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BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2016
Há 2 anos que tenho a grata honra de dirigir os destinos da nova Freguesia de Belém, resultante da fusão das antigas Freguesias de Santa Maria de Belém e de São Francisco Xavier. Estamos precisamente a meio do
primeiro mandato e com base no nosso lema "Belém a soma de todos",
temos estado a cumprir de forma equilibrada e equitativa as diferentes
medidas e ações que anunciamos no nosso Programa Eleitoral.
Para ser sincero posso afirmar que não tem sido nada fácil, pois existem ainda inúmeras situações em que as competências foram por lei
passadas para a Junta de Freguesia, mas as respetivas verbas ainda não
entraram na conta bancária... Enfim, com muita paciência e bom senso
vamos fazendo o nosso trabalho em prol da população de Belém como melhor sabemos e podemos, esperando que a pouco e pouco se clarifiquem
algumas situações com a CML, face à urgência que alguns casos impõem.
Belém é uma autarquia localizada na parte mais ocidental de Lisboa, junto ao Rio Tejo, detentora de bonitos e antigos monumentos e de
grandes espaços verdes, mas também, ao mesmo tempo, debate-se com
situações sociais delicadas que, por vezes, o cidadão comum não chega a
identificar ou a tomar consciência da existência das mesmas.
Refira-se, a título de exemplo, que um dos nossos maiores problemas é
a situação de solidão em que se encontra um número muito considerável
de idosos; a Junta tem, por isso, dado prioridade a todo o tipo de ações
que visem minimizar estas situações, criando, promovendo e fomentando
iniciativas que permitam o maior acompanhamento possível desses casos
por parte dos serviços de ação social, das forças de segurança e da própria sociedade civil.
Aproximando-se a época natalícia venho desejar em meu nome pessoal, do Executivo e dos colaboradores da Junta de Freguesia, os votos de
Bom Natal e Feliz Ano Novo a todos os que habitam ou trabalham
na Freguesia de Belém.
Fernando Ribeiro Rosa
(Presidente da Junta de Freguesia de Belém)

Na foto, a placa evocativa do 25 de novembro a ser descerrada pelos
Presidentes da CML e da JF Belém, respetivamente Fernando Medina e
Fernando Ribeiro Rosa.

Freguesia 25 de Novembro de 1975
Foi colocada no muro do Regimento Lanceiros 2, sito na Calçada da Ajuda, uma placa evocativa dos 40 anos do
25 de Novembro de 1975, um marco importante não só na vida do País, como da Cidade de Lisboa e da Freguesia
de Belém. página 3
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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

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.

Hotel Palácio do Governador
Rua Bartolomeu Dias, 117
212 467 800
bookings@nauhotels.com
www.nauhotels.com

(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)

La Fóllia de Belém
Rua dos Jerónimos, 18D
215 881 217
www.facebook.com/lafolliadebelem2015

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

CENTURY 21 Golden House
Rua dos Jerónimos, 36
215 832 258
century21.pt/pt/agencia/century-21-golden-house/228/

Café Império Restelo
Av. Torre de Belém, 1
213 011 231; 962 263 876
www.facebook.com/cafe.imperio.lisboa

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

Baco's

Wine Lovers
Rua da Junqueira, 406-408
216 025 922
bacoswinelovers@gmail.com

Relações Institucionais, Segurança,
Finanças, Património, Organização,
Novas Tecnologias, Recursos
Humanos e Urbanismo
Secretário
Anabela Sancho Correia
anabela.correia@jf‑belem.pt
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Cultura, Turismo e
Comunicação e Imagem
Tesoureiro
João Carvalhosa
joao.carvalhosa@jf‑belem.pt
Ação Social, Espaço Público,
Ambiente, Higiene Urbana
e Trânsito
Vogal
Helena Lencastre
helena.lencastre@jf‑belem.pt
Educação, Coletividades, Comércio
e Obras em Habitações
Vogal
Rui Cordeiro
rui.cordeiro@jf‑belem.pt
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Desporto e Juventude

Telefones Úteis
Emergência  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Esquadra PSP Belém  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213 619 626
PSP “Idosos em Segurança” .  .  .  .  .  .  .  .  .  915 695 939
PSP “Comércio” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  969 896 977
RSB Regimento Sapadores Bombeiros .  .  .  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
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Freguesia

