
novo 
jardim de 
infância

página 4

Bairro(s) 
do restelo

página 3

Boletim informativo da junta de freguesia de Belém
Ano 03 | Número 12 | Setembro - Outubro 2015

Bimestral
Distribuição gratuita

www.jf ‑belem.pt
www.facebook.com/juntafreguesiabelem

treino com 
tiago silva

página 9
cluBes

página 13

espaço púBlico PArque iNfANtil reAbertO
O parque infantil das torres do restelo foi reaberto ao público. este parque passou para a gestão da Jf (vindo da 
Câmara Municipal de lisboa) em Março de 2014, encerrado e meio destruído e desde então foram feitos esforços 
no sentido da sua reabilitação. Missão Cumprida! página 5
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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 . . . 808 215 215 
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

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.

Honorato susHi
Rua de Pedrouços, 129 
213 010 654
www.facebook.com/honorato.sushi

convite
Aula de Defesa Pessoal
Nos dias 17 e 19 de novembro, das 
20h às 21h, convidamo‑lo a expe‑
rimentar uma Aula de Defesa Pes‑
soal com o instrutor Miguel Nunes 
no Centro Social de Belém. Espera‑
mos por si!
A entrada é gratuita e sem marca-
ção prévia.
Defesa Pessoal , é um conjunto de métodos 
que têm como fim neutralizar um ataque 
pessoal através de técnicas utilizadas no 
Krav Maga (sistema de defesa pessoal is‑
realita), Keysi (método de Defesa pessoal 
desenvolvido por Justo Dieguez ), Systema 
(arte marcial Russa) e Bastão de Combate 
(jogo do Pau Português método do Mestre 
Nuno Russo).

novo mapa
Da Freguesia de Belém
Acaba de ser elaborado um mapa da 
nossa nova Freguesia de Belém, que 
tem no verso também um mapa da 
Cidade de Lisboa com os limites de 
todas as Freguesias.
Trata‑se de mais um importante ins‑
trumento que é posto à disposição 
da população e que vai permitir que 
todos nós possamos conhecer me‑
lhor a nossa Freguesia nos seus dife‑
rentes aspetos e dimensões.
A Junta de freguesia irá distri-
buir gratuitamente um exemplar 
por morada.
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Bairro(s) do restelo
Apresentação do Livro

Decorreu no passado dia 
8 de outubro a apresen‑
tação do livro "Bairro(s) 
do Restelo" no Museu 
Nacional de Etnologia.
Esta foi mais uma obra 
patrocinada pela Junta 
de Freguesia de Belém 

com o intuito de deixar registada a história e as recordações 
daqueles que residem ou residiram na nossa Freguesia. 
Esta obra é uma partilha de informação sobre o Restelo da 
autoria de Patrícia bento d’Almeida, Arquiteta e Doutora‑
da em História da Arte, residente na nossa Freguesia, cuja 
apresentação foi feita pelos Professores Michel Toussant e 
Margarida Acciaioli.
A Junta de Freguesia agradece a cedência das instalações 
ao Museu Nacional de Etnologia e o serviço de catering à 
Enoteca de Belém.
Caso esteja interessado, poderá adquirir este livro nas insta‑
lações da Junta de Freguesia ou no Quiosque Belém.

romaria minHota
No dia 20 de setembro decorreu no 
Jardim Vasco da Gama mais uma Ro‑
maria Minhota, uma iniciativa que a 
Casa do Minho em Lisboa organiza 
anualmente na Freguesia de Belém.
A festa teve início com a celebração 
da missa campal em honra de Nossa 
Sra. do Minho e Santiago, presidida 
pelo Pe. José Pinto, a que se seguiu 
a procissão solene que percorreu as 
ruas da zona histórica de Belém. En‑
toando cânticos religiosos que nos 
remetem para o ambiente vivido 
nas romarias aos santuários do Mi‑
nho, os participantes fizeram‑se des‑
filar com os seus trajes tradicionais.
Após um animado cortejo os ran‑
chos convidados subiram ao palco 
e abrilhantaram a soalheira tarde 
com as suas danças e os seus can‑
tares. Este ano foram três os grupos 
folclóricos participantes (Rancho 
Folclórico da Casa do Minho em Lis‑
boa, Rancho Folclórico São Pedro 
do Vale e Rancho Folclórico da Casa 
do Concelho de Ponte de Lima) que 
animaram turistas e lisboetas que se 
encontravam em Belém.
A Junta de Freguesia agradece re‑
conhecidamente todo o apoio que 
recebeu para esta iniciativa da CML, 
dos BVCO e da PSP.

smil
No dia 5 de outubro celebraram‑se 
os 105 anos de existência da SMIL, 
Sociedade Musical Instrução Liber‑
tada, mais conhecida por Solidó, 
estando previstas várias atividades 
a desenvolver neste âmbito, nomea‑
damente sessão solene de entrega 
de emblemas a sócios, teatro, rally 
paper e noite de fados.

O nosso intuito é 
deixar registada 
a história e as 
recordações da 
nossa Freguesia.

Na foto, da esquerda para a direita, Dr. Jorge Ferreira (editor 
Caleidoscópio), Prof. Arq. Patrícia Bento d'Almeida (Autora), Dr. 
Fernando Ribeiro Rosa (Presidente JFBelém), Prof. Michel Tous‑
sant e Prof.ª Margarida Acciaioli.
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dance for 
Kindness 
À semelhança do ano passado, Lis‑
boa volta a participar no freezemob/
flashmob “Dance For Kindness”, o 
maior evento anual e mundial da 
organização sem fins lucrativos Life 
Vest Inside.
Desta vez será no Centro Cultural de 
Belém, no próximo dia 8 de novem‑
bro, pelas 12h30. Nesse dia, milhares 
de pessoas juntam‑se para dançar a 
mesma música e a mesma coreogra‑
fia pela generosidade humana, em 
cerca de 90 cidades de 40 países.
O objetivo é olhar para além de nós 
próprios, ignorando fronteiras, cul‑
turas, raças e religiões. Inscreva‑se 
nesta iniciativa, vista uma peça de 
roupa laranja e venha dançar no Ca‑
minho Pedonal do CCB.
Para mais informações sobre o evento 
e as condições de inscrição, consulte 
o site www.lifevestinside.com/dfk/pt/

dia verde
"A Mobilidade Verde"
Eco festa aberta a todos, com atividades gratuitas para to‑
das as gerações, o Dia Verde decorreu no 20 de setembro, 
das 14h às 20h, nos jardins do Museu da Eletricidade e ce‑
lebrou estilos de vida saudáveis e equilibrados, para nós e 
para o planeta. 
Integrado na Semana Europeia da Mobilidade, o Dia Verde 
convidou os visitantes a deslocaram‑se de transportes pú‑
blicos ou de bicicleta, havendo até workshops que ajuda‑
ram os pais a ensinarem os filhos a andar de bicicleta. 
Integrou‑se também no evento a segunda edição da Corrida 
S.E.M (Semana Europeia da Mobilidade), organizada pela 
Correr Lisboa, em parceria com a CML e a JFBelém.
Tal como nas edições anteriores, houve atividades para to‑
das as gerações e animação ao longo de toda tarde, com pas‑
seios pelo rio Tejo, aulas de zumba, hora do conto para os 
mais novos, mercado criativo e mercado bio, entre outras.

