Boletim Informativo da Junta de Freguesia de Belém
Ano 02 | Número 11 | Julho - Agosto 2015

Bimestral
Distribuição gratuita
www.jf‑belem.pt
www.facebook.com/juntafreguesiabelem

Belém
street
food
página 3

Férias
de Verão
AAAF/CAF
página 7

belenenses

sucesso na
liga europa

página 8

refood
belém
página 19

ação social programas férias de verão
Com o final do verão terminaram os diversos programas de férias que animaram as crianças, os jovens e os seniores da Freguesia com diversas atividades que mais uma vez marcaram a época com renovados dinamismo e
diversão. página 14
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Junta de Freguesia
de Belém
www.jf‑belem.pt
www.facebook.com/juntafreguesiabelem
Sede
Largo dos Jerónimos, nº3 R/C, 1400‑209 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email secretaria@jf‑belem.pt
Horário 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira | 9h – 18h
5ª feira | 11h – 20h
Delegação
Rua João de Paiva, nº11, 1400‑225 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email secretaria@jf‑belem.pt
Horário 2ª a 6ª feira | 9h – 14h ; 15h– 18h
Gabinete da Cidadania e Justiça

(Atendimento ‑ marcação prévia na secretaria)

Dr.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
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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

não perca...
Dogs and the City
No dia 13 de setembro, o Jardim
Vasco da Gama vai receber um con‑
junto de provas caninas organiza‑
das pela "Future Dogs".

Minhota sai novamente à rua, gra‑
ças ao esforço e empenho da Casa
do Minho em Lisboa.

Será uma tarde onde poderá presen‑
ciar o imenso talento dos melhores
amigos do homem.

Esta festa em honra de Nossa Senho‑
ra do Minho e Santiago, conta com
procissão na Rua de Belém, missa
campal, muita música, animação e
tradição tipicamente Minhota.

XXIIi Belém Vólei

dIA vERDE

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!
Romaria Minhota
No próximo dia 20 de setembro, no
Jardim Vasco da Gama, a Romaria

Dia 20 de setembro, irá decorrer
nos jardins do Museu da Eletrici‑
dade o Dia Verde, promovido pelo
"Verde Movimento", um evento que
pretende promover estilos de vida
saudáveis, de forma divertida e para
todas as idades.

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.

GLOOD RESTELO
Rua Gregório Lopes, Lote 1520, Loja 2
215 953 050
restelo@glood.pt
www.facebook.com/glood.pt
www.glood.pt

Telefones Úteis
Emergência  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Esquadra PSP Belém  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213 619 626
PSP “Idosos em Segurança” .  .  .  .  .  .  .  .  .  915 695 939
PSP “Comércio” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  969 896 977
RSB Regimento Sapadores Bombeiros .  .  .  213 906 060
AHBVCO – Bomb. Vol. Campo de Ourique .  213 841 880
Hospital S. Francisco Xavier  .  .  .  .  .  .  .  .  210 431 000
USF Descobertas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213 039 090/1/2
CM Lisboa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213 227 000
EPAL (roturas)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800 201 600
Lisboa Gás (roturas)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800 201 722
EDP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800 506 506
Conservatória Registo Civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213 566 250
Conservatória Registo Predial  .  .  .  .  .  .  .  . 211 550 420
7º Bairro Fiscal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  707 206 707

Boletim Informativo

Propriedade da
Junta de Freguesia de Belém
Distribuição JF Belém
Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02

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

Freguesia

50 anos

Planetário Calouste
Gulbenkian
A 20 de Julho de 1965, foi inaugura‑
do um centro científico e cultural,
integrado no Museu de Marinha, em
Belém, denominado Planetário Ca‑
louste Gulbenkian.
Assim se satisfazia uma das aspira‑
ções dominantes da Sociedade As‑
tronómica de Portugal, fundada em
1917, como se tornava realidade o
antigo sonho de um Oficial de Mari‑
nha e brilhante astrónomo-Amador.

belém street food
A iniciativa Belém Street Food, que pretende animar todos
os últimos domingos do mês a praça do Museu Nacional dos
Coches, teve a sua primeira edição no passado domingo dia
26 de julho.
O evento foi marcado por um clima de animação e degus‑
tação, fomentado pelos diversos participantes que das 10 às
21h estiveram presentes na praça com diversas iguarias das
mais diversas espécies a que a população de Belém pronta‑
mente aderiu.
Contamos com a sua presença nas próximas edições.
Se quiser estar presente na próxima edição do Belém
Street Food contacte o Dr. Nuno Melo, coordenador dos
licenciamentos na nossa Freguesia, através do e-mail
nuno.melo@jf-belem.pt.

Meio século depois o Planetário
mantém-se e tornou-se um ícone na
divulgação científica em Portugal e
comemorou no passado dia 20 de
julho a efeméride, com um concerto
dado pela Banda da Armada e com
a inauguração de uma exposição
fotográfica aberta ao publico, onde
esteve presente, entre outras per‑
sonalidades, o presidente da Junta
de Freguesia de Belém, Fernando
Ribeiro Rosa, em cerimónia presidi‑
da pelo Almirante Macieira Fragoso,
Chefe do Estado Maior da Armada.
Nesta exposição poderá ver imagens
desde a construção do edifício e da
magnífica cúpula de 23 metros, pas‑
sando pelas atividades do Planetário
em meados dos anos 80 até à substi‑
tuição do primeiro equipamento.
Não poderá perder também a his‑
tória detalhada e homenagem ao
grande impulsionador e primeiro
diretor deste Planetário, Comandan‑
te Eugénio Conceição Silva.
BI11 | JUL - AGO 2015 | JF Belém
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Freguesia

Fitas na rua

No Terreiro das Missas
O Lisboa na Rua celebra o Verão na
cidade, um Verão para ser vivido e
lembrado nos meses em que a luz já
não se estende tanto, mas o seu en‑
canto redobra.
No âmbito deste projeto surge o Fi‑
tas na Rua, homenagem ao cinema
ambulante que percorria as aldeias
de Portugal e que este ano foi à pro‑
cura de raridades, no intuito de dar
a conhecer obras menos vistas e me‑
nos acessíveis, como é o caso muito
particular do filme Heróis do Mar, de
Fernando Garcia, que foi projetado
no Terreiro das Missas (ao lado da es‑
tação fluvial de Belém).

