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FreGuesIa iNAugurAção refood beléM
Já foi inaugurada a sede do núcleo refood belém, um movimento comunitário independente, 100% voluntário, 
cujo fim consiste na recuperação de comida em boas condições para alimentar pessoas necessitadas.  página 3
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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.ª Carla Pimentel 
(área consultoria jurídica) 
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

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

boletIm InFormatIvo
Propriedade da

Junta de freguesia de belém
Distribuição JF Belém 

Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02

paGInação e montaGem
ls@lsfolio.com

publICação
Bimestral

Impressão
luzAzul Impressores, lda.

Oliveiras Parque
Estrada da Carne Assada, 12

Pav. A, Godigana
2705 ‑837 Terrugem SNT

210 139 350 | geral@luzazul.pt

Pode consultar todos os Boletins da JF Belém em www.jf ‑belem.pt

bem -vIndo à FreGuesIa
* A 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.

santInI
Museu Nacional dos Coches, 
Praça Afonso de Albuquerque
geral@santini.pt 
www.facebook.com/geladoSantini 
www.santini.pt

monumento aos Combatentes
Vence prémio do "Trip Advisor"
O monumento aos Combatentes do Ultramar, que faz parte do Museu do 
Combatente (Forte do Bom Sucesso em Belém), recebeu um prémio da Trip 
Advisor: Certificado de Excelência 2015.
Este prémio foi atribuído com base na pontuação dada pelos visitantes, a 
nível mundial,  do Trip Advisor.
Há cinco anos que o Trip Advisor concede este prémio em nome dos viajan‑
tes de todo o mundo. 
Muitos parabéns ao Museu do Combatente / Monumento aos Combatentes 
do Ultramar que muito nos honra ao levar as cores de Belém internacional‑
mente através deste local de interesse histórico e turístico.
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reFood belém
Inauguração das instalações
No passado dia 9 de maio, pelas 16h, decorreu a inaugura‑
ção do núcleo Refood Belém, que funciona nas antigas ins‑
talações do lavadouro municipal (esquina entre a Rua das 
Pedreiras e a Rua dos Jerónimos) e que foi especialmente 
recuperado pela Junta de Freguesia para esse efeito.
A Refood é um movimento comunitário independente, 
100% voluntário, conduzido por cidadãos e integrado numa 
IPSS, cujo fim consiste na recuperação de comida em boas 
condições para alimentar pessoas necessitadas. A Refood 
está totalmente voltada para a comunidade e opera a partir 
da própria comunidade, sem salários, com custos baixos e 
alta produtividade, não detendo bens ou investimentos que 
não sirvam a sua missão.
A inauguração do núcleo Refood de Belém foi o culminar 
de 2 anos de trabalho e que se traduziu na criação de ins‑
talações pensadas e preparadas no âmbito do objectivo de 
forma a serem as mais funcionais possíveis na sua opera‑
cionalização diária. Este é um espaço pensado para o apoio 
às famílias e na logística diária do trabalho de 35 pessoas.
A Junta de Freguesia apoia fortemente este projeto e a for‑
ma como benemeritamente ajuda aqueles que mais neces‑
sitam. Fernando Ribeiro Rosa, presidente da Junta de Fre‑
guesia, não pôde deixar de estar presente para congratular 
pessoalmente todos aqueles que diariamente doam parte 
do seu tempo para o bem ao próximo. 

fo
to

s:
 w

w
w

.f
ac

eb
oo

k.
co

m
/r

ef
oo

d.
be

le
m

Na foto, da esquerda para a direita, Raquel Santos (Refood 
Belém), Fernando Ribeiro Rosa (Presidente JFBelém), João Afonso 
(Vereador Direitos Sociais CML), João Gonçalves Pereira ( verea‑
dor CML e Comissário Municipal de Combate ao Desperdício Ali‑
mentar) e Hunter Halder (mentor e fundador do projeto Refood)

prémIos de 
índole CívICa
No passado dia 25 de junho foram 
atribuídos os prémios Coronel-Mé-
dico António André rodrigues 
e Margarete Marie landenberg 
rodrigues a Raquel Santos (Núcleo 
do Refood Belém) e a Nádia Garrido 
(Jovem estudante da Casa Pia), res‑
petivamente.
Estes prémios, no valor de 1000€ 
cada um, visam distinguir cidadãos 
que se tenham destacado pelo seu 
trabalho relevante na área cívica e 
social, nomeadamente no apoio à co‑
munidade, em 2014.
raquel Santos foi premiada pela 
excelência no trabalho realizado na 
liderança do Refood Belém nos últi‑
mos 2 anos.
Nádia garrido foi indicada pela Casa 
Pia de Lisboa pela sua exemplar evo‑
lução escolar, dimensão cívica e ex‑
celente sentido de responsabilidade, 
tendo igualmente colaborado em vá‑
rias atividades enquanto voluntária.
Os prémios foram entregues pelos 
presidentes da Assembleia de Fre‑
guesia e da Junta de Freguesia, res‑
petivamente, Jorge Moreira da Silva 
e Fernando Ribeiro Rosa.
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dIa verde
No passado dia 7 de junho, decorreu  
nos jardins do Museu da Eletricidade 
o Dia Verde, promovido pelo "Verde 
Movimento", um evento que preten‑
de promover estilos de vida saudá‑
veis, de forma divertida e para todas 
as idades.

dIa da europa
No dia 9 de maio, decorreu uma ceri‑
mónia oficial junto ao mural dos Di‑
reitos Humanos, no Jardim Vasco da 
Gama, no âmbito do Dia da Europa.
Para marcar os 20 anos do mural, 
procedeu‑se à atualização e reabili‑
tação do mesmo e acrescentaram‑se 
alguns painéis comemorativos, no‑
meadamente, dos novos membros da 
União Europeia (Croácia, Roménia e 
Bulgária).
O evento foi abrilhantado com a 
atuação da Orquestra Geração e da 
"Ensemble" de Cordas do Grupo de 
Música Ligeira do CED Nuno Álvares 
Pereira ‑ Casa Pia de Lisboa, que in‑
terpretaram o Hino da Europa.
Estiveram presentes o Secretário 
de Estado dos Assuntos Europeus, 
o Vereador CML Carlos Castro, os 
Presidentes das Juntas de Freguesia 
de Belém e do Parque das Nações, 
bem como outras autoridades civis e 
membros do corpo diplomático acre‑
ditado em Lisboa.

novo museu dos CoChes
Já foi inaugurado
O novo Museu Nacional dos Coches, localizado na nossa 
Freguesia, foi inaugurado no passado dia 22 de maio, con‑
tando com a presença muitas personalidades da política e 
da cultura.
A abertura ao público decorreu no dia 23 maio, com entrada 
gratuita, e um programa que incluiu desfile da Charanga a 
Cavalo da GNR e uma exibição da Escola Portuguesa de Arte 
Equestre. O museu abriu assim as portas na data em que ce‑
lebra o 110.º aniversário da inauguração do museu original, 
em 1905, por iniciativa da rainha D. Amélia, mulher do rei 
D. Carlos I.
O presidente da República, Cavaco Silva, e o primeiro‑mi‑
nistro, Pedro Passos Coelho, foram dois dos convidados. 
Estiveram também presentes o presidente da Assembleia 
da República, Assunção Esteves, o secretário de Estado da 
Cultura, Jorge Barreto Xavier, o diretor‑geral do Património 
Cultural, Nuno Vassallo e Silva e a diretora do Museu Nacio‑
nal dos Coches, Silvana Bessone, além de outros membros 
do Governo e autarcas, entre eles o presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e os Vogais João 
Carvalhosa, Helena Lencastre e Anabela Correia.
O novo edifício, desenhado pelo arquiteto Paulo Mendes 
da Rocha, acolhe uma coleção considerada única no mun‑
do, composta por 78 viaturas do século XVII ao século XIX, 
na maioria provenientes dos bens da coroa ou da Casa Real 
portuguesa.
Composto por dois edifícios, com quatro pisos, duas salas 
de exposição permanente, uma sala de exposições temporá‑
rias, auditório, serviço educativo, o novo edifício possui ain‑
da laboratório, oficinas, zonas técnicas e administrativas.
O antigo edifício do Museu dos Coches, no Picadeiro Real, 
continuará a funcionar como parte integrante do novo mu‑
seu, para exibir algumas carruagens e viaturas de aparato 
do século XVIII, arreios, e um núcleo dedicado à rainha D. 
Amélia, tal como a galeria de pintura dos reis de Portugal.
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volvo 
oCean raCe
Lisboa disse adeus à Volvo Ocean 
Race no passado dia 7 de junho, num 
balanço que o diretor da etapa por‑
tuguesa, José Pedro Amaral, disse ter 
sido "ótimo, quer do ponto de vista do 
evento, quer no relacionamento com 
a organização geral e as equipas".
"Desde muito cedo que havia uma es‑
pécie de contágio de entusiasmo en‑
tre a Volvo Ocean Race e Lisboa e isso 
aconteceu. Muito perto dos 300 mil 
visitantes e acho que hoje ultrapas‑
sámos. Muita gente no rio a acompa‑
nhar a regata com barcos cheios de 
pessoas, portanto, foi um sucesso", 
sustentou.
Além disso, acrescentou o responsá‑
vel, foi também cumprido o objetivo 
de criar uma maior relação com a or‑
ganização global da prova.