jardim-de-infância de Belém
Belém, desde o dia 24 setembro tem um novo jardim de in‑
fância. Um espaço para meninos dos três aos cinco anos que 
ganham agora uma nova casa, depois do encerramento do 
jardim de infância de Pedrouços.
A cerimónia foi presidida pelo Presidente da CML, Fernan‑
do Medina e contou com a presença dos Vereadores Gra‑
ça Fonseca, Manuel Salgado e Carlos Castro, do Presidente 
da JFBelém, Fernando Ribeiro Rosa, dos membros do Exe‑
cutivo, Helena Lencastre e João Carvalhosa, do Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Belém‑Restelo, Júlio Santos 
e de outros responsáveis autárquicos e do Agrupamento 
de Escolas.
Na ocasião, o Presidente da Junta de Freguesia salientou 
a importância deste novo equipamento educativo para a 
Freguesia, mas referiu que só ficará plenamente satisfeito 
quando forem executadas as adequadas obras de reabili‑
tação das restantes escolas da Freguesia (Escolas Básicas 
do Restelo, de Caselas e dos Moinhos do Restelo), que es‑
tão previstas serem realizadas no final do primeiro semes‑
tre de 2016.

str.eat fest
Nos dias 26 e 27 de setembro, a co‑
mida de rua voltou à rua para uma 
nova edição do Str.Eat Fest, desta 
vez em Belém, junto ao Museu da 
Eletricidade com o apoio conjunto 
CML e JFBelém.
Estiveram presentes 50 conceitos 
de street food que garantiram uma 
oferta gastronómica para todos os 
gostos. Para os mais pequenos hou‑
ve uma Kidzone e para os que pre‑
ferem comer junto ao rio houve um 
Picnic Park, para além do Corner 
Music, um palco de música com DJs. 
Foi também criada uma Poolball, 
uma mesa de snooker com sete me‑
tros de comprimento em que a bolas 
utilizadas são de futebol e os tacos 
são os pés dos participantes.
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parque infantil das torres do 
restelo (re)aBerto ao púBlico
A Junta de Freguesia de Belém tem o prazer de anunciar que o parque 
infantil das Torres do Restelo foi reaberto ao público.
Encerrado e meio destruído, o parque passou para a gestão da JF (vindo 
da Câmara Municipal de Lisboa) em Março de 2014.
Apesar de os inúmeros esforços encetados pela JF, a CML nunca assu‑
miu os custos de recuperação do parque (como devia ter feito, pois a 
passagem do equipamento devia ter sido feita com ele em condições).
No entanto, não baixámos os braços e recuperámos o parque com ver‑
bas próprias da JF de modo a que as crianças da zona não continuassem 
privadas deste equipamento.
Muito obrigado aos vários moradores da zona que ao longo deste ano e 
meio nos estimularam a ir para a frente com a reabilitação!
Boas brincadeiras!
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Higiene urBana
Nova Máquina
A Junta de Freguesia de Belém adqui‑
riu uma nova máquina para a equipa 
da Higiene Urbana.
Esta máquina é um aspirador gigan‑
te, com uma capacidade de sucção 
muito potente, que permite, espe‑
cialmente na época da folha, aspirar 
uma grande quantidade de detritos, 
triturando e colocando‑os dentro de 
um reservatório.
Esperamos assim contribuir para 
a eficiência da equipa de Higiene 
Urbana e melhorar a limpeza das 
nossas ruas.

nova passadeira
Em Pedra
Foi colocada a título experimental 
uma passadeira em pedra (calça‑
da portuguesa) na Rua Tristão Vaz. 
Não trazendo qualquer perigo à cir‑
culação, é uma forma ecológica de 
reduzir o constante gasto em tinta e 
manutenção deste equipamento já 
que a sua durabilidade é bastante 
mais alargada que as tradicionais 
passadeiras.

Bancos e mesas de jogo
Restaurados

Foram restaurados os bancos e 
as mesas de jogo existentes em 
Caselas, na Rua Mem Rodrigues e 
na Frente Ribeirinha.
A manutenção destes espaços 
é de uma extrema importância 
para combater a degradação dos 

equipamentos e também das relações humanas geradas em 
torno dos mesmos.
A Junta de Freguesia, com a ajuda de todos os fregueses, está 
comprometida em melhorar constantemente a qualidade 
de vida daqueles que usufruem da nossa bela Freguesia.

A manutenção 
destes espaços é 
de uma extrema 
importância.
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xxiii Belém vÓlei
Realizou‑se no passado dia 19 de setembro, a 23ª edição do Belém Vólei. 
Aquele que é conhecido por ser o maior torneio de voleibol de relva 
do país, contou com a presença de mais de 180 atletas, numa iniciativa 
conjunta da JFBelém, CML e coletividades da Freguesia, que permitiu 
fazer do Jardim Vasco da Gama um centro de promoção ao desporto, 
fair play, convivência e amizade. Durante o evento tivemos o prazer e 
a oportunidade de assistir às apresentações dos Pitéus do Ritmo e do 
grupo de Ginástica Sénior da Junta de Freguesia de Belém. 
Aqui deixamos as nossas felicitações aos vencedores da edição de 2015 
e os nossos agradecimentos por todo o apoio à equipa técnica, à CML, 
aos BVCO e à PSP de Belém.