4
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"Heróis do Mar estreou em 1949 no
Teatro São Luiz. Pouco tempo depois
perdeu-se o som do filme, e é por isso
que é desconhecido. Teve apenas uma
ou outra exibição na Cinemateca. Sem
o som, o filme não é percetível, mas
como encontrámos o guião original
foi possível "descobrir" a história e
perceber o que dizem os atores. As‑
sim, a partir do guião dos criadores
e atores, Flávia Gusmão e Rui Rebe‑
lo, preparou-se uma sonoplastia que
irá acompanhar a exibição. E esta
criação ultrapassa o guião, é um es‑
petáculo por si só, conta com vários
depoimentos que foram recolhidos so‑
bre a pesca do bacalhau, sobre a atriz
Isabel de Castro e outras descobertas
que o material disponível inspirou.
Penso que será uma experiência for‑
te, de cinema e de teatro, de som e de
silêncio", revela o programador Sér‑
gio Marques.
Foi uma noite inesquecível para to‑
dos aqueles que estiveram presentes,
numa forma diferente de experien‑
ciar a nossa bela Freguesia.

Belém
à descoberta do vinho
O projeto Travessa da Ermida, que já acostumou o seu pú‑
blico a uma oferta diferenciada pelas características únicas
dos espaços que o compõem, a Enoteca de Belém com um
perfil gastronómico contemporâneo e um serviço de vinho
de excelência, no passado mês de julho recomendada como
um dos 10 sítios para comer em Lisboa pela Wine Spectator,
bem como a Ermida, com a sua programação de exposições
de arte contemporânea consistente e as mais diversas in‑
tervenções artísticas na travessa e a Oficina de Joalharia
Alexandra Corte Real, com peças da joalharia de autor por‑
tuguesa sempre surpreendentes, juntamente com a Jun‑
ta de Freguesia de Belém, que aposta numa dinamização
constante desta zona nobre de Lisboa promovendo os mais
diversos eventos para todo o tipo de público apresentaram
um dia de verão diferente em que a animação cultural teve
outros contornos: música, vinho e arte na rua para todos os
que quiseram participar.
Dia 25 de julho entre as 14h e as 21h teve lugar uma mostra
de produtores de vinhos de norte a sul do país com o in‑
tuito de promover o melhor que há no mundo vitivinícola
português. Este foi um evento acolhido com carinho pelos
produtores de vinho que tiveram todo o gosto de represen‑
tar os seus produtos nesse dia e neste projeto situado numa
zona de excelência turística que é Belém, representada no
evento pelo presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ri‑
beiro Rosa.
Este foi um evento que pretende ter um carácter anual e di‑
ferente do que estamos habituados por se realizar num es‑
paço exterior e aberto a todos que nele queiram participar.
Parabéns ao projeto Travessa da Ermida e ao seu principal
dinamizador e promotor, prof. Doutor Eduardo Fernandes,
que tanto têm feito pela dinamização cultural da nossa
zona de Belém.

Freguesia

Bairro(s) do Restelo

Panorama Urbanístico e Arquitectónico
No próximo dia 8 de outubro, pelas 18h, no auditório do Mu‑
seu Nacional de Etnologia, irá decorrer a apresentação do
livro Bairro(s) do Restelo. Panorama Urbanístico e Arquitectónico da autoria de Patrícia Bento d’Almeida, Arquiteta
Doutorada em História da Arte Contemporânea.
Reconhecido pela historiografia portuguesa como o resultado de
uma das mais importantes operações urbanísticas realizadas no
século XX em Portugal, o Restelo defrontou-se afinal com múltiplas
intervenções urbanísticas e arquitetónicas elaboradas por diversos
projetistas que durante anos as conceberam sob a orientação de
variadas decisões políticas. Identificar os seus limites, os diversos
planos urbanos e os projetos de arquitetura e paisagismo elabora‑
dos para este território lisboeta foi um dos principais objetivos da
investigação.
Limitada temporalmente entre o surgimento da primeira proposta
de Urbanização da Encosta da Ajuda (1938) levada a cabo por João
Guilherme Faria da Costa – o primeiro urbanista português – e o
concurso público de ideias lançado pela extinta Empresa Pública de
Urbanização de Lisboa para a Zona Nascente da Encosta do Reste‑
lo (1991), esta obra abrange ainda a análise do vulgarmente deno‑
minado Bairro Económico do Restelo, do quarteirão do Ministério
da Defesa Nacional, do bairro da EPUL e do alto do Restelo, local
onde foram edificadas durante a década de 70 as polémicas torres
habitacionais.
Território limítrofe e periférico da capital, inicialmente pensado pelo
Estado Novo como a “cidade nova” edificada na encosta tardoz ao
Mosteiro dos Jerónimos, o Restelo é ainda um dos locais de prefe‑
rência para habitar. Como uma manta de retalhos bordada ao lon‑
go de várias décadas, este lugar é hoje um aglomerado de Bairro(s)
do Restelo.
Para além de um exaustivo inventário do edificado, esta publica‑
ção da editora Caleidoscópio, oferece ainda um vasto conjunto de
reproduções de projetos de urbanismo e arquitetura, perspetivas e
fotografias da época. Esta obra, cuja importância é reconhecida pela
Junta de Freguesia de Belém, constitui um valioso contributo não só
para o estrito mundo académico de especialistas e investigadores da
História da Cidade e da Arquitetura, bem como para moradores do
bairro e público em geral.

