidade mencionado em todos os documentos criados pela organização.

vo positivo.

! Quando já não se ouve “ó vizinha dá-me salsa?”, cabe-nos

a nós animar os nossos vizinhos
através da festa. A festa, a
INSCRIÇÃO
pedido de muitas famílias, este ano será celebrada
à sexta□ 50€
! feira, assim a maioria, não terá de se levantar cedo no dia
Pedido
Brindes
Materiais
seguinte, será
nodedia
29 /de
Maio.de Comunicação (opcional)
Inscrição para ser entidade associada do DMV

□
_____
Fitas Pescoço
Qt. _____
Onde será
aQt.Festa?
Onde quiser
organizar. □E com
os vizi‑
□
Qt. _____
Aventais
□
Qt. _____
nhos que considerar convidar.

T-Shirts
Bonés

Canetas

□

Qt. _____

Balões

□

Qt. _____

A Festa é sua! A Junta está pronta a colaborar no que for ne‑
cessário□ à organização
e meiosFolhetos
logísticos.
O □restoQt.é_____
por sua
Cartazes
Qt. A3 _____ A4 _____
A5
! conta. Cada vizinho traga um pouco de si, e terão a vossa
Assinatura
Entidade
FestaCarimbo,
do Vizinho.
!

!

E depois !!da Festa? Depois da Festa fica a relação. Já não
!!
Departamento
somos estranhos
que nos
encontramos na rua, no café. So‑
_______/ _______/ ______
E-mail
mos vizinhos que nos encontramos
e temos algo comum
Contacto
para nos unir.
Responsável

! Depois então, podemos pensar! que poderemos contar com
O original deste documento tem de ser enviado obrigatoriamente por correio.

Deve fazer
o preenchimento
online do pedido de informação
do kit de comunicação
aquela pessoa
que
foi simpática,
e acessível,
para termos
uma pequena conversa. Dizer que nos sentimos só. O que
pelo menos perguntem por si.

Os organizadores
com mais experiência, dão-vos conta de !
DIA MUNDIAL DOS VIZINHOS | CECODHAS.P | Comité Português de Coordenação da Habitação Social
como iniciaram, e como podem organizar a vossa. Os novos
organizadores podem manifestar a sua vontade de ter apoio
logístico da Junta, através do email solidario@jf-belem.pt
ou, no horário da Junta de Freguesia, através do telefone
210 132 330.
Rua Alberto José Pessoa, lote D, bloco D3, loja Esq. - 1950-379 Lisboa – Portugal | Tel.: 218 593 634 Fax.: 218 593 636 | geral@vizinhos.eu | www.vizinhos.eu

Crianças e Jovens

Após o desenvolvimento das atividades de Páscoa, ini‑
ciamos a preparação para as atividades de Verão e das
Férias dos V. Educandos.
É um momento de festa e de celebração pelo esforço que
eles fizeram ao longo do ano. Mas é também um momen‑
to de aproveitar o tempo livre, para realizar atividades
orientadas e que seja mais um momento de enriqueci‑
mento, de partilha e de muito divertimento.
Os Campos de Férias de Verão da Junta de Freguesia de
Belém, são um campo de férias não residencial que se
traduz na oferta de tempos livres nas interrupções esco‑
lares para as crianças (6 aos 12 anos) e para os jovens (13
aos 18), no período de férias escolares, decorrerá entre
o dia 15 de junho e 21 de agosto, divididos em 5 tur‑
nos de duas semanas cada, nos dias úteis entre as 8h30
e as 17h30.
As inscrições são efetuadas por períodos mínimos de
10 dias úteis (um turno de 2 semanas) de acordo com
os datas aqui definidos.
Turno

Datas (dias úteis)