sport alGés e daFundo
100 anos de atividade
O Sport Algés e Dafundo comemorou no passado dia 19 de 
junho os 100 anos de existência através de uma animada gala 
e jantar comemorativos, que contou também com a presen‑
ça do Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando 
Ribeiro Rosa.
Foram mais de 500 pessoas, representantes de entidades, só‑
cios, atletas, simpatizantes algesinos que contribuíram para 
um evento único e inesquecível.
O Sport Algés e Dafundo é o 2º clube português com maior 
número de atletas olímpicos.
Parabéns ao clube e muito especialmente à sua Presidente 
Isabel Ribeiro, que muito nos honra por ter as suas instala‑
ções náuticas na nossa Freguesia.

xIv FestIval 
de FolClore 
do Rancho Folclórico 
da Casa do Minho
O Festival de Folclore dinamizado 
pelo Rancho Folclórico da Casa do Mi‑
nho em Lisboa voltou a encher o Jar‑
dim Vasco da Gama de cantares tra‑
dicionais no passado dia 7 de junho.
Mais uma vez agradecemos à or‑
ganização o empenho que colocam 
na  preservação da memória destas 
tradições que remontam às nossas 
raízes e que muito honram a nossa 
Freguesia de Belém.

vIsIta GuIada 
à Fundação ChampalImaud
Decorreu no dia 9 de maio de manhã um conjunto de visitas 
guiadas à Fundação Champalimaud.
O Centro Clínico Champalimaud (CCC) é uma instituição mé‑
dica, científica e tecnológica de última geração, onde, a par 
da prestação integrada e interdisciplinar de cuidados clíni‑
cos especializados de oncologia, se desenvolvem também 
programas avançados de investigação translacional. Desta 
forma, o CCC procura a personalização da terapêutica que 
permitirá alcançar melhores níveis de eficácia no controlo da 
doença, na sobrevivência e na qualidade de vida. 
Muito obrigado à Fundação Champalimaud por esta 
iniciativa.
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4º ludopólIs
Decorreu nos dias 5 a 10 de junho 
o Ludopolis, o Festival de jogos e 
da diversão.
Este festival pretende promover a 
interação entre as pessoas e propor‑
cionar momentos lúdicos tão enri‑
quecedores quanto saudáveis.
Assim sendo, os visitantes puderam 
ficar a conhecer as novidades do 
mundo lúdico internacional e os jo‑
gos mais tradicionais e antigos.
Viveram‑se experiências recreativas 
novas, diferentes e muito divertidas 
para todos, independentemente da 
idade, do género ou mesmo dos gos‑
tos de cada um.
Foram disponibilizados cerca de 
1.000 jogos organizados em 6 Al‑
deias Lúdicas: Aldeia dos Jogos de 
Sociedade, Aldeia dos Jogos de Cons‑
trução, Aldeia dos Jogos Populares, 
Aldeia das Crianças, Aldeia Multimé‑
dia e Aldeia dos Jogos Desportivos.
Com apenas quatro edições, este é 
já um evento prestigiado no roteiro 
europeu do setor da diversão.

streetFood 
belém
No último domingo de cada mês, a 
iniciar a 26 de julho, vai decorrer o 
projeto Streetfood Belém, localizado 
na praça da entrada principal do 
Museu dos Coches.
Esta será uma iniciativa que preten‑
de juntar num mesmo espaço, uma 
mostra gastronómica sobre rodas, 
que promete trazer diversidade, di‑
versão e animação a este novo espa‑
ço público.

ConCurso 
“nós reCIClamos” 2015
No âmbito de mais um concurso “Nós Reciclamos” 2015, le‑
vado a cabo pelo Comando Metropolitano da Policia de Se‑
gurança Pública de Lisboa, sob a coordenação da 4ª Divisão 
do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. O concurso 
teve como objetivo a proximidade da PSP na relação com 
Escolas/Ensino Especial/Idosos, envolvendo associações/la‑
res/Juntas de Freguesias/grupos independentes/etc.

A proposta teve como finalidade a realização/execução para 
cada grupo de um “carro patrulha” com idênticas medi‑
das propostas em que foram utilizados materiais reciclá‑
veis e usados.

A Junta de Freguesia de Belém abraçou o evento envolvendo 
os residentes. Na pessoa do Presidente Dr. Fernando Ribeiro 
Rosa foi feito o convite à Prof. Angelina Sousa, orientadora 
das aulas de pintura. Estas aulas são frequentadas maiorita‑
riamente por pessoas seniores, sendo a maior percentagem 
do sexo feminino. Tem por fim dinamizar as pessoas no de‑
senvolvimento individual das suas aptidões manuais, criati‑
vas e estéticas, bem como o convívio, lazer, interação social 
e relação de grupo em ambiente de tempos livres.

A exposição de mais de uma centena e meia de “carros pa‑
trulha” esteve patente na Fundação Champalimaud. A ava‑
liação das obras foi no dia 22 de Maio, tendo como elemen‑
tos do júri a presença da conhecida artista plástica Joana 
Vasconcelos para atribuição dos lugares aos premiados.

Os alunos das aulas de pintura agradecem ao Sr. Presi‑
dente Dr. Fernando Ribeiro Rosa, ao Dr. João Carvalhosa 
e à Drª. Helena Lencastre todo o apoio prestado. Um gran‑
de bem haja!
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arraIaIs de belém
Animação nos Santos Populares

Com os Santos Populares chegaram os animados ar‑
raiais de Belém.

Foram três os arraiais que durante o mês de junho enche‑
ram as noites da Freguesia de alegria e boa disposição: um 
organizado pela Paróquia de São Francisco Xavier, outro di‑
namizado pela Congregação do Santuário de Schoenstatt e 
um outro levado a cabo pelas coletividades da Freguesia, no 
Parque Desportivo do Pedrouços.

Em nome da Junta de Freguesia e das inúmeras de pessoas 
que participaram, um muito obrigado às organizações.

dIa de portuGal
No passado dia 10 de junho, Dia de Portugal, levou‑se a cabo 
uma cerimónia oficial de homenagem aos combatentes 
mortos no Ultramar, junto ao Monumento aos Combatentes 
do Ultramar.

Estiveram presentes diversas personalidades civis e milita‑
res, entre elas Fernando Ribeiro Rosa, presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, que na ocasião depositou uma coroa 
de flores em homenagem aos combatentes mortos ao servi‑
ço de Portugal.

FreG
u

esIa

4º belém art Fest
Mais de oito mil visitantes passaram, 
nos passados dias 15 e 16 de maio, 
pela edição 2015 do Belém Art Fest.
A quarta edição do festival, decor‑
reu ao longo de dois dias entre o 
Museu Nacional de Arqueologia, o 
Museu Coleção Berardo e o Mosteiro 
dos Jerónimos, em Belém, e apresen‑
tou concertos de António Zambujo, 
Dead Combo, Mimicat, Selma Ua‑
musse, Lotus Fever, Golden Slum‑
bers, Joana Alegre, entre muitos 
outros; exibições de dança e stand 
up comedy.
Pela primeira vez, não ficou só pe‑
los monumentos e museus, e saiu à 
rua para ocupar o Jardim Vasco da 
Gama com música, street food, DJ 
sets e um concerto de rap dos Pira‑
taria 2635.
Parabéns à organização e em es‑
pecial a Pedro Pais, pela magnífica 
coordenação do evento.

belém, teJo 
e Fado
Foi no passado dia 29 de maio que 
decorreu, no Pavilhão Acácio Rosa, 
o "Belém, Tejo e Fado", um jantar‑es‑
pectáculo cuja receita se destina a 
tornar possível levar a cabo alguns 
melhoramentos urgentes no pavi‑
lhão do C.F. "Os Belenenses".
A Junta de Freguesia apoiou a inicia‑
tiva e esteve representada pelo seu 
presidente Fernando Ribeiro Rosa e 
outros colaboradores.
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equIpamentos desportIvos
Mantidos e melhorados
De forma a responder à crescente utilização dos diversos 
parques de fitness existentes na nossa Freguesia, foram 
colocados pisos protetores na sua zona de utilização de al‑
guns deles, de forma a dar uma maior comodidade à prática 
desportiva, que se fazia até então num piso térreo, fruto do 
desgaste da relva presente no local.
É importante referir o facto do material utilizado ter sido 
fruto de um reaproveitamento de uma outra obra, mostran‑
do‑se assim que com uma gestão de recursos mais criteriosa 
se consegue melhorar a vida dos nossos fregueses.
Também foram feitas obras de manutenção aos parques 
desportivos do Largo do Galvão e da Rua D. Cristóvão da 
Gama/António Abreu, procurando‑se deixar os espaços 
mais agradáveis e seguros à prática desportiva.

reparação 
de banCos
Foram levadas a cabo obras de repa‑
ração dos bancos públicos existentes 
na Av. Ilha da Madeira e na Rua Ro‑
drigues Cabrilho.
Desta forma os fregueses podem des‑
frutar sem preocupações do espaço 
verde ai existente.