Decorreu no passado dia 22 de agosto uma mostra cultural e
gastronómica tailandesa, no Jardim Vasco da Gama, junto à
Sala Thai, para comemorar as boas relações existentes entre
este país e Portugal. Os presentes puderam conhecer e expe‑
rimentar um pouco da cultura daquele país ficando a conhe‑
cer um pouco melhor o seu artesanato, a sua arte, música,
gastronomia, entre outros.
A cerimónia de inauguração contou com a presença do Em‑
baixador da Tailândia em Porttugal, Chakorn Suchiva, e do
Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa

Foi inaugurado no passado dia 16 de
julho o Picadeiro Henrique Calado,
na Calçada da Ajuda, em Belém, es‑
paço gerido pela Parques de Sintra
onde passou a funcionar a Escola
Portuguesa de Arte Equestre (EPAE).
A cerimónia contou com a presença
do primeiro-ministro, Pedro Passos
Coelho, da ministra da Agricultura
e do Mar, Assunção Cristas, do Mi‑
nistro da Defesa, Aguiar Branco, do
Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e do
Presidente do CCB, António Lamas,
um dos principais dinamizadores e
responsáveis pela vinda desta Escola
Equestre para Belém.
O Picadeiro foi designado em home‑
nagem ao cavaleiro e comandante
dp regimento de Lanceiros nº2, entre
1967 e 1981. A tradição familiar mar‑
cou-o desde cedo e ditou a sua opção
desportiva pelo hipismo.
Neste espaço serão apresentados
regularmente espetáculos e treinos
abertos a todos os públicos e com o
objetivo de promover o ensino, a prá‑
tica e a divulgação da Arte Equestre
portuguesa. O Picadeiro foi alvo de
obras de recuperação das fachadas e
coberturas e de requalificação do in‑
terior, contemplando as adaptações
necessárias para o funcionamento
enquanto escola de arte equestre e
recinto de espetáculos.
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Mostra da cultura e
gastronomia tailandesa

INAUGURAÇÃO
DO PICADEIRO
HENRIQUE CALADO
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educação

AAAF e CAF
2015/2016
A Junta de Freguesia de Belém, como
entidade promotora e executora das
Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) e a Componente de
Apoio à Família (CAF) do Jardim de
Infância de Pedrouços e das Escolas
Básicas de Caselas e Moinhos do Res‑
telo informa que as mesmas inicia‑
ram no dia 1 de setembro. As AAAF
destinadas a crianças do jardim de
infância irão ter como horário, du‑
rante o período letivo, das 8h00 às
9h15 e das 15h30 às 19h00 e as CAF
destinadas a crianças do primeiro
ciclo funcionará, durante o período
letivo, das 8h00 às 9h15 e das 17h30
às 19h00. Durante as interrupções
letivas o horário do Apoio à Família
será das 8h00 às 19h00.
A partir do dia 1 de setembro os
pais das crianças inscritas nestas
Escolas poderão dirigir-se ao AAAF
e CAF para proceder à inscrição das
crianças, podendo as mesmas ini‑
ciar as AAAF e CAF antes do início
das aulas.

Atividades de
Enriquecimento
Curricular
As AEC pelo terceiro ano consecu‑
tivo, promovidas pela Junta de Fre‑
guesia de Belém, trazem novidades.
Este ano irão promover a Atividade
Física e Desportiva, o Inglês adapta‑
do às mudanças no 1º ciclo, a Música
e a Expressão Dramática.
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Será um ano de consolidação do Pro‑
jeto com o objetivo de adequar as
atividades e o seu funcionamento às
características da comunidade esco‑
lar onde se inserem.
As AEC irão proporcionar a todos
os alunos momentos lúdicos de ex‑
trema importância no seu percurso
escolar reservando diversas ativi‑
dades, algumas surpresa. Estamos
certos que o empenho dos alunos,
professores e coordenação será uma
garantia de sucesso na aquisição de
conhecimentos.
Desejamos assim um bom ano letivo
a todos os alunos!

Clubes
A história dos Clubes Paula Vicente é uma história sobre
pessoas, uma história que começou há dois anos como
uma ideia de formação lúdica e
pedagógica.

A formação
incubada e
desenvolvida
nos Clubes,
foi assimilada
por cerca de
200 alunos.

Proporcionando espaços lúdicos e
porções de conhecimento nas me‑
didas certas, a formação ali incuba‑
da e desenvolvida, foi assimilada
por cerca de 200 alunos.
Na educação não se deve referir o
termo balanço, mas antes o termo
construção e foi na construção que
os Clubes Paula Vicente pautaram
desde o início toda a sua atividade.