vencedores 
edição 2015
escalão Cadetes Masculinos
1º lugar - Bidós

escalão iniciados femininos
1º lugar - Clube De Atletismo 

Amigos De Belém
2º lugar - Clube Nacional de 

Ginástica A
3º lugar - Clube Nacional de 

Ginástica B

escalão Seniores femininos
1º lugar - Dª Amélia
2º lugar - C.S. Pedrouços

escalão Seniores Masculinos
1º lugar - IVA
2º lugar - Lombos
3º lugar - Rainhas

escalão Veteranos femininos
1º lugar - TAP
2º lugar - Miami Team

escalão Veteranos Masculinos
1º lugar - Brazucas Volei
2º lugar - Belém Clube
3º lugar - Play And Win
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Belém em movimento
O Centro Social de Belém está mais dinâmico! Venha conhe‑
cer as modalidades que temos para si: Ginástica Infantil, 
Danças do Mundo, Yoga, Ginástica de Manutenção, Ginásti‑
ca Sénior, Ritmos Latinos (na SMIL).
As Danças do Mundo são aulas que misturam vários esti‑
los de dança de uma forma divertida, dança‑se ao ritmo de 
Zorba, Valsa, Zumba, Folclore, Kizomba entre outras. É uma 
modalidade para todas as idades.

d
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po
rt

o

dogs and 
tHe city
No passado dia 13 de setembro de‑
correu mais um Dogs and the City no 
Jardim Vasco da Gama. Este evento 
procurou sensibilizar a sociedade 
para a necessidade de criar melho‑
res condições para que os cães sejam 
considerados membros integrantes 
na família, permitindo assim uma 
maior qualidade de vida aos mes‑
mos e aos seus donos. Apelar à con‑
ciliação das atividades sociais do ser 
humano com as do cão, passando 
acima de tudo pela educação como 
regra básica da posse responsável: 
cuidados de saúde, respeito ao ani‑
mal e seu bem‑estar.
Neste dia as famílias puderam par‑
ticipar em diversas atividades: lay‑
ground canino com piscina de água 
e bolas; aulas de obediência gratui‑
tas realizadas pela future dogs; 
desparasitação externa gratuita rea‑
lizada por veterinários da Frontline; 
aconselhamento nutricional Royal 
Canin; várias demonstrações cani‑
nas (agility, GOC da PSP, Freestyle e 
Discdog); presença da Vila do Cão 
com mostra de várias raças organi‑
zada pela revista Cães e Companhia; 
aula de zumba e military training 
para donos com a Virgin Active 
Health Club Oeiras, música com o DJ 
Rui Santoro e o seu cão Martim San‑
toro, entre outras.
Foi um dia bem passado, que mais 
uma vez terminou com a esperança, 
de que num futuro próximo, todos 
possam frequentar livremente os 
mesmos espaços.



Vamos
correr?
Siga estas dicas!

1. Primeiro que tudo con-
sulte o seu médico e faça 
um check-up;

2. Antes de começar é im-
portante que saiba qual 
é o seu tipo de passada: 
neutra, pronadora ou su-
pinadora. Para descobrir, 
deve dirigir-se a uma loja 
desportiva especializada 
em running para que lhe 
possam dizer quais os 
ténis mais apropriados 
ao seu tipo de passada;

3. Usar a roupa adequada 
também é importante, 
deve preferir as microfi-
bras que permitam uma 
respiração eficaz da pele 
e que não façam reten-
ção de líquidos;

4. Procure um Personal 
Trainer especialista em 
corrida que o ajude a 
avaliar a sua postura e 
desta forma a prevenir 
lesões indesejadas;

5. Corra em pisos unifor-
mes, de preferência 
planos, porque ainda 
não está preparado/a 
para percursos que te-
nham subidas;

6. Não desista e corra pelos 
seus objetivos!

A Corrida de Belém é um evento que marca a nossa freguesia e a 
próxima edição já está marcada para 2016. Ao longo dos próximos 
meses, o atleta do Belenenses, Tiago Silva, irá ajudá-lo a preparar-
se para a 4º Corrida de Belém, através das suas dicas, programas 
de treino e sugestões para melhorar a sua performance, quer seja 
homem ou mulher, iniciado ou veterano.

Plano de Treino Para PrinciPianTes 
10 Km Corrida de Belém

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

segunda Plano A Plano B Plano C1 Plano D1

terça Descanso Ativo Descanso Ativo Descanso Ativo Descanso Ativo

quarta Plano A Plano B Plano C2 Plano D2

quinta Descanso Ativo Descanso Ativo Descanso Ativo Descanso Ativo

sexta Plano A Plano B Plano C2 Plano D3

sábado Pausa Pausa Pausa Pausa

domingo Descanso Ativo Descanso Ativo Descanso Ativo Descanso Ativo

Plano a

1º Fase 2º Fase 3ª Fase

10 min. caminhada 
em passo acelerado

5 min.  corrida lenta 

10 min. caminhada 
em passo acelerado

5 min. corrida lenta

Alongamentos
20 a 25 abdominais: 
cruzados, inferiores 
e laterais.

duração: 30 min. duração: 10 a 15 min. repetições: Duas vezes

Plano B

1º Fase 2º Fase 3ª Fase

10 min. caminhada 

5 min.  corrida 

10 min. caminhada 

5 min. corrida 

10 min. caminhada 

5 min. corrida 

Alongamentos
20 a 25 abdominais: 
cruzados, inferiores 
e laterais.

duração: 45 min. duração: 10 a 15 min. repetições: Duas vezes

Em treino com

Tiago silVa

Fotografia: Cristiano Ramos Photography



“Passados 7 anos 
fora do meu clube 
de formação, o 
Belenenses, vou 
voltar este ano a 
representá-lo e 
dignificá-lo como 
sempre fiz.

Tenho todo 
o orgulho de 
voltar a ser atleta 
do clube da 
localidade onde 
cresci e onde até 
hoje resido.

Tenho para esta 
época o objetivo 
de renovar o 
título de campeão 
nacional do meu 
escalão seja nas 
competições 
de inverno e 
de verão, como 
também poder ir 
ao Campeonato 
da europa de Pista 
Coberta master 
que irá realizar-
se em março de 
2016 em ancona 
na itália.

a minha missão 
é dignificar 
o meu País, o 
meu clube e 
também a minha 
localidade.” 