Coloque o lIxo 
nos loCaIs 
aproprIados
Situações como esta continuam a 
ocorrer na nossa Freguesia.
Mais uma vez reforçamos o pedido de 
atenção para a colocação de lixo nos 
locais apropriados para esse efeito.
Vamos todos zelar pela melhor manu‑
tenção e limpeza da nossa Freguesia.

pavImento 
de ruas
Em Mau Estado
Além da necessidade de asfaltar al‑
gumas ruas que estão há longo tem‑
po a necessitar de uma intervenção 
profunda por parte da CML, a Junta 
de Freguesia tem sinalizado e comu‑
nicado à CML a existência de cerca de 
200 buracos na via pública a necessi‑
tarem urgentemente de reparação.



 
bI10 | m

a
I - Ju

n
 2015 | JF belém

 
9

manutenção de JardIns
Tem havido uma preocupação e um trabalho constante no 
que toca à manutenção dos jardins da nossa Freguesia.
Assim sendo, a Junta de Freguesia continua a apostar na 
manutenção dos espaços verdes, tendo neste âmbito inter‑
vido nos jardins da Calçada do Galvão e das ruas Conselhei‑
ro Martins de Carvalho, Gonçalves Zarco, Tristão Vaz, Gre‑
gório Lopes e Antão Gonçalves.

moInhos de 
santana
Estão a ser recuperados os Moinhos 
de Santana, prevendo‑se que a partir 
de 15 de julho estes já estejam aber‑
tos para visitas públicas.

aprender, brInCar, CresCer
A Junta de Freguesia de Belém está a apoiar a divulgação 
do Projeto “Grupos Aprender, Brincar Crescer”. Trata‑se de 
um projeto da Direção Geral de Educação (DGE), em parce‑
ria com a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), a Fundação 
Bissaya Barreto (FBB), o ISCTE – Instituto Universitário de 
Lisboa, a Universidade de Coimbra (UC) e o Alto Comissaria‑
do para as Migrações (ACM). É um projeto‑piloto financiado 
pela Comissão Europeia.

finalidade 
Os grupos têm como principal objetivo fomentar a apren‑
dizagem natural da criança através do brincar e promover 
interações entre todos os participantes, crianças e adultos.

Para quem? 
Crianças até aos quatro anos que não frequentem a creche 
ou o jardim de infância, acompanhadas pelos pais, ou por 
um outro cuidador. A participação no projeto é gratuita.

Como irá realizar-se? 
Os participantes (crianças e adultos) reúnem duas vezes por 
semana, duas horas por dia, com dois monitores formados e 
supervisionados por um educador de infância.

Onde? 
Próximo de si em espaços da comunidade a definir, como 
por exemplo, escolas, instituições públicas e de solidarieda‑
de, e outros espaço públicos.

ed
u

Cação

Quando? 
Duas fases de funcionamento:

• fase 1: outubro de 2015 a julho de 2016.
• fase 2: setembro a novembro de 2016.

A distribuição das famílias interessadas pelas duas fases 
será feita por sorteio.

Como participar? 
Inscrevendo‑se! 
Para isso basta comunicar o interesse a uma das entidades 
parceiras ou preencher o destacável na Junta de Freguesia 
de Belém. Será então contactado pela equipa do projeto que 
lhe vai explicar todo o processo. 
Pré‑Inscrições: até 1 de julho de 2015.

o estudo 
O projeto piloto é acompanhado de um estudo para analisar 
como funcionam os grupos, e qual a utilidade que têm para 
as famílias participantes,  nomeadamente no desenvolvi‑
mento das crianças, nas  competências dos Pais/Cuidadores 
para interagir com estas, na sua inserção socioprofissional 
e na sua participação na comunidade. Este estudo está a 
cargo da Universidade de Coimbra, em colaboração com o 
ISCTE‑IUL.
Todas as famílias interessadas serão contactadas de manei‑
ra a agendar um primeiro contacto. 
Este primeiro contato realiza‑se na casa onde a criança re‑
side, ou noutro espaço em que os pais e criança estejam à 
vontade. Irão ser entrevistados os Pais / Cuidador da crian‑
ça (ex. mãe, pai, avó) e serão feitas algumas observações, 
sem alteração do seu dia‑a‑dia. Este período inicial decorre‑
rá entre julho e setembro de 2015.

espaço
 pú

blICo

requalIFICação 
de passeIos
Bairro de Caselas
Tem sido feito um grande esforço na 
requalificação dos passeios em diver‑
sas zonas da nossa Freguesia.
Um exemplo desta iniciativa encon‑
tra‑se no Bairro de Caselas onde fo‑
ram colocadas sarjetas e onde se in‑
terveio em grande parte dos passeios 
existentes, de forma a reparar os es‑
tragos que eram evidentes.
Esta ação irá estender‑se a outros lo‑
cais da Freguesia de forma a manter 
não só a estética do local mas acima 
de tudo a segurança de todos aqueles 
que do mesmo usufruem.
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Clubes paula vICente
Em 1971, Chico Buarque escrevia assim: “Subiu a construção como se 
fosse sólido/Tropeçou no céu como se ouvisse música/E flutuou no ar 
como se fosse sábado”. Tudo isto em plena ditadura brasileira e na alie‑
nação suprema do homem trabalhador, vergado por uma sociedade 
que não dava liberdade de escolha. Ora, ser feliz é uma responsabilida‑
de muito grande, e tal como na canção, erguer uma construção sólida e 
nela encontrar a felicidade, foi o que os alunos dos Clubes Paula Vicente 
fizeram durante um ano letivo. 
Se em Dezembro se dançava (no fim do primeiro trimestre) também em 
Junho se dançou, desta vez numa apresentação ímpar aos encarregados 
de educação no Centro Cultural Casapiano. A dança mais uma vez a en‑
trar no ritmo da vida, sem pedir licença.
A escola sempre foi o mais importante meio de transferência da rique‑
za de uma geração para a outra, e fora das paredes da sala, os Clubes 
transferiram a II exposição de Cultura para a Biblioteca da Escola Paula 
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Vicente, onde a partir de 8 de Junho podemos encontrar bo‑
necas tradicionais feitas em pano e instrumentos musicais 
em formato artesanal. 
Quando subimos uma das sete colinas lisboetas, vamos ine‑
vitavelmente dar ao Castelo de São Jorge e, é com Lisboa 
aos pés, que a visita de estudo realizada nos dias 8 e 15 de 
maio, colocou os alunos na época medieval entre torres e 
cercas mouras, castelejos e miradouros, ameias e o epiteto 
de Monumento Nacional.
Paradoxalmente, os alunos desceram a 27 de maio para 
uma sessão parlamentar, na Assembleia da República onde 
tiveram um primeiro contacto com um plenário, onde vo‑
zes vindas da esquerda, da direita e do centro, debatiam as 
Reformas da Segurança Social.

Numa visita relâmpago a 
Sra. D. Celeste apresentou‑se 
na Ludoteca para esclarecer 
e informar os alunos sobre 
a Língua Gestual e de que 
forma a mesma é reconheci‑
da como um conhecimento 
cultural, sobre o mundo e as 
relações interpessoais.

 Se existe uma linguagem universal, o futebol é cla‑
ramente uma delas e foi neste contexto que se realizou um 
torneio de futebol (9 de Junho) e basquetebol (2 de Junho). 
Uma competição saudável entre os alunos dos Clubes Paula 
Vicente, onde o vencedor e o vencido, são simples nomen‑
claturas que pairam numa folha exposta por tempo de‑
terminado. 
Indeterminado se torna o tempo quando viajamos para 
junto do mar e, o clube de vela não é exceção ‑ um proje‑
to piloto (Programa Clubes de Mar ) desenvolvido pelo de‑
partamento de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa e 
promovido pelo Pelouro do Desporto e Juventude, da Junta 
de Freguesia de Belém. Entre abril e junho, deu aos alunos 
a aprendizagem necessária, não só em doca seca, mas tam‑
bém aprendendo as regras de mareação, velejando a fa‑
vor do vento (popa) com controlo de leme e vento lateral 
(andar ao largo), sempre acompanhados pelos técnicos do 
SAD. Uma experiência única com sinais claros que somos 
um país de navegadores e, como tal, temos a destreza e a 
liberdade de rumar para onde desejarmos.
Os Clubes receberam igualmente de porta aberta os alunos 

dos 4º anos das Escolas 
Básicas da Ajuda, dos 
Moinhos do Restelo, 
do Bairro do Restelo e 
de Caselas. Os mesmos 
puderam presenciar in 
loco todas as ativida‑
des que os clubes po‑
dem proporcionar.
A visita ao Estádio 

do Restelo realizou‑se a 21 de maio, na mesma os alunos 
contemplaram a história presente de um clube à beira de 
completar 100 anos de existência. As instalações, a prática 
desportiva, o ecletismo, foram o mote desta invasão de um 
clube pequeno a um clube grande.
Por fim, a participação ativa no concurso “Nós reciclamos” 
(promovido pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP) 
com a construção do A‑H‑P (Aero‑Hidro‑Patrulha), um carro 
anfíbio voador futurista.
Reciclamos também nós momentos presentes e passados, 
memórias latentes e fotografias foscas e, quando um dia, 
lemos algures que os gregos antigos não escreviam necroló‑
gicos, mas simplesmente perguntavam: Tinha paixão?