Para o próximo ano letivo, as ex‑
pectativas são enormes, a paixão essa, será a mesma, hu‑
milde, intensa e fervorosa.

educação

Férias de Verão nos AAAF e CAF
As férias de verão do CAF e AAAF, iniciadas em junho e ainda a decorrer
em setembro, proporcionam momentos lúdicos e também muitos sabe‑
res e experiências enriquecedoras. Com atividades diversas, como ex‑
periências de laboratório, jogos desportivos e ateliers de artes plásticas,
as férias contam também com visitas a jardins e parques, bibliotecas
e museus.
Os momentos são únicos e de grande diversão, para recebermos com
muita alegria o novo ano letivo que se avizinha. Até lá, continuação de
boas férias!
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Desporto

XXIII Torneio de
Belém Vólei

Centro Social de Belém
em Movimento

A Junta de Freguesia de Belém vai promover mais uma
edição do Belém Vólei.

Com o objetivo de chegar cada vez mais perto da popula‑
ção da nossa Freguesia, em setembro o Centro Social de
Belém vai reabrir com uma oferta desportiva renovada:

A 23.ª edição, deste que é considerado o maior torneio
de vólei de relva do país, realizar-se-á no dia 19 de Se‑
tembro de 2015, no Jardim Vasco da Gama, junto à Rua
Vieira Portuense.
Estarão cerca de 500 pessoas envolvidas, desde atletas,
árbitros, convidados, pessoal de apoio à organização e
público, neste evento que é uma marca da nossa fregue‑
sia e do desporto em Portugal.
Pode inscrever-se na secretaria, sede ou delegação da
Junta de Freguesia. Contamos com a sua presença!

• Ginástica Infantil

3ª e 5ª feira: 18h00 às 19h00			

• Yoga

2ª e 5ª feira: 9h00 às 10h00 | 2ª e 6ª feira: 18h00 às 19h00

• Zumba

3ª e 5ª feira: 19h15 às 20h00

Brevemente teremos também aulas de dança, fique
atento! Mais informações na secretaria, sede ou delega‑
ção da Junta de Freguesia.

parabéns Belenenses
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Sucesso na Liga Europa

O Belenenses qualificou-se no passado dia 27 de agosto
para a fase final de Grupos da Liga Europa em futebol,
após ter empatado 0-0 com o Altach (Áustria), no jogo
da segunda-mão do Playoff da Liga Europa realizado no
Estádio do Restelo.
O sorteio da Fase de Grupos da Liga Europa teve lugar
no dia seguinte em Nyon, na Suíça, tendo o Belenenses
ficado no Grupo I, juntamente com o Basileia, Fiorentina
e Lech Poznan.
A JF Belém congratula-se com tal feito e dá os parabéns ao CF "Os Belenenses" e à SAD Belenenses por
terem superado este difícil obstáculo e demonstrado a qualidade e o bom nível do futebol nacional
praticado.

Desporto

Almoço do CAAB
Realizou-se no passado dia 19 de julho, o tradicional al‑
moço de verão do C.A.Amigos de Belém, tendo contado
com uma forte participação dos seus atletas, associados
e familiares. O almoço que marca o encerramento da
época desportiva teve lugar no Espaço Ecológico da Jun‑
ta de Freguesia de Belém, onde também esteve presente
o presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro
Rosa, que enalteceu o trabalho desenvolvido na associa‑
ção ao longo destes anos de existência.

Escolinha do
Figo em Belém
Realizou-se no passado dia 9 de julho, um evento des‑
portivo com a parceria d’A Escolinha do Figo.
As crianças dos nossos CAF e AAAF tiveram a oportuni‑
dade de aprender e praticar futebol de uma forma di‑
ferente e divertida. Desde os remates à baliza ao jogo
entre equipas, assistiu-se a um dia de animação e pon‑
tapés na bola.

de Belém a Lagos
Em bicicleta

Belém, Cabo de São
Vicente e Lagos.

A partida foi dada no Pa‑
drão dos Descobrimentos
no dia 25 de julho às 10h
com a presença do pre‑
sidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa,
tendo os ciclistas chegado à Praça do Infante, em Lagos,
no dia seguinte, pelas 18h.
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Na passagem dos 600 anos do início dos Descobrimentos
Portugueses, com a conquista de Ceuta, dois Lacobrigen‑
ses do núcleo de Amigos do Atletismo de Lagos ligaram
por terra o que o Infante
Dom Henrique, pela pri‑
Dois Lacobrigenses meira vez ligou por mar
- Belém-Cabo de São Vi‑
ligaram por terra
cente-Lagos.
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Mostra
Bibliográfica
A temática da Mostra Bibliográfica
neste mês de setembro é Alexandre
Herculano. Em outubro, apresenta‑
remos A República.

Ciclo de
Conferências
Em julho passado, Ângelo Mendes
de Oliveira falou, no espaço da Bi‑
blioteca, sobre alguns aspetos de
D. Amélia, a última rainha de Por‑
tugal. No dia 17 de setembro às 16h,
este apresenta o tema D. Manuel I Um Rei muito venturoso.
Apareça e participe!

Férias de Verão
na Biblioteca
São muitas as atividades e os equipamentos que a Junta de
Freguesia de Belém disponibiliza, também, em tempo de fé‑
rias. Na Biblioteca, os adultos aproveitam esta altura para
requisitarem mais livros, para lerem o jornal ou acederem
ao computador. Há quem utilize, também, o wireless, e tra‑
ga o seu portátil. Os mais novos, com mais tempo para o
lazer, aproveitam para ler (muitas vezes acompanhados
pelos seus familiares), ouvir histórias, fazer desenhos, pu‑
zzles, escrita criativa, construções, verem desenhos anima‑
dos, aceder a jogos didáticos no computador e divertirem-se
com outros jogos tradicionais, de tabuleiro.
Está prevista a passagem do filme, de animação, Balbúrdia
na Quinta, para dia 9 de setembro, pelas 15h. Apareça!