Tiago silva

Plano c

1ª Fase c1 1ª Fase c2 2º Fase 3ª Fase

5 min. caminhada 

8 a 10 min. corrida

 5 min. caminhada 

8 a 10 min. corrida 

5 min. caminhada

8 a 10 min. corrida

5 min. caminhada
10 min. corrida
5 min. caminhada
10 min. corrida
5 min. caminhada 
10 min. corrida

Alongamentos

20 a 25 
abdominais: 
cruzados, 
inferiores e 
laterais.

duração: 45 min. duração: 45 min. duração: 
10 a 15 min.

repetições: 
Duas vezes

Plano d

1ª Fase d1 1ª Fase d2 1ª Fase d3 2º Fase 3ª Fase

15 min. 
corrida

5 min. 
caminhada 

15 min. 
corrida 

5 min. 
caminhada

15 min. 
corrida

20 min. 
corrida
5 min. 
caminhada
20 min. 
corrida
5 min. 
caminhada

25 min. 
corrida
5 min. 
caminhada
25 min. 
corrida
5 min. 
caminhada

Alongam.

20 a 25 
abdominais: 
cruzados, 
inferiores 
e laterais.

duração: 
55 min.

duração: 
50 min.

duração: 
60 min.

duração: 
10 a 15 min.

repetições: 
Duas vezes

descanso aTiVo

Faça atividades como caminhada, nadar, andar bicicleta, andar de patins ou 
outra de baixa intensidade.

Tiago silVa
ConquiSTaS

• Medalha de Bronze na prova de 1500 metros no Campeonato do Mun-
do de Atletismo Paraolímpico em Lille 2002 na função de Atleta-Guia 
pela seleção nacional.

• Medalha de Ouro e Record da Europa na prova de estafeta 4x100 me-
tros no Campeonato da Europa de Atletismo Paraolímpico em Assen 
2003 na função de Atleta-Guia pela seleção nacional.

• Medalha de Ouro e Record do Mundo na prova de estafeta 4x100 me-
tros no Campeonato do Mundo para a Deficiência Visual em Quebec 
2003 na função de Atleta-Guia pela seleção nacional.

• 2 Cruz de Cristo – Medalha de Mérito atribuída pelo Clube Futebol Os 
Belenenses por conquista internacional em 2002 e nacional em 2006.

• Campeão Regional Absoluto por equipas e também individualmente na 
Região de Aveiro, Setúbal e Lisboa entre 2010 e 2015.

• Campeão Nacional de estafeta 4x100 metros pelo Clube Futebol Os Be-
lenenses em 2006.

• Campeão Nacional Master escalão V35 de 200 metros em Pista Coberta 
e 400 metros Pista ao Ar-Livre em 2014/15 pelo clube Associação Aca-
démica Pinhalnovense.
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caaB
Clube de Atletismo 
Amigos de Belém
No dia 11 de outubro o CAAB este‑
ve representado na Maratona de 
Budapeste por quatro atletas ‑ Car‑
los Preciso, Paulo Lourinho, Júlio 
Castro e Vítor Jorge. É sempre mo‑
tivo de enorme satisfação e orgulho 
termos atletas a competirem a nível 
internacional prontos a desfilar as 
cores do CAAB. 
As nossas sinceras felicitações aos 
atletas por mais uma brilhante re‑
presentação.
No dia 18 de outubro, o CAAB este‑
ve também presente na Maratona 
e Meia Maratona Rock´n´Roll 2015 
de Lisboa.

d
espo

rto

caminHada
“Das Salésias ao Restelo”
Decorreu na manhã de 27 de setembro mais uma edição 
da caminhada "Das Salésias ao Restelo". Esta ação, à qual 
centenas de pessoas aderiram, foi precedida pela cerimónia 
que assinalou o início dos trabalhos de recuperação do mí‑
tico Campo das Salésias para o Belenenses.
A JFBelém agradece reconhecidamente à PSP todo o apoio 
que deu a esta iniciativa.

os Belenenses
96º Aniversário
Mais de duzentas pessoas estiveram no dia 23 de setembro 
no jantar comemorativo do 96º Aniversário do Clube de 
Futebol “Os Belenenses”, no Espaço Espelho d’Água, onde 
foram entregues pelo Presidente do Clube, Patrick Morais 
de Carvalho, os emblemas de 25, 50 e 75 anos de filiação, e 
que culminou com uma Homenagem a Vicente Lucas, que 
comemorava 80 anos de vida.
Na cerimónia esteve presente o Presidente da CML, Fer‑
nando Medina, o Presidente da Federação Portuguesa de 
Futebol, Fernando Gomes e o Presidente da Associação de 
Futebol de Lisboa, Nuno Lobo, bem como outras entidades.
A Junta de Freguesia também esteve presente e foi repre‑
sentada pelo seu Presidente, Fernando Ribeiro Rosa, que 
não pôde deixar de congratular o clube pela sua ação e im‑
portante presença desportiva na nossa Freguesia.
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apoio à família
O Apoio à Família iniciou as suas atividades no dia 1 de se‑
tembro. As férias decorreram com muita alegria e diversão.
Já estamos a pensar nas próximas férias de Natal e a ela‑
borar um programa inesquecível para as crianças dos nos‑
sos AAAF/CAF.
As inscrições para as férias das Escolas Básicas de Caselas, 
dos Moinhos do Restelo e do Jardim de Infância de Belém 
serão de 30 de novembro a 11 de dezembro. O AAAF/CAF irá 
funcionar nos dias 18, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro.
Para as crianças que já frequentem o AAAF/CAF terão ape‑
nas que pagar o valor diário consoante o seu escalão. As 
crianças que apenas farão férias pagarão a mensalidade e o 
valor diário consoante o seu escalão (consultar tabela).

jardim de infância

Valor da inscrição 
8h00-9h15 / 15h30-17h30

Com prolongamento 
17h30-19h00

Escalão A – 5€ Escalão A – 10€

Escalão B – 15€ Escalão B – 30€

Escalão C – 25€ Escalão C – 50€

No período de férias acresce à mensalidade o valor diário de

Escalão A – 1€

Escalão B – 2€

Escalão C – 3€

1º ciclo do ensino Básico

8h00-9h15 8h00-9h15 / 17h30-19h00

Escalão A – 5€ Escalão A – 7€

Escalão B – 10€ Escalão B – 20€

Escalão C – 15€ Escalão C – 30€

No período de férias acresce à mensalidade o valor diário de

Escalão A – 1€

Escalão B – 2€

Escalão C – 3€

reduções a aplicar por irmão a frequentar a CAf

1º Irmão: 20% 4º Irmão: 50%

2º Irmão: 30% 5º Irmão: 60%

3º Irmão: 40%

Belém educa
Caderno de Atividades
O segundo número do Caderno de 
Atividades já chegou, cheio de pro‑
postas para tornar os teus tempos 
livres mais divertidos e saborosos!
Os Cadernos foram distribuídos gra‑
tuitamente nos Jardins de infância e 
Escolas Básicas do Agrupamento de 
Escolas do Restelo.
Se ainda não tens o teu Caderno, po‑
des também adquiri‑lo na Biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém.