Erguer uma 
construção sólida 
e nela encontrar 
a felicidade.

A escola sempre foi 
o mais importante 
meio de transferência 
da riqueza de uma 
geração para a outra.

dIa da CrIança
nas Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular
No dia 1 de junho, Dia da Criança, 
o Ensino de Inglês, Expressão Dra‑
mática e Musical, Atividade Física 
e Desportiva, promoveu um evento 
para os Alunos de forma a poderem 
apresentar à Comunidade Escolar o 
que aprendem nas AEC.
Os Professores prepararam uma 
Gincana partilhada entre Pais, Fi‑
lhos, Familiares e Amigos.
Em todo o 1º Ciclo do Agrupamen‑
to de Escolas do Restelo, sentiu‑se o 
espírito festivo (e também alguma 
competição saudável) que contou 
com a participação de muitos pais 
que foram brincar com os filhos 
para a Escola.
Aproveitámos também esta data 
festiva, para fazer o lançamento do 
primeiro Caderno de Atividades Be‑
lém Educa – um conjunto de ativi‑
dades lúdicas e sugestões de leitura 
para partilhar em família ‑ distribuí‑
do por todas as Escolas Básicas do 
Agrupamento do Restelo. Se ainda 
não tem um exemplar poderá ad‑
quiri‑lo na Biblioteca da Junta de 
Freguesia de Belém e tirar ideias 
divertidas para fazer nas férias com 
as crianças.
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belém eduCa
A 29 de Maio, a Junta de Freguesia de Belém marcou pre‑
sença na V Feira da Educação com o Projeto de Intervenção 

Socioeducativo do Pelouro da Edu‑
cação ‑ Belém Educa.
Num espaço amplo e tendo o bom 
tempo como aliado, o Belém Edu‑
ca dinamizou durante todo o dia 
atividades divertidas para todas as 
idades ‑ jogo da glória, atira latas, 
pinta caras, modelagem de balões, 
kit explorador ‑ dando a conhecer 
um pouco do trabalho que a Equi‑
pa da Educação desenvolve nas es‑
colas nos diferentes projetos: AEC, 
Clubes, CAF e AAAF. 

Houve ainda espaço para uma exposição dos trabalhos que 
os alunos dos Clubes desenvolveram ao longo do ano no 
Clube de Plástica.

O Belém Educa 
dinamizou 
durante todo o 
dia atividades 
divertidas 
para todas 
as idades.

dê p'rá troCa
Nova morada
A partir de julho o Projeto “Dê P’rá 
Troca” tem uma nova morada, na 
Rua José Calheiros, nº 13, em Case‑
las, com um horário de funciona‑
mento entre as 14h e as 18h, todos 
os dias úteis.
As famílias que desejarem rece‑
ber e/ou entregar livros escolares 
podem recorrer à nossa equipa de 
voluntários que estará disponível e 
presente no local de funcionamento 
do projeto.

dê p'rá troCa
Venha ser voluntário
Colabore no projeto Dê P'rá Troca. 
Toda a ajuda existente é preciosa. 
Contacte‑nos!
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dIa da CrIança
no Clube Piscina
A semelhança do ano anterior, o Clube de Piscina dos Clu‑
bes Paula Vicente, participou em mais uma grande festa do 
Dia da Criança, realizada na Piscina do Restelo.
Nesta festa demonstrámos o trabalho realizado ao longo do 
ano letivo e proporcionamos atividades para pais e filhos.
Num ambiente de festa e alegria, comemorou‑se mais um 
Dia da Criança.

prImeIro Cesto 
Belém Amigo das Crianças
 A semelhança do ano anterior Junta de Freguesia de Be‑
lém e o Clube de Futebol “Os Belenenses”, departamento de 
Basquetebol, levaram a cabo o projeto O Primeiro Cesto – 
Belém, Freguesia Amiga das Crianças, nas Escolas do Agru‑
pamento de Escolas Belém / Restelo, para 1º, 2º, 3º, 4º ano de 
escolaridade e para as turmas de Basquete dos Clubes Paula 
Vicente, numa perspetiva lúdica e pedagógica.
O principal objetivo deste projeto foi aumentar a importân‑
cia social e cultural da prática desportiva e, em particular, 
do minibasquete.
O balanço final deste projeto é muito positivo. 
Os alunos aderiram com entusiasmo e motivação nas ativi‑
dades propostas, tendo muitas destas crianças descoberto o 
gosto pela modalidade.

ed
u

CaçãoesCola 
seCundárIa 
marquês de 
pombal
Oferta formativa
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3,2,1.... Começaram as FérIas 
no apoIo à FamílIa 
As férias dos CAF (Componente de Apoio à Família) nas Escolas Bási‑
cas de Caselas e Moinhos do Restelo já começaram. Vão ser 6 semanas 
cheias de magia, sabor a verão e alegria. Nestas férias as crianças vão 

poder visitar o Museu do Azulejo, onde vão fa‑
zer um peddypaper muito divertido, jogos de 
água, regressar ao passado construindo vesti‑
dos em bonecas de papel ou jogando ao futebol 
de botão, irão contar com atividades desenvol‑
vidas pelos clubes de Cultura, Dança, Despor‑
to, Drama, Laboratório, Media e Plástica. Irão 
construir uma bandeira para utilizar no Jogo 
do Assalto ao Castelo no Parque Marechal Car‑
mona. Saber para que serve uma bússola, cons‑
truir uma bússola e fazer jogos utilizando essa 
bússola também são propostas que a Junta de 
Freguesia de Belém colocou no seu programa. 

As AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) irão iniciar as suas 
atividades dia 6 de Junho, assim que terminar o ano letivo do Jardim 
de Infância.

As Atividades 
de Animação 
e Apoio à 
Família irão 
iniciar as suas 
atividades dia 
6 de Junho.
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torneIo de 
Futsal da psp
Nos dias 9, 16, 23 e 30 de Maio decor‑
reu o Torneio de Futsal da PSP. Este 
Torneio foi organizado pela PSP de 
Belém em parceria com a Junta de 
Freguesia de Belém e Junta de Fre‑
guesia da Ajuda.
Durante 4 sábados foram várias as 
equipas que passaram pelos campos 
de Belém e Ajuda. No evento em que 
a prática desportiva é o mais impor‑
tante, destaque‑se a vitória da equi‑
pa do Clube Sportivo de Pedrouços.
Parabéns à equipa organizadora 
da esquadra da PSD/Belém e ao seu 
Comandante, Subcomissário Bru‑
no Clemente.

esColInha 
Futebol do FIGo
No dia 9 de Julho a Junta de Fregue‑
sia de Belém em conjunto com a Es‑
colinha Futebol do Figo irá promo‑
ver durante todo o dia um evento no 
Jardim Vasco da Gama. Cerca de 200 
crianças participarão nesta festa do 
futebol, através do programa de fé‑
rias das escolas na nossa freguesia e 
está também aberta a todas as crian‑
ças até aos 14 anos, que queiram 
participar. 

xxx CampIGIna
Passeio Anual da Ginástica Sénior 
Realizou‑se no dia 6 de junho, o passeio anual do grupo 
de ginástica sénior com uma atuação no XXX Campigina, 
a convite do Clube de Campismo do Concelho de Almada, 
que teve lugar no Parque de Campismo da Praia da Saúde. 
Estiveram presentes cerca de 50 seniores numa apresenta‑
ção bastante aplaudida e acarinhada pelo público. Foram 
ainda reconhecidos pelas entidades organizadoras como 
um exemplo de vivacidade e de que a idade não é barreira 
para sermos ativos.