Tarde de música

10
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No dia 17 de setembro às 17h, a jo‑
vem Joana Dias, que possui o cur‑
so do Conservatório de Música,
apresenta vários estilos de musicas
cantadas ao piano, no Auditório da
Delegação da Junta de Freguesia, si‑
tuada na Rua João Paiva n.º 11. Con‑
firme a sua presença na secretaria.

Aulas de
Espanhol
Encontram-se abertas as inscrições
para uma turma de aulas de espa‑
nhol que terá início em outubro com
o professor de língua nativa, Teodo‑
ro Pérez Infante.

A Biblioteca da Junta de Freguesia
de Belém, os Clubes do Soroptimist
International Lisboa Sete Colinas e
o Fundador enviaram livros escola‑
res do 1.º Ciclo e livros infantis para
uma escola na Guiné. Pretende-se
com esta iniciativa promover o ensi‑
no e a cultura da língua portuguesa.

cultura, turismo e comunicação

Livros para
a Guiné

Centro Social,
Livros e Internet
Relembramos que, além das ativi‑
dades várias no Centro Social de Be‑
lém, situado na Rua n.º 11 do Bairro
de Belém, existem também livros
para serem requisitados e um posto
público de acesso à Internet.

Livros e Leitura
Biblioteca e um
caso de sucesso

Muito obrigada e muitos, muitos parabéns aos pais e à bri‑
lhante Lara Letra!

Livro na
Biblioteca
Nacional
Mais documentos foram entregues
pela Junta de Freguesia de Belém à
Biblioteca Nacional de forma a pre‑
servar o nosso património e a nossa
história. Foi o caso dos Boletins da
Freguesia e das obras A famosa e
histórica Benguela, Como elegemos,
Djamila e a Ceia dos Cardeais.
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A Lara Letra, de 10 anos, portuguesa, é uma utilizadora
assídua da Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém e re‑
quisita o máximo de livros a que tem direito. Muito atenta
na educação da progenitora, a sua mãe, Ana Letra acompa‑
nha-a à Biblioteca. Lara ingressa, pela primeira vez, num
estabelecimento de ensino com 5 anos e frequenta o 1.º
ano, em Inglaterra. Com 6 anos, é transferida para a EB1
Moinhos do Restelo, na
turma da Prof.ª Neuza
Glória, tendo aulas de
"Graças aos muitos
apoio com a Prof.ª Tere‑
e bons títulos da
sa. Frequentou, este ano,
o 4.º ano da mesma esco‑
Biblioteca da Junta
la com a Prof.ª Catarina
de Freguesia de
Azevedo. Ana, residente
na freguesia, felicitou as
Belém, Lara Letra
professoras, a Freguesia
conseguiu 100% no
de Belém, em geral, e a
Exame Nacional de
Biblioteca, em particular
(cujo pelouro da cultura
Português do 4.º ano."
pertence à Dra. Anabela
Correia), afirmando que
"graças aos muitos e bons títulos da Biblioteca da Junta de
Freguesia de Belém e à Dra. Sónia Carrilho, sempre dispo‑
nível para identificar os livros mais adequados para a Lara,
esta atingiu um excelente patamar no que toca à língua por‑
tuguesa, culminando em maio de 2015, nos 100% atingidos
no Exame Nacional de Português, do 4.º ano".

A Biblioteca vai oferecer 5 livros aos
utilizadores mais assíduos na Biblio‑
teca durante este verão. De que está
à espera? Visite-nos!
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Novidades na
Biblioteca
"O Livro dos Provérbios 2"
Livro recomendado para alunos do
5º e 6.º anos, sem hábitos de leitura,
destinado a Leitura Orientada. Mais
de 600 provérbios selecionados e
adaptados por António Mota podem
agora ser relembrados e completa‑
dos no Livro dos Provérbios II. Cada
página contém uma série de adágios
incompletos. Ao leitor cabe a tarefa
de procurar, nas margens das pá‑
ginas, qual a palavra certa para os
completar.

Voluntariado e Biblioteca
A voluntária Manuela Nogueira, residente na freguesia tem,
desde há 5 anos, apoiado esporadicamente a Biblioteca. Se‑
gundo a mesma "tenho tido a oportunidade de colaborar
com a Biblioteca e faço-o com todo o gosto". Obrigada!

"Sem Fronteiras – Programas disponíveis para jovens"
Da autoria de José Manuel Fernan‑
des a obra, de 650 páginas, tem
como objetivo facultar aos jovens
e diferentes instituições ligadas à
juventude todos os programas de
apoio disponíveis nas áreas da edu‑
cação, cultura, formação profissio‑
nal e juventude, em Portugal e na
União Europeia.

12
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Hemeroteca
Lembram-se do Jornal Écos de Belém, órgão tri-mensal de
propaganda comercial e industrial, literário e defensor dos
interesses da freguesia de Belém e seus arredores, edita‑
do desde 1932? Pois bem. Vamos ter disponível, em breve,
para consulta na Biblioteca e no Site, algumas edições do
mesmo. Com o apoio do Coordenador Dr. João Carlos Oli‑
veira, da nova Hemeroteca Municipal de Lisboa, situada
em S. Domingos de Benfica (hemerotecadigital.cm-liboa.pt),
foram digitalizadas as mesmas e o público poderá aceder
a informação do jornal que esteve durante 3 gerações na
mesma família.