biblioteca de belém  
Rua João de Paiva, nº 11 
1400‑225 Lisboa
Horário 
2ª a 6ª feira 9h30 às 13h e 15h às 17h 
5ª feira 9h30 às 13h



 
Bi12 | set - o

u
t 2015 | jf Belém

 
13

cluBes
Qualquer jornal ou revista tem hoje um destacável, que contém um 
guia prático para quem não sabe onde ir ou o que fazer na cidade. Um 
género de bússola social, onde encontramos os melhores restaurantes 
da cidade, os filmes em exibição, um cartaz cultural a condizer ou um 
espaço dedicado aos mais pequenos. Abrimos o mesmo e sentimos que 
há mais espaços, comidas, atividades, que desconhecíamos até então. O 
que ainda não se lembraram, foi de elaborar um destacável onde exis‑
tam atividades diárias para os mais pequenos, com sede própria e com 
um cartaz de luxo. Nós antecipamo‑nos e tratámos disso.
Os Clubes Paula Vicente (uma iniciativa da Junta de Freguesia de Be‑
lém em conjunto com o Agrupamento de Escolas do Restelo) poderiam 
hoje fazer parte de qualquer jornal diário ou até mesmo de um roteiro 
educacional. Se no ano transato 90 alunos frequentaram os mesmos, 
este ano a fasquia já aumentou para 140 alunos, abrangendo, pela pri‑
meira vez, o 7º ano de escolaridade. De tal forma, que a MOCHE teve a 
amabilidade de oferecer aos alunos cadernos pautados ‑ apelidados de 
“Caderneta dos Clubes”‑ que possibilitam a troca de informação diária 
entre pais, alunos e Clubes, sem custos adicionais. 
A qualidade, a transparência, a vontade de fazer mais e melhor dos 
Clubes só é assegurada pela continuidade, e é nessa linha de objetivos 
que durante o ano letivo as atividades serão cada vez mais abrangentes, 
passando por incluir pela primeira vez, a arte da culinária na sua pleni‑
tude, passando pela comida saudável, a nutrição e a saúde.
O Clube de Jornalismo, como órgão oficial dos clubes, pretende ir mais 
longe e, além das atividades propostas que irá desenvolver ao longo do 
ano (entrevistas, rádio, televisão, jornal, fotografia), criará um site com 
informação atualizada sobre o desenvolvimento educacional de cada 
Clube, difundindo, assim, uma panóplia de informação mais ampla, 
mais eficaz, chegando assim a mais educandos e educadores.
O Clube de Laboratório começou o seu ano letivo com pega‑monstros e 
raspadinhas e o Clube de Cultura deu o mote para a União Europeia e 
tudo à volta, colocando assim, o aluno com a visão europeísta que abra‑
çámos nos idos anos 80. 
E se é de multiculturalidade que falamos, a Ludoteca recebeu no passa‑
do dia 15 de outubro, três psicólogas da Junta de Freguesia de Belém, 
para uma palestra intitulada “Estamos juntos”, onde foram abordados 
temas de cooperação, multidisciplinaridade e, a força do “grupo” para 
alcançar objetivos, que a individualidade enquanto “ator” em nome 
próprio, raramente consegue atingir.

ed
u

cação
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mostra 
BiBliográfica
A temática da Mostra Bibliográfi‑
ca para este mês de novembro é o 
bullying. Pretende‑se com a mesma 
transmitir dicas e técnicas que se 
podem usar para evitar a vitimiza‑
ção por bullying, em casa, na escola 
ou online.

novidades
“O Colar”
Livro recomendado para o 8.° Ano 
de escolaridade é destinado a lei‑
tura orientada, de acordo com o 
Plano Nacional de Leitura. O Colar 
de Sophia de Mello Breyner Andre‑
sen é uma peça de teatro que tem, 
como cenário, a cidade de Veneza e 
apresenta a história da jovem Vani‑
na, que se apaixona por Pietro, um 
fidalgo arruinado que ganha a vida 
a (en)cantar pelos canais da cidade.

 “As velas ardem até ao fim”
Livro recomendado para o Ensino 
Secundário como sugestão de leitu‑
ra. O romance As velas ardem até ao 
fim, de Sándor Márai, 27.ª edição, é 
uma reflexão sobre a amizade, a pai‑
xão e um mundo que não regressa‑
rá jamais. 

visitas de estudo
Já iniciaram a 14 de outubro as visitas de estudo à Bibliote‑
ca. Os alunos ouvem uma história, de seguida, dirigem‑se, 
com entusiasmo, às prateleiras para escolher os livros a que 
se vão dedicar nos próximos minutos. A felicidade é maior, 
quando há ainda tempo para requisitar e levar para casa.
Neste ano letivo, a 1.ª visita de estudo efetuou‑se com a vin‑
da da prof. Catarina Azevedo e alunos do 1.ºC, da Escola 
Moinhos do Restelo.

"pitéus do ritmo"
Atuaram no Centro de Dia
O grupo Pitéus do Ritmo esteve presente no Dia do Idoso, 2 
de outubro, no Centro de Dia de Caselas, cuja responsável é 
a Dra. Paula Abreu. A tarde foi animada para estes utentes 
que viram, ouviram e alguns até dançaram.
Obrigada à professora Maria da Luz Santos e aos seus alu‑
nos por este momento feliz.
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crianças fizeram 
primeira página do dn
Alunos da Escola Básica Moinhos do Restelo (cuja coorde‑
nadora é Emília Coelho), e do Colégio Militar (cujo coorde‑
nador pedagógico é Pedro Ferreira), participaram no wor‑
kshop " Faz a tua 1.ª Página", uma atividade desenvolvida 
pelo Media Lab do Jornal Diário de Notícias (DN).
O Jornal Diário de Notícias, a Biblioteca da Junta de Fre‑
guesia de Belém e a Câmara Municipal de Lisboa, em con‑
junto, promoveram estas visitas ao Jornal DN para mais de 
75 alunos.
“A importância da informação e as regras para uma utili‑
zação segura da internet foram dois dos temas em análise 
nas sessões, no Media Lab, do DN. (…) A frequentar o 3.º 
e 4.º anos, as crianças tiveram a oportunidade de visitar a 
redação do DN, depois de terem aprendido o que é uma no‑
tícia e quais os elementos que constituem a primeira página 
do jornal".
Os alunos aprenderam que é muito importante estarem in‑
formados, de modo a tomarem decisões e recordaram re‑
gras para uma utilização segura da Internet.
Depois de visitarem a redação do DN, colocaram os conheci‑
mentos em prática e construíram as suas primeiras páginas 
de jornal.