Cães atletas em belém
57º e 58º Troféus de Agility "Os Cãogurus"
O jardim Vasco da Gama recebeu mais uma vez os cães atle‑
tas em mais um troféu Agility ‑ "Os Cãogurus".
Foram várias as raças e de várias nacionalidades que estive‑
ram em prova no passado dia 9 e 10 de maio.
Nesta prova, apoiada pela Junta de Freguesia de Belém, os 
animais tinham um percurso a percorrer, no mínimo tem‑
po possível, com o mínimo de erros. 
Foi um evento divertido, aberto à população em geral onde 
todos puderam ver as capacidades dos nossos companhei‑
ros caninos.
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olIsIpíadas
Terminou a 1.ª Edição das Olisipíadas. 
Nos dias 30 e 31 de Maio os atletas foram convidados a jogar na Festa 
Final das Olisipíadas e os resultados foram os seguintes:
Andebol: 1º Lugar nos Escalões II e III
Basquetebol: 1º Lugar nos Escalões II e III
Ciclismo: 3º Lugar no Escalão I – Leonardo Henriques
Natação no escalão II:

Estafeta 4x25m – misto: 3º Lugar Leonor Catalão; Maria Dias; Lara 
Letra e Kenzo Takei
50m Costas – Masculino:1º Lugar: Rodrigo Costa e 3º Lugar: 
Kenzo Takei
50m Livres – Feminino: 2ª Lugar: Leonor Catalão
50m Costas – Feminino: 3ª Lugar: Leonor Catalão

Natação no escalão III:
25m Costas – Masculino: 2º Lugar: Daniel Conde
50 m Livres – Masculino: 2º Lugar: Kenzo Takei

Voleibol: 2º Lugar no Escalão III
Parabéns a todos os atletas, pais e dirigentes que com orgulho vestiram 
a camisola da Freguesia de Belém!

d
es
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3ª CorrIda de belém
No dia 10 de Maio a Junta de Freguesia de Belém, em conjunto com 
o Clube Amigos de Atletismo de Belém e o Clube de Futebol "Os Bele‑
nenses", organizou a 3ª edição da Corrida de Belém. Este ano foi ainda 
organizado o “1º Passo”, um conjunto de provas de atletismo dedicados 
aos mais novos. 
A prova este ano teve uma novidade com a introdução do Estádio do Res‑
telo no percurso. O início e a chegada realizaram‑se dentro do Estádio. 
Esta edição contou com a presença de 1000 participantes, entre corri‑
da e caminhada, um número recorde para esta prova. Tivemos ainda a 
presença de cerca de 40 crianças na atividade do “1º PASSO”.
Agradecemos a todos os que tornaram possível este evento: Ministério 
de Defesa Nacional, Câmara Municipal de Lisboa, Polícia de Segurança 
Pública, Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, Bombeiros de 
Dafundo, Escola Secundária Marquês de Pombal, Vimeiro e SaúdeMed.

Patrick Morais de Carvalho e Fernando Ribeiro Rosa, respetivamente Pre‑
sidentes do C.F. "Os Belenenses" e da JF Belém, ladeiam os participantes do 
"1º Passo".
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Hatha Yoga  com  Cristina Leal 

Horário da tarde:  

Segundas e Sextas 

17h às 18h ou das 18h às 19h. 

 
Para inscrições contactar: 

Telefone - 210 132 367  

Email - margarida.pestana@jf-belem.pt  

EFEITOS BENÉFICOS NA SAÚDE : 
 
-Estimulação da circulação sanguínea; 
- Ajuda a emagrecer; 
- Diminui as dores nas costas; 
- Fortalece a estrutura muscular; 
- O corpo fica mais alongado e tonificado; 
- Aumenta a flexibilidade; 
- Equilíbrio hormonal; 
- Ajuda a manter uma postura mais 
correcta; 
- Melhora os problemas respiratórios; 
- Mais concentração. 
Pode ainda ajudar também em 
problemas relacionados com o colesterol, 
controlar mais a pressão arterial, atenuar 
a ansiedade, insónia e depressão, 
proporcionando mais equilíbrio 
emocional, bem-estar e paz interior. 
 

Inscreva-se! 

CorrIda da mulher 
Realizou‑se dia 24 de Maio, em Belém, a Corrida da Mu‑
lher – Lisboa, a Mulher e a Vida EDP. Organizada pelo 
Maratona Clube de Portugal, participaram cerca de 15 
mil mulheres pela nobre causa do combate ao cancro 
da mama, ao qual a Junta de Freguesia tem a honra e o 
orgulho de se associar. 
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Hatha Yoga  com  Cristina Leal 

Horário da tarde:  

Segundas e Sextas 

17h às 18h ou das 18h às 19h. 

 
Para inscrições contactar: 

Telefone - 210 132 367  

Email - margarida.pestana@jf-belem.pt  

EFEITOS BENÉFICOS NA SAÚDE : 
 
-Estimulação da circulação sanguínea; 
- Ajuda a emagrecer; 
- Diminui as dores nas costas; 
- Fortalece a estrutura muscular; 
- O corpo fica mais alongado e tonificado; 
- Aumenta a flexibilidade; 
- Equilíbrio hormonal; 
- Ajuda a manter uma postura mais 
correcta; 
- Melhora os problemas respiratórios; 
- Mais concentração. 
Pode ainda ajudar também em 
problemas relacionados com o colesterol, 
controlar mais a pressão arterial, atenuar 
a ansiedade, insónia e depressão, 
proporcionando mais equilíbrio 
emocional, bem-estar e paz interior. 
 

Inscreva-se! 

pIsCIna munICIpal do restelo 
É com alegria que nos aproximamos do final de mais uma 
época desportiva e para encerrar esta etapa realizámos um 
Festival de Verão nos dias 23, 24 e 25 de Maio, onde os nos‑
sos alunos puderam demonstrar a sua evolução e aprendi‑
zagens de mais um ano.
No Festival de Verão participaram mais de 200 alunos e de‑
correu no seguimento de duas festas intercalares, a Festa de 
Inverno em Dezembro e Festa da Primavera em Abril.
No dia 22 de Maio pelas 19 horas e no dia 25 de Maio às 
10 horas realizaram‑se duas megas aulas de Aquafitness e 
Hidroginástica cheias de cor, preparadas por todos os pro‑
fessores que habitualmente lecionam esta atividade e espe‑
cialmente pensada para os nossos alunos,
No Domingo dia 24 de Maio, concentraram‑se todos os ní‑
veis de natação de bebés, crianças e adultos para a reali‑
zação jogos aquáticos. Neste dia os pais foram convidados 
muitos especiais e participaram com os seus filhos nas va‑
riadas atividades que propusemos.
Agora estamos motivados na preparação de mais uma épo‑
ca desportiva que inicia a 1 de Setembro, temos novos horá‑
rios e novas aulas que poderá consultar na nossa instalação 
e brevemente on‑line.
As renovações de matrícula para a época 2015/2016 já co‑
meçaram e terminam a 10 de Julho, as novas inscrições ini‑
ciam a 14 de Julho.
Contamos com todos para iniciar mais uma época feita a 
pensar em si.

o Centro soCIal 
Já Zumba!
Começou no início do mês de Junho, 
as aulas de zumba que já contam 
com cerca de 30 praticantes. Lide‑
rada pela professora Jenny Sereno, 
são 45 minutos de ritmo e energia, 
cheios de boa disposição combinada 
com uma coreografia fácil de seguir, 
que exercita todo o corpo. Venha 
experimentar todas as terças e quin‑
tas‑feiras, das 19h15 às 20h00, no 
Centro Social de Belém. 
No mês de setembro, teremos no 
Centro Social Dança, Defesa Pessoal 
e Yoga (com mais horários). Mais 
informações na Junta de Fregue‑
sia de Belém.

bootCamp
Inscrições abertas
O Bootcamp é uma modalidade que 
ganha cada vez mais adeptos em 
Portugal. Baseado no conceito mili‑
tar, une a utilidade do treino de fit‑
ness às agradáveis potencialidades 
do ar livre e da natureza. Adequado 
para todas as idades é, para além 
dos benefícios físicos inerentes ao 
exercício, uma oportunidade de tra‑
balhar os seus limites através da in‑
terajuda e espírito de equipa. No se‑
gundo e quarto sábado dos meses de 
Julho e Setembro, das 9h30 às 10h30, 
o Jardim Vasco da Gama irá ser pal‑
co destas atividades. As inscrições 
estão abertas na Sede ou Delegação. 
Para mais informações, contacte a 
sua Junta de Freguesia.

xxIII belém vóleI
No dia 19 de setembro irá decorrer 
a 23ª edição do torneio de Volei de 
Relva ‑ Belém Volei, no Jardim Vasco 
da Gama. Não perca!
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psIComotrICIdade na esCola
No âmbito do projeto da “Psicomotricidade na escola”, e perante o fi‑
nal de mais um ano letivo, as sessões finais centraram‑se na conclusão 
dos objetivos definidos para este ano, deixando no entanto a criativi‑
dade das crianças, e a sua espontaneidade, ditar muitas das atividades 
realizadas. Foi um ano de sucessos, pautado pelo desenvolvimento de 
competências essenciais para a vida destas crianças e de aprendizagem 

para todos os intervenientes. 
Para finalizar as atividades de psicomotri‑
cidade no Centro de Dia de São Francisco 
Xavier, e aproveitando a época festiva dos 
Santos Populares, foi realizado um arraial 
com todos os utentes. Para tornar o espaço 
mais alegre para o arraial os utentes pro‑
duziram as decorações do Centro, fazendo 
lamparinas em cartolina, fitas de papel 
e sardinhas com diferentes materiais. 
Foi uma atividade muito apreciada pelos 
utentes, que se tornou um sucesso devido 

à ajuda de todos e principalmente do Sr. Manuel Fonseca que não lar‑
gou o fogareiro para que todos pudessem comer. Foi um dia onde não 
faltou a boa disposição, a entreajuda e claro está a bela da sardinha.
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Foi um ano 
de sucessos, 
pautado pelo 
desenvolvimento 
de competências 
essenciais.
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dIa do vIZInho
A solidariedade de vizinhança con‑
tinua na Freguesia. Foram duas as 
ruas que pediram o apoio logístico 
da Junta para promoverem e dina‑
mizarem o dia do Vizinho.
Convidar os vizinhos para beber um 
copo ou partilhar uma refeição pode 
não resolver os problemas sociais, 
mas este simples gesto pode ser um 
princípio. Conhecer os vizinhos aju‑
da à coesão social, a uma melhor 
vida em conjunto e cria novos laços 
de solidariedade entre as pessoas. 
Foi assim que no final de maio as 
ruas Fernão Penteado e a Vila Cor‑
reia celebraram este dia.