Ação Social

gabinete de inserção
profissional
O IEFP assinou a 29 de julho, em Aveiro, contratos de ob‑
jetivos com 434 entidades promotoras que integram a 3.ª
edição da rede nacional de GIP, entre as quais fazem parte o
GIP da Freguesia de Belém.
Com a implementação da 3.ª edição de Gabinetes de Inser‑
ção Profissional (GIP) o IEFP vê reforçada a sua capacidade
de atuação, em proximidade aos territórios e às populações,
no apoio à inserção profissional dos desempregados.
Com a nova rede de GIP, o IEFP reconhece a importância de
reforçar as suas respostas no apoio à inserção profissional.
Concretiza-o através da promoção de uma abordagem mul‑
tidisciplinar e de proximidade na resposta a situações de
desemprego e de maior desfavorecimento face ao mercado
de trabalho.
Com a concretização destas parcerias, formalizada através
de contratos de objetivos celebrados entre o IEFP e a en‑
tidade promotora, assume-se o papel essencial dos GIP no
apoio à inserção profissional dos desempregados, através
do desenvolvimento de atividades de apoio à procura ativa
de emprego, de captação e divulgação de ofertas de empre‑
go, de apoio à colocação, de divulgação de medidas de em‑
prego, formação profissional e empreendedorismo, entre
outras atividades de apoio à inserção ou reinserção profis‑
sional enquadradas num contrato, de objetivos, acordado
entre o serviço de emprego e a entidade promotora.
Assim sendo o GIP de Belém continuará a exercer as suas
atividades na delegação da freguesia situada na Rua João
de Paiva nº 11 das 9:00h às 14:00h e das 15:00h às 18:00h,
qualquer assunto relacionado por contactar o email:
gip@jf-belem.pt

aulas de informática
Inscrições abertas

Mantêm-se abertas inscrições para aulas de informática na
secretaria da junta de freguesia para todos os interessados
residentes em Belém.

SORRIDÁRIOS
PROCURAM-SE!
A Operação Nariz Vermelho vem
solicitar o apoio de empresas, insti‑
tuições e associações na concretiza‑
ção da campanha de angariação de
fundos de rua “Seja Sorridário” - co‑
labore connosco através do recruta‑
mento de voluntários, da divulgação
da campanha ou de outra forma que
nos ajude a espalhar sorrisos pelas
ruas de Portugal!
ONDE:
Almada, Amadora, Cascais, Lisboa,
Oeiras, Sintra, Braga, Coimbra, Gaia,
Matosinhos e Porto
QUANDO:
01, 02, 03 e 04 de outubro de 2015
MISSÃO:
Participar como Voluntário da Ope‑
ração Nariz Vermelho na ação de
rua de angariação de fundos, junto
do público em geral, tendo em vis‑
ta garantir a sustentabilidade do
trabalho dos Doutores Palhaços nos
serviços de pediatria de 13 hospi‑
tais do país.
Cada Voluntário é integrado numa
equipa orientada por 2 responsáveis,
tendo identificação, formação, auto‑
rização e seguro adequados á ação
e participando na zona e turno que
escolher na inscrição.
PERFIL:

Todos os cursos realizam-se no período da manhã, sujeitos a
número de inscrições e horários disponíveis. A data em que
se inscreve, que é obrigatória colocar na ficha de inscrição,
define a prioridade da participação dos candidatos.

20 de setembro de 2015

Todos os inscritos serão contactados telefonicamente quan‑
do as condições para iniciar o curso estiverem reunidas.
Participe e adquira mais conhecimentos!

Maior de 16 anos
PRAZO:
EMAIL:
voluntario@narizvermelho.pt
TELEFONE:
Norte (Margarida Marques)
937 929 923
Sul (Cátia Frutuoso) 937 929 926
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Novos cursos de Iniciação, Internet, Correio Electrónico,
Word, Excel e Power Point estão previstos para 2016. Ga‑
ranta já a sua vaga e embarque numa aventura divertida e
motivante.
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Ação Social

Campo de Férias Sénior
Terminou mais um Campo de Férias Sénior.
Estes dois últimos turnos tiveram atividades inesperadas e repletas de
animação, tais como a visita aos Jardins da Presidência da Republica, a
ida ao cinema para visionar o filme “O Páteo das Cantigas, a Equitação
na GNR e a visita ao Oceanário de Lisboa.
A cultura não faltou este ano com a visita aos Jardins Marquês de Pom‑
bal, a visita ao novo Museu dos Coches, ao
MUDE e à vila da Nazaré.

14
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Estes dois últimos
turnos tiveram
atividades
inesperadas
e repletas de
animação.

O desporto foi assegurado por uma rotina
diária de ginástica na Praia do Tamariz
complementada por uma sessão de dan‑
ças internacionais e um dia na Piscina
de Coruche.
Para o ano há mais, mas entretanto vão
decorrer os habituais passeios seniores.
Esteja atento e inscreva-se!

“Gostei de tudo! As atividades fo‑
ram muito divertidas e os monito‑
res foram fantásticos!”
“Os monitores estão sempre
preparados para nos ouvir e estão
sempre atentos para que nada
nos aconteça”

Ação Social

Testemunhos dos Jovens

“Gostei do convívio com os monito‑
res muito simpáticos e dos outros
participantes!”
“As atividades eram bastante dinâ‑
micas e ajudaram-nos a conhecer
pessoas novas.”
“Muito obrigada pelos dias magní‑
ficos de diversão e alegria que me
proporcionaram e … desculpem
qualquer coisinha … principalmen‑
te a soneira aguda/rabugice desta
última semana. Adorei!!! Abra‑
çinhos e miminhos para todos!!!
Grata pela bonita recordação…”
“É uma experiência diferente…
Cheia de movimento, alegria,
mimo… fui muito feliz no Belém Jo‑
vem!!! Por favor continuem a fazer
muitos jovens, como eu, felizes!"