cu
ltu

ra
, tu

rism
o

 e co
m

u
n

icação

ciclo de conferências
d. Maria ii: A rainha insubmissa
A 4 de Abril de 1819 nascia no Bra‑
sil a princesa D. Maria da Glória, 
filha de D. Pedro de Bragança her‑
deiro do trono de Portugal e de D. 
Leopoldina de Áustria. Com ape‑
nas 7 anos foi declarada rainha 
de Portugal, mas somente aos 15 
anos conheceu o país que iria 
governar. Quer saber mais so‑
bre a princesa?
Luísa V. Paiva Bóleo, escritora 
e historiadora, estará presen‑
te na Biblioteca da Junta de 
Freguesia de Belém, situada 
na Rua João Paiva, n.º 11, 
no dia 19 de novembro, pe‑
las 16h para apresentar a 
conferência sobre D. Maria 
II. Apareça!

aulas de 
espanHol
As aulas de espanhol, conforme 
previsto, tiveram início no dia 1 de 
outubro na Biblioteca da Junta de 
Freguesia de Belém. O professor 
Teodoro Pérez Infante, de língua na‑
tiva espanhola, está a lecionar um 
curso intensivo de espanhol, níveis 
A1‑B1, às 3as e 5as feiras, a um grupo 
de alunos interessados por diversos 
motivos como, por exemplo, cultura 
geral, laboral ou laços familiares.

aulas de 
português
As aulas de português para estran‑
geiros estão já em funcionamento 
no Centro Social de Belém (2as e 5as, 
às 15h) e na Delegação da Junta de 
Freguesia de Belém (2as, 3as, 5as e 6as 
feiras, das 15h às 17h). Este trabalho 
desenvolvido em prol da alfabeti‑
zação, dispõe, neste momento, de 4 
turmas às quais estão a ser leciona‑
dos os níveis básicos de “literacia” e 
os níveis A1‑A2.

ofertas
Agradecemos os livros que foram 
oferecidos à nossa Biblioteca, no‑
meadamente, por Regina Vasconce‑
los, António Lima, João Beça Pereira, 
Dina Matos Ferreira, Kenzo e Yumi 
Takey, M. Júlia Barreto e especial‑
mente a M. da Conceição Viana de 
Paiva Boléo que ofereceu cerca de 
65 publicações de História de Portu‑
gal e História de Arte. Um bem‑haja.
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intervir
O projeto Afetos no Jardim de infância e Afetos na escola 
iniciou mais um ano letivo com as crianças finalistas dos 
Jardins de Infância e com todas as crianças do 1º ciclo das 
escolas públicas da freguesia: JI Santa Maria de Belém e EB1 
Bairro do Restelo, JI e EB1 de Caselas, JI de São Francisco 
Xavier e EB1 Moinhos do Restelo e JI de Belém, abrangendo 
cerca de 650 crianças.
Assim o projeto procura apoiar o trabalho desenvolvido 
pelos pais e pela escola, promovendo auto conhecimento, 
capacidade de reflexão acerca dos comportamentos, senti‑
mentos, reconhecer e respeitar o outro, regras socias, entre 
outras áreas fundamentais para o desenvolvimento psicos‑
social da criança.
encontros entre pais é uma atividade feita em articulação 
com o MDV ‑ Movimento de defesa da vida – que promove a 
reflexão e partilha entre pais sobre a relação/educação dos 
seus filhos.
O Intervir desenvolve também o PACO – Projeto Aventura 
Contigo e com os Outros – que visa dar resposta na EB23 
Paula Vicente perante dificuldades de comportamento 
e desmotivação face à escola por parte de alguns alunos 
de 2º ciclo.
Esta equipa apoia ainda o trabalho do SPO (Serviço de Psico‑
logia e Orientação) do Agrupamento do Restelo, avaliando 
psicologicamente e encaminhando para respostas de apoio 
específicas os alunos que são referenciados pelos professo‑
res titulares face a algumas dificuldades cognitivas, emocio‑
nais, interpessoais, entre outras.
Também no âmbito deste programa surge a Psicomotrici-
dade na escola. Uma atividade que funciona igualmente 
nas escolas públicas da freguesia, mas para um grupo alvo 
específico, onde se pretende trabalhar competências de en‑
treajuda, comunicação, interiorização de regras promoto‑
ras de uma boa integração psicossocial.
A equipa da Psicomotricidade desenvolve em paralelo um 
trabalho com os idosos que frequentam o Centro de dia da 
Junta de Freguesia, sendo o grande objetivo minorar as difi‑
culdades de locomoção e melhorar o bem estar geral, atra‑
vés da estimulação cognitiva e promoção de competências 
pessoais e sociais.