A

15 a 26 Junho

B

29 Junho a 10 de Julho

C

13 a 24 de Julho

D

27 de Julho a 7 de Agosto

E

10 a 21 de Agosto

A ausência de 3 ou mais dias sem comprovativo médico poderá ser penalizado. A penalização será determinada pela Junta de Freguesia podendo implicar
a não participação num ou mais turnos do ano em
curso ou nos seguintes.
NOTA IMPORTANTE: Caso o seu educando já tenha 12
anos e se encontre neste momento a frequentar o 7º
Ano de escolaridade, pode optar por inscrevê-lo no
Campo de Férias Jovens.
As atividades propostas pela Junta de Freguesia incluem
praia diária e atividades culturais, desportivas, lúdicas,
animação e artísticas. Anexamos o Projeto pedagógico e
de animação dos nossos campos de férias.
As crianças e jovens são acompanhados por uma equi‑
pa de animação com formação específica para o efeito.
As crianças são divididas por faixas etárias, em equipas
entre 10 a 12 acompanhadas por 2 monitores. Por cada
10 jovens existe um monitor. Este último grupo etário
desloca-se em transportes públicos.
Cada participante pode frequentar o máximo de 4 tur‑
nos, sendo que não poderá fazer mais do que 3 tur‑
nos seguidos.
Para inscrever as crianças ou Jovens deve aceder ao
site da Junta de Freguesia www.jf-belem.pt ou facebook
https://www.facebook.com/juntafreguesiabelem
Em relação aos documentos a serem entregues:
• se o seu educando já frequentou anos anteriores
e nos disponibilizou a documentação dele(a) e os
documento não foram atualizados, não precisa de
nos fazer chegar novamente;
• Caso não tenha entregue nos anos anteriores ou
tenha sofrido alguma alteração deverá enviar

• Caso seja a primeira vez que se inscreve
deverá fazer a entrega por e-mail dos seguintes
documentos:
• Cartão de identificação Criança
• Cartão de Identificação do Encarregado de Edu‑
cação ou Representante Legal
• Documento comprovativo do escalão do abono
de família
A entrega dos documentos tem de ser efetuada até
dia 15 de Maio. Caso os documentos não sejam disponibilizados até esta data, a inscrição será considerada nula.
Esperamos assim poder dar uma resposta social mais
abrangente, numa altura em que as famílias mais
necessitam.
A Junta de Freguesia após o prazo de inscrição terminar
(15 de Maio de 2015), selecionará as os participantes de
acordo com as seguintes condições:
Crianças - participarão no programa obedecendo aos
critérios de relacionamento com o território. Caso haja
vagas após a Inscrição dos Fregueses, a Junta de Fre‑
guesia está disponível para aceitar outras crianças não
residentes até que os lugares dos autocarros estejam
completos. Estas inscrições serão por ordem de registo
e obedecem a critérios de co-pagamento. A confirmação
dos selecionados, fora da freguesia, será comunicada
uma semana antes do início de cada turno.
Jovens - participarão no programa obedecendo à ordem
de inscrição e residência na Freguesia e não existindo
oportunidade para jovens de fora da Freguesia poderem
participar.
A Junta de Freguesia afixará nos meios de divulgação
próprios (vitrines, site e facebook da Junta) as crian‑
ças e jovens selecionadas e enviará uma mensagem de
correio eletrónico no dia 22 Maio às crianças e jovens
que residam na freguesia, tendo os Responsáveis Le‑
gais 5 dias úteis para confirmar a participação, através
de um e-mail dirigido a ferias.criancas@jf-belem.pt, ou
ferias.jovens@jf-belem.pt respetivamente. Caso não ace‑
da ao e-mail poderá verificar a situação nos restantes
meios de comunicação da Junta.
Os custos dos Programas são:
nº
filhos