IntervIr
Neste período realizaram‑se os já tradicionais «Lanches 
com os avós», que celebram o dia da família. Com muita 
adesão dos avós e pautados pela alegria de todos, uma vez 
que mesmo por vezes desempenhando um papel importan‑
te na vida dos netos, raramente têm oportunidade de ir ao 
espaço escola.
Mais um ano letivo chegou ao fim! As atividades "Afetos" no 
Jardim de Infância, "Afetos" na Escola e Psicomotricidade 
na Escola também chegaram ao fim! Despedidas, ultimas 
brincadeiras, avaliações e revisões de todos os temas abor‑
dados ao longo do ano! 
É uma altura de muita agitação devida ao cansaço do ano, 
mas também de sol e calor que permitem jogos de coopera‑
ção e de confiança no exterior que são do agrado de todas 
as crianças.
O PACO – Projeto Aventura com os Outros – que decorreu 
pela primeira vez na E. B. 2 3 de Paula Vicente com alunos 
do 2º e 3º ciclo teve também a sua última sessão em junho, 
prevendo‑se a continuação de articulação com esta escola 
no sentido de promover a motivação para o currículo esco‑
lar, competências pessoais e sociais para uma melhor inte‑
gração em contexto de recreio e sala de aula.
Foi também em junho que decorreram as últimas sessões 
dos Encontros entre Pais no CED Nuno Alvares Pereira – 
Casa Pia de Lisboa – e E. B. 1 de Caselas, com a sugestão 
de continuar no próximo ano. As temáticas associadas à fa‑
mília e aos filhos não se esgotam. Ocorrem mudanças de 
escola, de professora, de ciclo, de fase de desenvolvimento, 
na vida familiar, etc.

Campo de 
FérIas sénIor
Um autentico sucesso! O novo turno 
do Campo de Férias Sénior, em Ju‑
nho, teve uma adesão a 100%!
Neste turno os nossos seniores tive‑
ram a possibilidade de visitar o Mu‑
seu da Cidade no Campo Grande e 
conhecerem ainda melhor a história 
de Lisboa, passaram um dia fantásti‑
co rodeado de animais no nosso Zoo 
de Lisboa, visitaram os Jardins do 
Marquês da Fronteira onde visita‑
ram um dos jardins mais bonitos de 
Lisboa, provaram os novos pasteis 
de bacalhau da Casa Portuguesa do 
Pastel de Bacalhau na Baixa Chiado 
e disfrutaram de um dia de piscina 
em Santarém.
E como não podia deixar de ser, to‑
das as manhãs desfrutaram da habi‑
tual praia do Tamariz, uma das me‑
lhores praias da Linha de Cascais.
O Campo de Férias Sénior volta em 
agosto (24 a 28 de agosto) e em se‑
tembro (31 de agosto a 4 de setem‑
bro). Ainda há vagas, inscreva‑se na 
Junta de Freguesia de Belém.
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2ª FeIra da saúde de belém
Decorreu no passado mês de maio, nos dias 29 e 30, a 2ª edição da Feira 
de Saúde de Belém, no Jardim Vasco da Gama. Esta edição contou com 
a participação de 46 entidades, associações, e pessoas em nome indivi‑
dual, relacionadas com a área da saúde.
Ao longo dos dois dias foram realizadas massagens, reiki e rastreios di‑
versos, tais como: oral, auditivo, visual, podológico, postural, cardiovas‑
cular, densiometria, espirometria, ocular, nutrição/medicina chinesa, 
naturopatia, motor e cognitivo.
Contámos também com apresentações de diversas atividades como: gi‑
nástica sénior, Tai‑Chi, Ritmos Latinos, Zumba, Canto Coral, Fado, Taiji 
Bailong Ball, Salsa, Merengue e Chá‑Chá‑Chá , Smovey, KickBoxing/Muai 
Thai, Yoga Sámkhya, Ginástica para Pessoas com Mobilidade Reduzida, 
Equitação, Yoga do Riso e Gerações em Movimento. 
O balanço foi positivo e foram dois dias repletos de animação, participa‑
ção e troca de experiências e conhecimentos que trouxeram uma nova 
dinâmica a Belém durante este tempo.
Agradecemos toda a colaboração e esforço das pessoas, entidades e as‑
sociações envolvidas no decorrer desta edição, pois foi graças a eles que 
foi possível a realização da 2ª Feira da Saúde de Belém. 
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v FeIra de eduCação de belém
A Feira de Educação deste ano recebeu 22 entidades públicas, semi‑pú‑
blicas e privadas. Teve a participação, em palco, de várias crianças, 
jovens e adultos que representaram, cantaram, tocaram e dançaram, 

promovendo a animação da Feira e mos‑
trando o trabalho das entidades. Foi uma 
demonstração de empenho e competên‑
cia daqueles que se mostraram em palco, 
em atuações como muita animação, for‑
ça e energia.
A Feira contou também com um espaço 
lúdico promovido pelo projeto: «Belém 
Educa» ‑ Junta de Freguesia de Belém ‑ e 
por uma equipa de animadoras do CED 
Pina Manique – Casa Pia de Lisboa, que 

fizeram pinturas faciais às crianças que as visitaram.
Foi uma mostra de respostas muito ricas e heterogéneas na área da edu‑
cação e educação especial, do desporto, do lazer e da segurança.
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A Feira de 
Educação deste 
ano recebeu 22 
entidades públicas, 
semi‑públicas 
e privadas.
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oFerta de 
materIal 
desportIvo
Os alunos do Colégio de Bom Suces‑
so que este ano de 2014/2015 fre‑
quentaram o 9º ano promoveram 
uma “feira da ladra”, onde vende‑
ram pelo valor de "1 solidário", ob‑
jetos que trouxeram de suas casas. 
Conseguiram com este projeto anga‑
riar 366 solidários. Com este valor 
foi adquirido material desportivo  
(12 Bolas de Basquetebol, 15 Bolas 
de Futebol, 6  Bolas de Voleibol, 8 Bo‑
las de Esponja, 10 raquetes de  ténis 
de mesa, 12 bolas de ténis de mesa, 
6 cones de sinalização e 10 Barreiras 
de atletismo) que posteriormente 
foi entregue à EB 2+3 Paula Vicente, 
que recebeu com alegria (e um lan‑
chinho de agradecimento) a genero‑
sa oferta do Colégio. 
Entre palavras de agradecimento o 
Diretor do Agrupamento, a Diretora 
do Colégio e a Junta de Freguesia de 
Belém, representada pela vogal da 
Educação, decidiram promover um 
encontro desportivo que confronte 
os 9os anos.

InICIatIva de 
voluntarIado
No dia 14 de Maio a Junta de Fregue‑
sia de Belém juntou‑se à Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, para a 
contagem de sem abrigos na cidade 
de Lisboa.
A nossa freguesia contou com a aju‑
da de 24 voluntários que fazem par‑
te da nossa base de dados e que das 
21h às 24h foram divididos em equi‑
pas de 2 elementos e percorreram a 
freguesia a pé. Informação essa que 
posteriormente foi tratada pela San‑
ta Casa da Misericórdia de Lisboa.
A Freguesia foi dividida em 12 rotas 
diferentes, para que assim fosse pos‑
sível percorrer num menor espaço 
de tempo possível toda a freguesia.
Deste trabalho resultou a contagem 
de 5 pessoas sem‑abrigo, que já ti‑
nham anteriormente sido identifica‑
das pelo equipa de serviço social da 
junta de freguesia.