ANO LETIVO 2015/2016 

Aquisição de competências na resolução de problemas 

Aquisição de estratégias para lidar com a socialização entre pares 

Aumento da autoestima, autoconfiança, autocontrole, assertividade 

Promoção de comportamentos saudáveis 

Reforço do Bem estar / Sucesso escolar 

JARDIM DE INFÂNCIA 

Sessões semanais /1 hora 

Contexto de Grupo 

Finalistas de JI  

 
1º CICLO 

Sessões semanais /1 hora 

Sala de Aula 

Sessões de Turma 

Catarina Abreu 

Ana Morato 

Marta Barreiros 

limpeza de 
grafittis
Um grupo de voluntários de Belém, 
no passado dia 26 de setembro, 
juntaram‑se à iniciativa da Câmara 
Municipal de Lisboa para deixar a 
cidade de Lisboa mais limpa de Gra‑
ffitis e Tags.
Assim sendo, o grupo de 22 de vo‑
luntários, englobando crianças e 
adultos, limparam alguns sinais de 
transito, paragens de autocarro e 
parques infantis.
Foram identificadas quatro zonas 
geográficas da Freguesia que ca‑
reciam de intervenção, no entanto 
apenas foi possível intervir em duas, 
face ao número de voluntários e ao 
tempo disponível.
Acreditamos que ao sensibilizar a 
população, conseguiremos manter a 
nossa Freguesia mais limpa.
Obrigada a todos!
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Sabia que em Portugal são precisos 
15 mil informáticos até 2020? 1400 li-
cenciados no desemprego vão apren-
der a programar
Desde o passado mês de setembro que o 
Instituto de Emprego e Formação Profis‑
sional (IEFP) está a dar a oportunidade 
a cerca de 1400 licenciados no desem‑
prego de adquirirem competências na 
área das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) aumentando assim 
a probabilidade de voltarem ao merca‑
do de trabalho.
O IEFP assinou, no passado mês de 
Julho, acordos de cooperação com 26 
universidades e Institutos politécnicos 
“com vista à realização de 55 ações de 
formação” para licenciados no desem‑
prego. Esta oferta de formação visa 
concretamente a aquisição de compe‑
tências que potenciem as condições de 
empregabilidade destes desemprega‑
dos e facilitem o seu (re)ingresso qua‑
lificado no mercado de trabalho. As 
ações nas instituições do ensino supe‑
rior serão financiadas pelo IEFP.

Cheque-formação
IEFP, com o intuito de melhorar a em‑
pregabilidade e a qualificação, dispo‑
nibiliza um apoio financeiro para a 
frequência de ações de formação. As 
candidaturas funcionam em regime 
aberto, através do portal Netemprego 
www.netemprego.gov.pt, sendo necessá‑
rio o registo prévio do titular da candi‑
datura. Podem beneficiar desta medida 
os ativos empregados, com idade su‑
perior ou igual a 16 anos, independen‑
temente do seu nível de qualificação, 
cujas candidaturas podem ser apre‑
sentadas pelos próprios ou pelas res‑
petivas entidades empregadoras, e De‑
sempregados inscritos no IEFP, I.P. há, 
pelo menos, 90 dias consecutivos, com 
idade igual ou superior a 16 anos, de‑
tentores do nível 3 a 6 de qualificação. 
A formação a apoiar deve corresponder 
ao definido no Plano Pessoal de Qualifi‑
cação (PPQ).
Com o objetivo de proporcionar à popu‑
lação jovem e adulta da freguesia infor‑
mação e apoio na definição ou desen‑
volvimento do seu percurso de inserção 
ou reinserção no mercado de trabalho, 
o GIP‑Gabinete de Inserção Profissional 
da Junta de Freguesia de Belém, desen‑
volve a sua atividade nas instalações da 
Junta, podendo ser contatado através 
do telefone 210 132 330 ou pelo email 
gip@jf‑belem.pt.

loja solidária
Não Custa Nada!!
Já terminaram as obras do armazém da Loja Solidária. Com 
o objetivo de oferecer um serviço de superior qualidade, a 
Loja Solidária acaba de agregar um antigo anexo que foi 
atualmente reabilitado.
A Loja Solidária é um projeto social de sucesso, que preten‑
de continuar a responder da melhor maneira às necessida‑
des daqueles que buscam ajuda, contanto atualmente com 
cerca de 300 beneficiários.

Funciona nas instalações da Junta de Freguesia de Belém 

Sede no Centro Social “Os Moinhos”, em Caselas 

Para mais informações/preços/marcações: 
Telemóvel: 96 942 24 52  

Email: gabinetepsicobelem@gmail.com 

PsicoBelém 
O QUE É? O PsicoBelém é um projeto destinado a crianças, jovens e adultos 

e que desenvolve o seu trabalho na Freguesia de Belém.  Tem como objetivo prestar 

serviços de acompanhamento e aconselhamento psicológico individual e familiar, bem 

como promover o desenvolvimento psicomotor. 

PORQUÊ? Numa sociedade cada vez mais necessitada de apoios, o projeto visa 

intervir promovendo a integração, o bem-estar e o desenvolvimento físico e 

psicológico adequado, através de uma equipa multidisciplinar constituída por 

psicólogos especializados em diferentes áreas e psicomotricistas.  

COMO? De forma a facultar esta valência ao maior número de pessoas possível, 

as consultas apresentam preços reduzidos, que variam de acordo com a relação que 

o cliente tem com a Freguesia de Belém.  
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Bordado livre
Após uma curta pausa de férias, 
reiniciaram as aulas de Bordado Li‑
vre no Centro Social de Belém às 5as 
feiras das 15h‑17h.
Apareça e experimente!!

associação 
de apoio a 
pais em luto
A Laços Eternos é uma associação 
sem fins lucrativos criada por pais 
que perderam filhos e presta apoio a 
pais e irmãos em luto (e outros fami‑
liares) através de:
Acompanhamento indivídual
grupos de entreajuda
O acompanhamento e a moderação 
dos grupos é realizado por pais/ir‑
mãos com um luto mais antigo e por 
dois psicólogos.
Contacte-nos! Juntos somos mais 
fortes... 
Sede: Rua Terreiro do Trigo, 66 3ºB
telf.: 919 299 462
email: lacos.paisemluto@gmail.com
facebook: www.facebook.com/ 
lacos.paisemluto
Site: www.lacoseternos.org

programa férias de natal
Crianças e Jovens
A Junta de Freguesia de Belém vai promover um programa 
de apoio às famílias durante as férias de Natal de 2015, oito 
dias úteis (18 a 31 de Dezembro de 2015, com exceção de 24 
de Dezembro de 2015).
Este programa é destinado a crianças e jovens entre os 6 e os 
17 anos, com as seguintes especificidades e de acordo com o 
escalão da Segurança Social dos Encarregados de Educação:

1. Crianças dos 6 aos 10 anos que não frequentem as Esco‑
las Básicas 1 Públicas da Freguesia e crianças com 11 ou 12 
anos da Freguesia.
destinado unicamente a crianças que residem na fre-
guesia de belém.
Atenção: No caso de crianças com 12 anos e que frequen-
tem o 7º ano de escolaridade, os encarregados de edu-
cação podem optar pelo programa Jovem ou de crian-
ças, bastando na inscrição online selecionar o programa 
pretendido.

 Valor de inscrição 
8h30-17h30

Período de férias 
(valor diário a acrescer 

à mensalidade)

Escalão A – 7€ Escalão A‑ 1€

Escalão B – 20€ Escalão B‑ 2€

Escalão C ‑ 30€ Escalão C‑ 4.94€

Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a 
alimentação, o seguro e o material de identificação.