Desconto de
irmãos %

Escalão 1

Escalão 2

Escalão 3
ou maior

1

0

2

5

10

2

20

2,4

6

12

3

30

3,12

7,8

15,6

4

40

4,37

10,92

21,84

5

50

6,5

16,38

32,76

6

60

10,48

26,21

52,42

Os serviços incluídos neste custo por turno de 2 semanas
(dias uteis) são:
Crianças e Jovens: Seguro; Alimentação (reforço da ma‑
nhã, almoço, e lanche); Atividades
Crianças: Transporte; Meios de identificação: boné,
t-shirt, saco, pulseira com contato do Programa
Jovens: Transportes são assegurados as viagens de com‑
boio, ficando à responsabilidade das famílias o transpor‑
te na cidade (passe social ou viagens); Meios de identifi‑
cação: t-shirt e saco
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Programas de Verão

respetivamente para ferias.criancas@jf-belem.pt ou
para ferias.jovens@jf-belem.pt;
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Mostra
Bibliográfica
A literatura infantil vai ser tema de
destaque na Mostra Bibliográfica do
mês de maio. Em junho, apresenta‑
remos alguns livros do pré-escolar.

Utentes da Casa do
Restelo na Biblioteca
Alguns utentes da Casa do Restelo visitam, mensalmente, a
Biblioteca da Junta.

Biblioteca Fora
de Portas

Numa das visitas e no âmbito do Dia Mundial da Poesia
leram em voz alta e requisitaram também livros, tendo sido
uma manhã bem passada. Parabéns à Drª. Sónia Carrilho
pela iniciativa!
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A Biblioteca da Junta de Freguesia
de Belém, através do seu projeto Biblioteca Fora de Portas foi, no Dia
do Pai, ao Colégio de São Francisco
Xavier, contar histórias ao 1.º Ciclo.
No dia Mundial do Livro, foi à Escola
Básica de Caselas.

Histórias
com Flores
Após a Hora do Conto, promovida
pela Biblioteca da Junta de Fregue‑
sia de Belém, no Centro de Dia de
S. Francisco Xavier, em Caselas, e
para celebrar a Primavera e a Poe‑
sia, seguiu-se a atividade “Histórias
com Flores”, com leituras de lendas
sobre flores, declamação de poesia,
cantorias e chá de flores.

Semana da Leitura
A leitura em voz alta é uma atividade social e desenvolve
a fluência da leitura e a compreensão dos textos. Na Sema‑
na da Leitura, aquando da visita de estudo à Biblioteca da
Junta, a prof. Hermínia Afonso, do Externato Veleiro esteve
a ler em voz alta. Resultou muito bem, pois os alunos parti‑
ciparam entusiasmados.

A procura de livros à nossa Biblio‑
teca do Plano Nacional de Leitura
aumentou vertiginosamente. Agra‑
decemos aos alunos e pais que nos
ofereçam, também, estes livros do
PNL. Obrigada!

Cooperação
entre
Bibliotecas

Biblioteca e Ambiente
Há atividades na Biblioteca de Educação Ambiental – Pela
proteção do Oceano e ecossistemas marinhos, promovidas
pela mesma e pelo Centro
Português de Atividades
Subaquáticas (CPAS). Este,
E já agora,
sob a direção da Dra. Mar‑
conhecem o Museu
garida Farrajota, está vo‑
cacionado para a forma‑
do CPAS, que fica na
ção subaquática, desde o
nossa Freguesia?
básico até ao técnico.
Assim, entre muitos que
nos visitaram, assistiram e interagiram nas atividades lixo
marinho em 30 cm², lixo marinho “invisível”, quanto tempo
demora… a degradar-se, estiveram presentes a profª. Ana
Rego com a turma do JI da EB Moinhos do Restelo e a profª.
Sílvia Salgueiro, com a turma do 1.º ciclo do Extº. Mundo
Português. E já agora, conhecem o Museu do CPAS, que fica
na nossa Freguesia?

A Junta de Freguesia de Belém e a
Câmara Municipal de Santa Cruz das
Flores cooperam pela segunda vez.
Enviámos livros, maioritariamente
infanto-juvenis, que tínhamos em
duplicado, para esta Biblioteca Mu‑
nicipal, nos Açores.