Campo de Férias Jovem
Este ano, mais uma vez, decorreu com suces‑
so e muita animação o Campo de Férias Jo‑
vem da Junta de Freguesia de Belém.
Contou com a participação de mais de 100
jovens, ao longo de 5 turnos, com muitas ati‑
vidades, diversão, companheirismo e respon‑
sabilidade. Esperamos que todos os partici‑
pantes tenham gostado e até para o ano!

Contou com a
participação
de mais de 100
jovens, ao longo
de 5 turnos.

Testemunhos dos
encarregados de Educação
“Felicito a Junta de Freguesia de
Belém por esta iniciativa.”
“Obrigada por dedicarem as
vossas férias a fazerem todos
mais felizes!”
“Mais uma vez, não temos palavras
suficientes para agradecer o quan‑
to têm feito e proporcionado à Ana
Luísa. Bem hajam a todos! Querer
é poder e incluir também! Foi um
desafio há muito ultrapassado!”

“O meu filho tem paralisia ce‑
rebral, o campo de ferias de J.F.
Belém foi das melhores coisas que
lhe aconteceram, muito obrigado
por tudo!”
“Obrigada, obrigada, parabéns, pa‑
rabéns… e um ENORME beijinho :)
para todos os intervenientes nesta
extraordinária iniciativa!”
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“A equipa simpática, atenciosa,
divertida, responsável e cuidadosa.
Uma excelente iniciativa da Junta
de Freguesia. Parabens!”
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Ação Social

Testemunhos dos
encarregados de Educação
“Sinceras palavras de gratidão a
toda a equipa, à presidência da
Junta de Freguesia e a todos os
envolvidos neste ótimo projeto.”
“Os campos de férias são uma
ótima iniciativa que espero que
se continue a realizar, nomeada‑
mente, nos períodos de Páscoa
e do Natal”
“Parabéns a toda a equipa que par‑
ticipa e organiza este programa.
Obrigada.”
“Como sempre cinco estrelas! Mui‑
to obrigada a todos pelo carinho e
paciência despendido para com o
meu filho. Para o próximo ano há
mais, espero eu!”
“Monitores muito atentos às
crianças e equipa a manter no
futuro. Adorei.”
Testemunhos dos
Encarregados de Educação,
relativos aos participantes
Inclusivos
“…este turno envolveu mais os
participantes, ajudou a integrar
e interagir com as crianças com
necessidades especiais.”
“É mesmo muito importante que
sempre seja assim, relativamente
aos inclusivos."
“Penso que o campo de férias
inclusivo é muito importante para
afastar preconceitos e estigmas e
para as crianças aprenderem a vi‑
ver com diferença. Por outro lado
é opimo para os pais das crianças
com necessidades especiais e para
as próprias crianças”
Testemunhos dos
Participantes
“Eu acho que estava tudo bem e
que continuem assim!”

16
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“Obrigada praia campo!”

Ação Social

Praia Campo Infância
Terminou com um balanço excelente o Programa de Férias de Verão de
Crianças da Junta de Freguesia de Belém.
Mais uma vez este ano os turnos contaram com muita animação
dos nossos monitores, as crianças ajudaram muito e são o coração
do programa.
Este ano, no decorrer de 5 turnos (de 15
de junho a 21 de agosto) as crianças tive‑
ram a oportunidade de desfrutar da praia
de Carcavelos, no período da manha, e em
alguns dias as Piscinas de Coruche, Monte‑
mor e Santarém.

Para o ano há
mais, entretanto
temos as férias de
Natal e Páscoa.

As atividades lúdicas, desportivas e cultu‑
rais não faltaram, tais como o Oceanário, a Micolândia, o Air Foot, o
Surf, a Equitação, o Museu da Eletricidade e o Teatro.
Para o ano há mais, entretanto temos as férias de Natal e Páscoa, e já
sabe que as inscrições online para o Campo de Férias de Crianças de
Verão abrem logo a seguir às Férias da Páscoa!
BI11 | JUL - AGO 2015 | JF Belém
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Ação Social

lisboa
mais limpa
No dia 26 de setembro vamos ajudar
Lisboa a ficar mais Limpa!
No âmbito de “Lisboa Capital Euro‑
peia do Voluntariado 2015”, a CML,
em parceria com os Membros da Co‑
missão Organizadora da CEV 2015 e
das Juntas de Freguesia, solicitou a
nossa ajuda para participarmos nes‑
te Compromisso Público de Redução
de Tags e Grafittis.
A CML irá disponibilizar kit’s de
limpeza para a remoção de tags e
grafittis junto de todos os materiais
não porosos (sinais de transito; pa‑
ragens de autocarro; caixas de ele‑
tricidade, etc)
Os interessados em participar nesta
ação deverão demonstrar o seu inte‑
resse para: voluntariado@jf-belem.pt
ou presencialmente nas instalações
da Junta de Freguesia de Belém.

troca de
seringas
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As farmácias portuguesas têm uma
sólida proximidade e confiança com
os cidadãos, representando um im‑
portante ponto de acesso aos cuida‑
dos de saúde e ao medicamento.
Recentemente retomaram o progra‑
ma de Troca de Seringas (Acordo
entre o Ministério da Saúde e a As‑
sociação Nacional de Farmácias - 9
de julho de 2014) que representa um
importante contributo para a redu‑
ção de problemas de saúde associa‑
dos ao consumo injetável de subs‑
tâncias. Deste modo, no âmbito do
acordo estabelecido, mais de 1400
farmácias aderiram voluntariamen‑
te a esta importante intervenção em
saúde pública.
Na nossa Freguesia farmácias ade‑
rentes são:
Farmácia Belém
Rua Tristão Vaz
Farmácia Fénix
Rua Gregorio Lopes, lote 15-17

Ação Social

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.