2. Jovens dos 13 aos 17 anos residentes na Freguesia de Belém
As atividades deste grupo serão diferentes do grupo an-
terior, sendo as mesmas adaptadas às suas idades.

 Valor de inscrição 
8h30-17h30

Período de férias 
(valor diário a acrescer 

à mensalidade)

Escalão A – 7€ Escalão A‑ 1€

Escalão B – 20€ Escalão B‑ 2€

Escalão C ‑ 30€ Escalão C‑ 4.94€
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lavandaria 
social
Reabre ao público
A partir de 3 de novembro reabre ao 
público utente, às segundas, quartas 
e sextas‑feiras, das 9h30 às 11h30, 
na Rua de Pedrouços, 84‑86, o servi‑
ço de lavandaria social, nas condi‑
ções já anteriormente definidas.

festa de natal 
sénior
Brevemente iremos abrir as inscri‑
ções para a Festa de Natal Sénior. Es‑
teja atento aos painéis informativos 
da Junta de Freguesia.

Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a 
alimentação, o seguro e o material de identificação.

Para as Crianças e Jovens que não são fregueses da fre-
guesia de belém o valor de inscrição será de 50€ e por cada 
dia escolhido 10€, perfazendo um total máximo de 130€.
As inscrições são feitas online até dia 20 de Novembro 

de 2015 (consultar o site 
da Junta de Freguesia de 
Belém), podendo, caso não 
o consiga fazer, dirigir‑se 
à Junta de Freguesia e aí 
preencher a inscrição com 
nosso o apoio.
O valor a pagar tem em 
consideração o seu escalão 
da Segurança Social.
Nestes valores estão in-

cluídas as atividades, a alimentação, o transporte, o se-
guro e o material de identificação.

Se tiver mais que um educando a frequentar o programa 
efetuaremos o desconto de:
1º Irmão: 20%
2º Irmão: 30%
3º Irmão: 40%
4º Irmão: 50%
5º Irmão: 60%

A reunião de encarregados de educação será no dia 10 
de dezembro às 19h00 no Centro Social da Freguesia de 
Belém, no Bairro de Belém‑ Rua 11.

iMPOrtANte: No caso das crianças que frequentem os Jar‑
dins de Infância e as Escolas Básicas Públicas da Freguesia 
de Belém, os Encarregados de Educação deverão dirigir‑se 
à coordenação CAF da escola, de forma a frequentarem o 
programa de férias CAF que é disponibilizado.

PONtOS de APOiO À iNSCriçãO PreSeNCiAl:
Largo dos Jerónimos, 3, de 2ª a 6ª entre as 10h00 e as 18h00 
(5ªf das 11h00 às 20h00)
Rua João de Paiva, 11, de 2ª a 6ª entre as 09h00 e as 18h00 
(fechado entre as 14h00 e as 15h00)

Mesmo depois de 
terminar o prazo de 
inscrição, contate a 
Junta de Freguesia 
pois podem ainda 
haver vagas! 

aulas de pintura
Em porcelana
Já recomeçaram no mês de setem‑
bro as aulas de pintura orientadas 
pela prof.ª Angelina Sousa. Se gosta 
de conviver e gosta de trabalhos ma‑
nuais e pintura, inscreva‑se na Junta 
de Freguesia de Belém, as aulas são 
2ª a 5ªfeira das 15h às 17h.
Irá aprender novas técnicas de pin‑
tura, tela, tecido, porcelana, vidro, 
madeiras, recicláveis, restauro, artes 
decorativas entre outras.
Se é freguês venha divertir‑se e con‑
viver. As aulas são gratuitas e reali‑
zam‑se na sede da Junta de Freguesia.
Ficamos à sua espera.
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eleições legislativas 2015
A Junta de Freguesia de Belém felicita os seus Fregueses 
eleitores pela adesão impressionante nas eleições Legislati‑
vas que decorreram a 4 de outubro.
A taxa de abstenção na nossa Freguesia foi de 31%, um feito 
notável e que demonstra bem o sentido de responsabilidade 
e de participação cívica de quem vive em Belém.
Estão todos, portanto, de parabéns e o desafio é man‑
ter ou até melhorar este grau de participação nas próxi‑
mas eleições.
Para isto também muito contribuiu a iniciativa "Carrinha 
do Voto", da Junta de Freguesia, que apoia a deslocação de 
quem tem mais dificuldade locomotora.

Partido total %

Aliança Portugal à Frente PPD/PSD.
CDS‑PP 4.927 49,49

Partido Socialista PS 2.854 28,67
Bloco de Esquerda BE 713 7,16
CDU ‑ Coligação 
Democrática Unitária PCP‑PEV 554 5,56

Livre/Tempo de Avançar L/TODA 186 1,87
Pessoas ‑ Animais ‑ Natureza PAN 158 1,59
Partido Democrático Republicano PDR 56 0,56
Partido Nacional Renovador PNR 45 0,45
Partido da Terra MPT 33 0,33
Partido Comunista dos 
Trabalhadores Portugueses PCTP/MRPP 33 0,33

Agir PTP‑MAS 29 0,29
Partido Popular Monárquico PPM 27 0,27
Partido Unido dos Reformados 
e Pensionistas PURP 27 0,27

Nós, Cidadãos! NC 19 0,19
Juntos Pelo Povo JPP 4 0,04

Abstenção: 31,08%; Votos brancos: 1,89% (188); Votos Nulos: 1,03% (103) 
Nº de inscritos: 14.445; Nº de Votantes: 9.956
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quiosque Belém
Foi inaugurado no passado dia 6 de 
outubro o “Quiosque Belém”. Esti‑
veram presentes Patrick Morais de 
Carvalho, presidente do CF "Os Be‑
lenenses”, Fernando Ribeiro Rosa, 
presidente da Junta de Freguesia de 
Belém e Jorge Rosmaninho, respon‑
sável pela Ginjinha do Carmo. Este é 
o frutuoso resultado de uma parce-
ria entre a Jfbelém e o Cf "Os be-
lenenses", que tem como entidade 
exploradora do espaço a Ginjinha do 
Carmo, e que também permite ao CF 
"Os Belenenses" ter um posto avan‑
çado da Loja Azul no centro históri‑
co de Belém.
O espaço está situado na zona de 
esplanadas da Rua Vieira Portuense 
e estará aberto todos os dias entre 
as 11h00 e as 23h00, disponibili‑
zando uma agradável esplanada e 
vários produtos de merchandising 
do Belenenses e da Junta de Fregue‑
sia de Belém.