Aulas de
português para
estrangeiros
O aumento da procura das aulas de
português por parte do público e a
necessidade de dividir os alunos por
vários níveis levou-nos a alargar e a
ajustar o horário. Inscreva-se!

Oferta de Livros
Neste espaço, agradecemos aos ami‑
gos da Biblioteca que ofereceram
brinquedos, DVD´s e livros: Ana
Maria Mariz Fernandes, Ana Maria
Moisés, A Vieira da Silva, Alexan‑
dra Leitão, Maria da Conceição Bo‑
léo, Matilde e Miguel Relvas. Mui‑
to obrigada!

	BI09
|mar-abr 2015 | JF Belém
cultura, turismo e comunicação

Pedidos de
Livros PNL
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Novidades na
Biblioteca
"Assuntos do coração"
Hope Dunne, célebre fotógrafa nova
-iorquina, leva uma vida solitária e
dedicada ao seu trabalho. Não anda
à procura do amor, mas ele acontece
quando vai a Londres fotografar um
dos mais aclamados escritores do
mundo. A autora de best-sellers, Da‑
nielle Steel, tem mais de vinte obras
traduzidas em 45 países e adaptadas
a séries e filmes televisivos.
"A Teoria de Tudo"
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Grande divulgador de ciência, mas
também cientista brilhante, Haw‑
king acredita que os avanços da fí‑
sica teórica devem «poder ser com‑
preendidos pelo grande público».
Nesta obra magistral de comovente
mestria e perfeição, Eddie Redmay‑
ne, interpreta o papel do notável
cientista Stephen Hawking que, com
21 anos, jovem saudável e ativo, re‑
cebe um diagnóstico que vai abalar
a sua vida, justamente no momento
em que se apaixona pela sua cole‑
ga em Cambridge. Filme com vá‑
rios prémios.

a Biblioteca faz 10 Anos
A Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém está de para‑
béns pelo seu 10º aniversário. Situada na Rua João Paiva,
nº 11, é um espaço físico especial, acolhedor, de encontros
e convívios. Oferece ao leitor um acervo de cerca de 9.000
documentos e 7 postos informáticos com acesso à Internet e serviço wireless gratuito. Do seu currículo, fazem
parte uma candidatura para apoio à biblioteca aceite pela
Fundação Calouste Gulbenkian, bem como o apoio que
presta à referência, empréstimo domiciliário, renovação e
catalogação dos documentos e gestão de ofertas. Organiza
e promove visitas de estudo à Biblioteca, de ensino normal
e ensino especial, atividades diversas, dinamizadas para
promoção da Literacia, do Livro e da Leitura, a Hora do
Conto, Férias de natal, carnaval, páscoa e verão, a vinda de
autores e ilustradores, a semana da leitura, escrita criati‑
va, maratona da leitura, trabalhos de grupo, artes plásticas,
criação de fantoches e elaboração de livros, exposições, vi‑
sionamento de filmes e desenhos animados, encadernação,
teatro, leitura em família com autor, jogo de pistas, pesqui‑
sa no computador, apoio ao computador, atividades no Cen‑
tro de Dia de São Francisco Xavier, em Caselas e em vários
estabelecimentos de ensino da Freguesia, idas ao Jornal
Diário de Notícias e Picadeiro de Monsanto, promoção de
atividades com os CTT e a livraria Estúdio Didáctico, ações
de sensibilização de Internet Segura, ações de educação
ambiental, histórias com cheiro e degustação de morangos,
exibição do jornal mais pequeno do mundo, ateliers de culi‑
nária, restaurante das letras, colaboração no Hospital de
São Francisco Xavier, através da Cruz Vermelha Portuguesa
e da Liga dos Amigos do Hospital de São Francisco, entrega