Campos de FérIas 
de belém 2015
O projeto de ocupação de tempos livres deste verão arran‑
cou no mês de junho, com cerca de 40 jovens dos 13 aos 17 
anos e 138 crianças dos 6 aos 12 anos.
Mais uma vez os Campos de Férias de Belém tiveram uma 
grande procura quer pelos fregueses quer por pessoas que 
tendo uma ligação à Freguesia são externas à mesma. 
Numa primeira fase a Junta de Freguesia procedeu à or‑
ganização das ações de sensibilização de coordenadores, 

monitores e formação inclu‑
siva que habilita os elemen‑
tos da equipa a receberem e 
trabalharem com crianças e 
jovens com necessidades es‑
peciais. Estas decorreram no 
Centro Social de Belém du‑
rante a primeira quinzena do 
mês de junho.
Após este primeiro momento 
de preparação para os cam‑

pos de férias seguiu‑se a constituição das equipas de traba‑
lho, a criação dos programas e a organização das crianças 
por grupo. 
Neste 1º turno que iniciou a 15 de junho e terminou a dia 26 
do mesmo mês, as crianças tiveram muita praia e ativida‑
des tais como: visita ao museu de eletricidade, ida ao cine‑
ma, volteio a cavalo com a GNR, piscinas, entre muitos jogos 
e diversão. Já os jovens para além de grandes mergulhos na 
praia de Carcavelos, puderam experimentar algumas estra‑
tégias de salvamento com os Bombeiros de Linda‑a‑Pastora, 
ir ao cinema, fazer uma aula de iniciação ao surf, entre ou‑
tras atividades.

Números dos próximos Campos de férias Jovem 
Jovens entre os 13 e os 18 anos

turno Períodos Part. Coord. Monit. transportes

b 29 Junho a 
10 de Julho 66 1 6

Transportes 
Públicos

C 13 a 24 
de Julho 50 1 5

d 27 Julho a 
7 de Agosto 30 1 3

e 10 a 21 de 
Agosto 20 1 2

Números dos próximos Campos de férias infância 
Crianças entre os 6 e os 12 anos

turno Períodos Part. Coord. Monit. transportes

b 29 Junho a  
10 de Julho 230 5 40 5

C 13 a 24 
de Julho 230 5 40 5

d 27 Julho a 
7 de Agosto 92 2 16 3

e 10 a 21 de 
Agosto 46 1 8 1

Mais informações: 
ferias.criancas@jf‑belem.pt e ferias.jovens@jf‑belem.pt

Os Campos 
de Férias de 
Verão deste ano 
arrancaram com 
cerca de 40 jovens 
e 138 crianças.
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lavandarIa 
soCIal
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.
Para poder usufruir, terá que fa‑
zer a inscrição na Junta de Fregue‑
sia de Belém.
Os restantes fregueses de Belém   
com mais de 65 anos, também po‑
derão usufruir da Lavandaria, me‑
diante 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€

Se necessitar de obter mais informa‑
ções, contacte por favor a Junta de 
Freguesia de Belém.

loJa solIdárIa
Não Custa Nada!!
Informa‑se que Loja Solidária 
Não Custa Nada!!, localizada na 
Rua de Pedrouços, nº84 ‑86, estará 
aberta todos os sábados durante o 
mês de julho.
Esta encerra para férias dia 2 de 
agosto, voltando a abrir ao público 
no dia 8 de setembro, no seu horá‑
rio habitual.
Para mais informações contate a 
Junta de Freguesia de Belém.

proGrama estou aquI
O Programa Estou Aqui, inserido na Operação Verão Se‑
guro da Polícia de Segurança Pública, já se encontra em 
vigor, podendo a pulseira ser adquirida na Esquadra da 
PSP de Belém.
Para isso, basta efectuar o pedido de pulseira através do 
endereço https://estouaqui.mai.gov.pt e preencher o formu‑
lário. De seguida, desloca‑se à Esquadra que seleccionou e 
a pulseira é activada, ficando disponível para uso por parte 
da criança.
As pulseiras destinam‑se a crianças dos 2 aos 9 anos e visam 
facilitar o aparecimento de crianças perdidas e o contacto 
com o seu responsável.

Sede do Projeto:

Centro Social “Os Moinhos”

Caselas

Um novo projeto de acompanhamento psicológico

e psicomotor terá início em julho de 2015 nas

instalações da Junta de Freguesia de Belém, com

sede no Centro Social “Os Moinhos”, em Caselas.

O PsicoBelém tem como objetivos

acompanhamento e aconselhamento psicológico

individual e familiar, promoção do

desenvolvimento psicomotor e aplicação de

programa de estimulação cognitiva, destinado a

crianças, jovens e adultos.

PsicoBelém

Temos à sua disposição uma equipa multidisciplinar, constituída por psicólogos,

psicomotricistas e terapeutas.

Para mais informações e/ou marcações:

Telemóvel: 96 942 24 52  

Email: gabinetepsicobelem@gmail.com
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CIClo de enContros
V Feira de Educação de Belém
O balanço foi positivo os temas foram explorados e refleti‑
dos com bastante participação.

Diagnóstico ou Indivíduo
O diagnóstico pode ser uma oportunidade para:

•  Identificar dificuldades, incapacidades, necessidades, 
características individuais e contextuais;

• Adaptar e recrutar os recursos necessários de forma 
a dar uma resposta mais adequada ao aluno e à sua 
família, maximizando o seu potencial. 

Um diagnóstico associado a um indivíduo pode ser também 
limitativo, dando‑lhe um rótulo,  estimulando a estigmatiza‑
ção e desvalorização, sendo que numa última instância este 
poderá ficar reduzido apenas ao diagnóstico deixando de 
ser visto como um indivíduo.
Será que se mais informação chegar a todos, mais adequa‑
damente se reagirá ao diagnóstico?
Será que a comunidade/sociedade já está sensibilizada e dis‑
ponível para aceitar, compreender e receber a diversidade? 
“O diagnóstico não define o individuo enquanto pessoa 
e é essa pessoa que devemos aceitar, receber, respei‑
tar, incluir.”

Os desafios dos tempos livres para as famílias
São de extrema importância as atividades que promovem o 
desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social como 
por exemplo atividades desportivas, centros de estudo e ex‑
plicações, colónias de férias, componentes de apoio às famí‑
lias (nas escolas públicas), grupos de jovens, entre muitos 
outros! No entanto, nem sempre é fácil...
Conhece a grande dificuldade que as famílias têm em en‑
contrar atividades de tempos livres enriquecedoras para os 
seus filhos?
Desta forma, torna‑se extremamente pertinente a inclusão 
nas atividades de tempos livres e férias.

Repensar a Escola
Vários técnicos que desenvolvem o seu trabalho na área do 
ensino têm constatado cada vez mais a necessidade de re‑
pensar o percurso escolar das crianças e jovens, sendo exi‑
gido à escola que viabilize a sua inserção no mercado de 
trabalho e consequentemente na sociedade
 No presente contexto socio‑económico, Repensar a Escola é 
o desafio que se impõe!
Este Encontro pretende através de uma partilha da expe‑
riência entre duas instituições, refletir sobre a importância 
e o papel da tríade escola‑família‑comunidade na educação 
e formação das crianças e jovens.

Transição para a Vida Ativa
«As pessoas com deficiência ou incapacidade quando são 
postas à prova são normalmente mais assertivas e persis‑
tentes do que as pessoas sem incapacidade, porque sentem 
a necessidade de se afirmar como pessoas.  O emprego não 
é só uma forma de garantir a subsistência individual, é tam‑
bém uma forma de afirmação social e isto tem uma grande 
relevância para estas pessoas que, através do emprego, pro‑
curam ver reconhecida a sua dimensão de cidadãos.» 
“O Emprego das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade ‑ 
uma abordagem pela igualdade de oportunidades”.
“INCLUSÃO , UM DIREITO ! UM DESAFIO!”



28
 

bI
10

 |
 m

a
I -

 Ju
n

 2
01

5 
| 

JF
 b

el
ém

 
Cu

lt
u

ra
, t

u
rI

sm
o

 e
 C

o
m

u
n

IC
aç

ão

lIvros para Cabo verde
Os alunos do Externato S. José entregaram livros na Biblio‑
teca, os quais foram encaminhados para o Ten. Cor. Miguel 
Risques, do EMGFA e da AAACM, para serem remetidos 
para uma escola em Cabo Verde.

tIC - prImeIras 
noções
Os alunos da professora Sílvia Sal‑
gueiro, do Externato Mundo Portu‑
guês (que após 42 anos de atividade 
vai encerrar), tiveram uma aula de 
TIC, na Biblioteca.
Foi grande o fascínio dos pequenos 
aprendizes.

bIblIoteCa no 
hospItal
De forma a promover a leitura junto 
daqueles que, por alguma razão, não 
têm meios para se dirigir ao nosso 
espaço físico, a Biblioteca da Junta 
de Freguesia de Belém em conjunto 
com a Liga dos Amigos do Hospital 
de SFX disponibiliza livros específi‑
cos e jornais aos utentes internados 
no Hospital de S. Francisco Xavier.

externato veleIro 
de ensIno espeCIal
No seguimento da Hora do Conto, os alunos do Externato 
Veleiro ‑ de ensino especial ‑ fizeram uma pesquisa na in‑
ternet sobre aves e com essa informação elaboraram um 
trabalho. Noutra visita, e desta vez com o apoio do CPAS e 
da colaboradora Cristina criaram uma ação de sensibiliza‑
ção ambiental.

mostra 
bIblIoGráFICa
Guias de viagem são tema para a 
Mostra Bibliográfica de julho. Em 
agosto, destacaremos os policiais. 
Visite‑nos!
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ItIC - Internet seGura 
ComunICar em seGurança
Facebook, bullying, pala‑
vra‑passe, dados pessoais, 
foram temas vistos e de‑
batidos por mais de 325 
alunos que assistiram às 
ações de sensibilização 
de Internet Segura / Co‑
municar em Segurança, 
entre março e maio, na 
Biblioteca e Auditório da 
Junta de Freguesia. As ações foram promovidas pela Biblio‑
teca da Junta de Freguesia de Belém e pela Fundação PT, 
nomeadamente pelos voluntários Ana Cláudia Costa, Cláu‑
dia Vitorino, Ana Lúcia Luz, Sandra Palma, Pedro Pereira e 
Ana Maria Cabral. Abrangeram alunos da Escola Moinhos 
do Restelo, do Externato Descobertas e Colégio Bom Suces‑
so, cujos responsáveis são, respetivamente, Cláudia Calado, 
João Rangel Lima e Ana Mariz Fernandes.