Refood Belém
A Refood Belém, oficialmente inaugurada a 9 de maio de
2015, resgata atualmente 600 refeições semanais de 23 par‑
ceiros de alimentos, permitindo ajudar 36 agregados fa‑
miliares num total de 123 pessoas em situação de carência
alimentar.
Após dois anos de empenho e a profícua colaboração da
Junta de Freguesia de Belém na cedência de instalações, si‑
tuadas no cruzamento da Rua das Pedreiras com a rua dos
Jerónimos, é possível distribuir diariamente dezenas de re‑
feições por beneficiários da Freguesia.
O projeto Refood é um esforço eco humanitário, 100% volun‑
tário, efetuado para e pelos cidadãos ao nível micro-local,
com o objetivo de acabar com a fome nos bairros urbanos.
Para este efeito 250 voluntários cedem 2 horas do seu tem‑
po, para se dividirem por quatro turnos diários entre as
15:00 e as 23:30.
Para conhecer melhor este projeto, visite-nos nas nossas
instalações e veja o tipo de tarefas que pode desempenhar.

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.

Junte-se à nossa equipa! Para tal contacte-nos através do
e-mail voluntariado.refood.belem@gmail.com ou da nossa
página no Facebook REFOOD BELÉM, na qual pode acom‑
panhar o dia-a-dia do nosso núcleo.
Ajude-nos a ajudar!

Não Custa Nada!!

Informa-se que Loja Solidária Não
Custa Nada!!, localizada na Rua de
Pedrouços, nº84‑86, voltará a abrir
ao público no próximo dia 8 de se‑
tembro, no seu horário habitual.
Para mais informações contate a
Junta de Freguesia de Belém.
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loja solidária
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Destaque

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
gratuitamente durante 20 minutos
de charrete no centro histórico da
nossa Freguesia.
De salientar, que durante o passado
mês de agosto, todos aqueles que
passearam de charrete pela nossa
Freguesia puderam também usu‑
fruir, às quartas-feiras, de uma atua‑
ção de Fado ao vivo (ver foto).
A JF Belém agradece ao empresário
Rui Quintino toda a disponibilidade
do serviço de charrete que tem ofe‑
recido à população de Belém.

minibus coca-cola
A Coca-Cola e a Direção-Geral do Património Cultural assi‑
naram no dia 24 de julho, na Torre de Belém, um protocolo
de colaboração que beneficia os pontos turísticos de Lisboa
e que ficou marcado pela homenagem a este espaço cultu‑
ral, com o lançamento da lata Torre de Belém, numa alusão
livre, evocativa e divertida, do monumento. O protocolo foi
assinado pelo Subdiretor geral da DGPC, Samuel Rego e pelo
Diretor-Geral da Coca-Cola em Portugal, tendo assistido ao
ato os diversos responsáveis dos museus da cidade de Lis‑
boa e o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
Assim sendo, a partir de 1 de agosto, um 'minibus' Coca-Co‑
la/Património Cultural assegura a ligação gratuita a museus
e monumentos da cidade, que funcionará, de terça-feira
a domingo.
Com a assinatura deste protocolo, a Coca-Cola apoia a DGPC
na prossecução da sua missão de gestão, salvaguarda, va‑
lorização, conservação e restauro dos bens que integram o
património cultural do País e dá um contributo para o re‑
forço da promoção dos vários espaços culturais de Lisboa.

Inauguração
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Extensão SAD
Descobertas da SCML
No dia 8 de julho, às 15h, foi inaugu‑
rado o espaço da Extensão SAD Des‑
cobertas da SCML. Este espaço que
presta serviço de apoio domiciliário
está localizado na nossa Freguesia,
na Rua Bartolomeu Dias, 87.
Na cerimónia de abertura estiveram
presentes diversas personalidades,
entre elas Rita Valadas (Adminis‑
tradora da SCML), Mário Rui André
(Diretor da Ação Social da SCML) e
Subcomissário Bruno Clemente (Co‑
mandante da Esquadra de Belém da
PSP), bem como Fernando Ribeiro
Rosa, Presidente da JF Belém e João
Carvalhosa, Vogal do pelouro da
Ação Social da JF Belém.

O Minibus fará dois percursos distintos. De terça a quintafeira ligará os espaços culturais que integram o Bilhete
Cais da História, localizados na zona de Belém, Restelo
e Ajuda: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Museu Nacional de Arqueologia, Museu dos Coches (antigo
e novo), Museu Nacional de Etnologia e Palácio Nacional
da Ajuda. De sexta-feira a domingo, o transporte fará o per‑
curso do Bilhete Lisboa, ligando os seguintes espaços cultu‑
rais: Panteão Nacional, Museu Nacional do Azulejo, Museu
Nacional do Traje, Museu Nacional do Teatro e da Dança,
Museu Nacional da Música, Museu Nacional de Arte Con‑
temporânea | Museu do Chiado, Museu Nacional de Arte
Antiga e Casa-Museu Anastácio Gonçalves.