Foi com o anterior Presidente Engº. J. Filipe de Athayde Carvalhosa
e a Dra. Maria Nazareth Carvalhosa da ex. Junta de Freguesia de S.
Francisco Xavier que a Biblioteca abriu! Dra. Sónia Carrilho, respon‑
sável pela Biblioteca desde 2005, continua, ainda hoje, a reinventar o
conceito de Biblioteca…
Atualmente, sob a direção do Presidente Dr. Fernando Ribeiro Rosa e
da Secretária Dra. Anabela Correia, responsável pelo Pelouro da Cul‑
tura, tem aumentado o seu público e diversificado as suas atividades.
Em termos de espaço expandiu-se e desde há um ano tem um Pólo no
Centro Social de Belém com a Dra. Susana Pereira. A Biblioteca está
constantemente a inovar e, portanto, consegue-se adaptar mantendo o
respeito pela sua história.
Visite-a!
O convite é para que a comunidade se venha juntar às comemorações
de uma década de atividades e para além da participação especial no
dia 8 de maio, às 15h, de José Fanha, autor e ilustrador de várias obras,
e de um concerto de música com Silvestre Fonseca, compositor, pro‑
fessor e concertista de guitarra clássica estão, também, programadas
2 Feiras do livro nos dias 8 e 28 de maio (data sujeita a confirmação),
com autores convidados a quem podem pedir um autógrafo e Bolo de
aniversário. Haverá um curso de livreiros (Bertrand) e ainda rastreio
de diabetes, pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estejam aten‑
tos ao Facebook da Junta que, em devido tempo, dará mais pormenores.
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extraordinária de documentos ao domicílio, conservação preventiva,
comemorações de efemérides, banquinha dos livros, oferta de livros
para Cabo Verde, Guiné e, mais recentemente, para os Açores e Madei‑
ra, cursos de português, mostras bibliográficas, projeto Livros Amigos
- Leitura em Família, promoção e divulgação de ações de solidariedade,
colaboração com outras bibliotecas, etc.
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Destaque

O Presidente da Junta de Freguesia com os vencedores femininos e masculinos das provas principais.

O grupo da Freguesia de Belém que participou na prova.

25.ª Edição da Meia Maratona de Lisboa/edp
Realizou-se no dia 22 de Março a 25.ª edição da Meia Ma‑
ratona de Lisboa/EDP.
A prova que este ano teve um elenco de luxo, teve como
vencedores o campeão olímpico Mo Farah, na vertente
masculina, e Rose Chelimo, na vertente feminina. Des‑
taque para a portuguesa Sara Moreira que ficou em
2.º lugar.
Este ano o prémio para o vencedor feminino em cadei‑
ras de rodas foi entregue pelo Presidente da Junta de
Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa.

Uma vez mais a Junta de Freguesia de Belém esteve as‑
sociada à organização da prova, disponibilizando entre
outros apoios as instalações da Junta de Freguesia para
o Controlo Anti-Doping e os serviços de Higiene Urbana.
A Junta de Freguesia de Belém esteve ainda represen‑
tada por uma vasta equipa, composta por cerca de 200
atletas. Para muitos, foi a primeira vez, e para outros
apenas mais uma prova. Mas no final, todos sentiram
que no próximo ano teriam de voltar a atravessar a Pon‑
te sobre o Rio Tejo.
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26º PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DO ARRAIAL DE BELÉM 2015
DIA

Horário de
Funcionamento

CONJUNTOS

TIPO DE MUSICA

5 Junho

20h00 às 02h00

Convergência

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

6 Junho

20h00 às 02h00

Onda nova

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

9 Junho

20h00 às 02h00

Nov@ B@nda

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

10 Junho

20h00 às 24h00

Convergência

Música Popular Portuguesa

12 Junho

20h00 às 02h00

Banda tropical

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

13 Junho

20h00 às 02h00

Pacifico Sul

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

19 Junho

20h00 às 02h00

Nov@ B@nda

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

20 Junho

20h00 às 02h00

Onda nova

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

26 Junho

20h00 às 02h00

Pacifico Sul

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

27 Junho

20h00 às 02h00

Banda tropical

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

28 Junho

20h00 às 24h00

Duo maxisom

Música Popular Portuguesa e Música Brasileira