Cu
ltu

ra
, tu

rIsm
o

 e Co
m

u
n

ICação

bIblIoteCa Fora 
de portas
No âmbito da iniciativa "Biblioteca 
Fora de Portas", D. Amélia, a Última 
Rainha de Portugal foi tema de con‑
ferência, no Centro de Dia em Case‑
las e sê‑lo‑á, igualmente, na Bibliote‑
ca no dia 16 de julho, às 15h30, pelo 
historiador Ângelo Correia. Conta‑
mos com a sua presença.

entreGa de 
doCumento 
hIstórICo
A Junta de Freguesia entregou à Bi‑
blioteca Nacional de Portugal (BNP) 
a Tabela de Honorários dos Advoga‑
dos da Comarca de Benguela, docu‑
mento com mais de 75 anos. Desta 
forma, este documento histórico 
pode ser devidamente preservado.

Fado no 
Centro dIa
O grupo dos alunos de fado, liderado 
pelo professor José Alberto Madeira, 
a convite da Biblioteca, teve a genti‑
leza de ir cantar e tocar no Centro de 
Dia em Caselas.
Relembramos que há aulas de fado 
no Centro Social da Junta de Fre‑
guesia às 5as feiras, das 15h às 19h. 
Inscreva‑se!

aulas de 
espanhol
Em outubro prevê‑se, como resposta 
aos vários pedidos feitos até à data, 
que se dê início a uma turma de 
aulas de espanhol com o Professor 
de língua nativa, Teodoro Pérez In‑
fante. Divulgaremos mais informa‑
ções em breve.

Facebook, bullying, 
palavra‑passe, dados 
pessoais, foram 
temas debatidos por 
mais de 325 alunos.
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novIdades na 
bIblIoteCa
"Assim nasceu Portugal 
Por amor a uma Mulher"
Na Páscoa de 1126, em Viseu, o 
príncipe Afonso Henriques conhece 
Chamoa Gomes, uma bela rapariga 
galega por quem se apaixona. Con‑
tudo, sua mãe, D. Teresa, proibirá o 
casamento.
Este livro, que foca a infância e a 
juventude de D. Afonso Henriques, 
é o décimo romance de Domin‑
gos Amaral.

"As orelhas Voadoras"
Livro recomendado pelo Plano Na‑
cional de Leitura, para o 3.º ano, é 
destinado a leitura orientada. Ilus‑
trado, com um animado texto diri‑
gido aos mais pequeninos acerca do 
valor do silêncio e da aprendizagem 
da auscultação dos autênticos acor‑
des da natureza, de forma a perce‑
ber‑se a diferença entre ruído que 
prejudica e a sonoridade que nos 
fala de tudo o que nos rodeia. José 
Fanha, autor de vários livros apre‑
senta aqui um belo instrumento di‑
dático‑pedagógico.

vIsItas à bIblIoteCa
No mês de maio e no início de junho mais de 750 alunos 
visitaram a Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém onde 
efetuaram leitura presencial, requisição de livros e DVD´s, 
jogos, Hora do Conto, workshops, etc. Leia! Visite‑nos e leve 
livros para as férias!

lIvros, CheIros e sabores
As crianças ouviram a história do Livro com Cheiro a Cane‑
la, de Alice Vieira (que cheira mesmo a canela!) e provaram 
brigadeiros de canela vindos do Ponto Condensado, o atelier 
do brigadeiro que fica na nossa freguesia. Conhecem? Desta 
vez, participaram as professoras Anabela Passos (Moinhos 
do Restelo), Sílvia Salgueiro (Ext. Mundo Português) e Graça 
Lamego (Centro Helen Keller).
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10º anIversárIo da bIblIoteCa
Como é de todos sabido, a Biblioteca Pública é um ponto de encontro 
cultural. Local de aprendizagem, leitura, pesquisa, convívio, participa‑
ção em eventos, exibições e apresentações. Responde a necessidades bá‑
sicas de acesso universal à cultura, à informação, à educação e ao lazer, 
conforme preconizado pelo Manifesto da UNESCO.
Celebrámos os 10 Anos da Biblioteca da Freguesia de Belém na presença 
do nosso presidente Dr. Fernando Ribeiro Rosa, do ex‑presidente Eng.º 
José Filipe Athayde de Carvalhosa, público em geral e dois convidados 
especiais, José fanha e Silvestre fonseca. O primeiro é o conhecido au‑
tor de várias obras e declamador, que apresentou, o livro As Orelhas de 
Borboleta para duas turmas da EB Moinhos do Restelo e do Externato de 
S. José. Continuou, depois no Auditório, para um público mais alargado, 
a declamar poesia de sua autoria e de outros autores. O segundo é com‑
positor, professor e concertista de guitarra clássica (a sua discografia é 
vasta, com vários prémios nacionais e internacionais) tendo tocado e 
encantado miúdos e graúdos. Obrigado aos nossos convidados! E para‑
béns à Biblioteca!

Na foto, da esquerda para a direita, José Fanha, Fernando Ribeiro Rosa, 
Sónia Carrilho e Silvestre Fonseca, acompanhados por alunos do Externato 
de S. José.
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reInventar belém
No dia 23 de junho, seis dias após o Conselho de Ministros 
ter aprovado a criação de uma entidade destinada a poten‑
ciar Belém como destino turístico ‑ a Estrutura de Missão de 
Estratégia Integrada de Belém ‑, foi feita no Centro Cultural 
de Belém (CCB) a apresentação de uma exposição: "Exposi‑
ção do Mundo Português ‑ Explicação de um Lugar", a inau‑
gurar no outono.
Criada por Resolução do Conselho de Ministros nº 44/2015 
(DR nº124, 1ª série, 29/06/2015), a Estrutura de Missão de 
Estratégia Integrada de Belém tem por missão coordenar a 
elaboração do Plano Estratégico Cultural da Área de Belém 
e promover a respetiva implementação. Essa Estrutura de 
Missão possui uma Comissão de Aconselhamento, de na‑
tureza consultiva, presidida pelo Presidente da Comissão 
Diretiva (por inerência o Presidente do CCB), e é composta 
por mais nove membros, sendo um deles o representante 
da Freguesia de Belém.
A Exposição do Mundo Português pode ter sido uma obra de 
propaganda do Estado Novo, mas é ela que "redignifica os 
Jerónimos e esta zona toda" e que "transformou a zona de 
Belém", disse António Lamas, presidente do CCB.
Foi também apresentado um novo site para turistas, 
www.visitbelem.pt, que põe em prática o novo modelo de 
integração da zona de Belém.
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belém do pará
400 anos
Enquadrado nas celebrações dos 400 anos da ci‑
dade de Belém, capital do Estado do Pará, Brasil, 
a Junta de Freguesia recebeu, no dia 8 de junho, 
uma comitiva composta por diversas persona‑
lidades associadas à cidade e ligadas ao setor 
da Educação e que aproveitaram para conhecer 
o rico património cultural da nossa Freguesia, 
tendo na ocasião o Presidente da Junta recebido 
um convite do Prefeito de Belém para se deslo‑
car em janeiro àquela cidade para participar 
nas cerimónias oficiais dos seus 400 anos.
Esta visita pretendeu consolidar as relações en‑
tre as nossas localidades homónimas, procuran‑
do promover a partilha nos domínios da cultura 
e da educação entre os nossos dois países. 
Foi também apresentado pela Secretaria Muni‑
cipal de Esporte, Juventude e Lazer – SEJEL um 
convite para a deslocação, também nessa data 
de janeiro, de uma delegação desportiva da Fre‑
guesia composta por uma equipa de futebol e 
uma outra de ténis.
É de relembrar que a nossa geminação funciona na 
base do projeto global "Heranças Portuguesas na 
Amazónia", onde existem cerca de 40 localidades 
com nomes de localidades portuguesas.

aluGuer
de espaços publicitários
Agora já pode anunciar o seu negó‑
cio nas laterais dos aspiradores ur‑
banos da Freguesia (50€/mês/apare‑
lho) e nas telas exteriores da Piscina 
Municipal do Restelo (tela frontal: 
150/mês; tela lateral: 100€/mês).
Para mais informações contacte a 
Junta de Freguesia. 
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