25 de Novembro de 1975

Descerramento da placa evocativa
Decorreu no passado dia 25 de novembro o descerramento
da placa evocativa dos 40 anos do 25 de novembro de 1975.
A placa, colocada no muro do Regimento Lanceiros 2, sito
na Calçada da Ajuda, o principal palco da ação militar do
25 de novembro de 1975, foi descerrada pelo Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina e pelo
Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ri‑
beiro Rosa.
Esta iniciativa conjunta da CML e da Junta de Freguesia de
Belém, contou com a presença do Ministro da Solidariedade
e Segurança Social, Pedro Mota Soares, dos Vereadores Ca‑
tarina Vaz Pinto, Fernando Seara, António Prôa e João Pedro
Gonçalves Pereira, dos deputados à Assembleia da Repúbli‑
ca José Matos Rosa (Secretário-Geral do PSD), Telmo Correia
e Filipe Anacoreta Correia, de representantes dos 3 ramos
das Forças Armadas e das Forças de Segurança, bem como
de outras entidades civis, militares e público em geral.
Foi um marco importante não só na vida do País, como da
Cidade de Lisboa e da Freguesia de Belém, pelo que a Junta
de Freguesia de Belém orgulha-se de ter sido palco da pri‑
meira celebração em Lisboa que permitiu criar um marco
físico que assinale este dia, para memória futura!

Georgian State
council of
heraldry

Visita oficial da
delegação a Portugal
No passado dia 18 de novembro,
uma Comitiva Heráldica da Geór‑
gia (um país situado no Cáucaso,
na fronteira entre Europa e Ásia),
visitou a sede da Junta de Fregue‑
sia de Belém.
Esta comitiva composta por cerca de
8 pessoas vieram conhecer os símbo‑
los heráldicos da Junta de Freguesia
e compreender o processo de cria‑
ção dos mesmos, tendo sido acompa‑
nhada pelo Arq. Segismundo Pinto e
pelo Designer Luís Camilo Alves.
A visita oficial encadeou-se numa
série de encontros nos dias 17, 18 e
19 de novembro e que visaram um
aprofundamento de conhecimentos
relacionados com a heráldica.
Neste âmbito a comitiva visitou a
Associação dos Arqueólogos Portu‑
gueses, onde assinou um protocolo
de cooperação e amizade, o Instituto
Português de Heráldica, a Sociedade
de Geografia de Lisboa e a Academia
Portuguesa de Ex-Líbris, onde tam‑
bém assinou um protocolo de coope‑
ração e amizade.
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Discurso do Presidente da Junta de
Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro
Rosa, no descerramento da placa evocativa
dos 40 anos do 25 de Novembro de 1975

Exposição

Retornar:
Traços da Memória
Iniciativa da EGEAC, a empresa mu‑
nicipal de cultura, o roteiro desta
exposição começa no Padrão dos
Descobrimentos com uma instala‑
ção criada a partir de uma fotografia
de Alfredo Cunha tirada há precisa‑
mente 40 anos naquele mesmo sítio,
mostrando pilhas de contentores,
vindos em navios, à espera de serem
entregues aos seus donos. Viviam-se
as independências de Angola e Mo‑
çambique, a guerra colonial termi‑
nava mas as guerras continuavam
nos territórios. Durante todo o ano
de 1975, foram muitos - centenas de
milhares - os que deixaram as coló‑
nias (para Angola foi até organizada
uma ponte aérea). Vinham de avião,
com uma mala apenas, e enviavam
os contentores com tudo o resto tudo o que era possível trazer den‑
tro de um contentor.
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Durante os 4 meses desta exposição,
quem viveu de perto a descoloniza‑
ção, e quem quer conhecer um pou‑
co mais da História de Portugal e de
África, pode recuar no tempo, atra‑
vés de debates, teatro, performan
ces e visitas comentadas. A exposi‑
ção "Retornar-Traços de Memória"
está patente nas Galerias Municipais
de Lisboa, na Avenida da Índia, em
Belém, Lisboa.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando
Medina, Senhor Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Dr. Pedro Mota Soares, Senhores Deputados à Assembleia da República, Senhores Representantes dos três ramos das Forças Armadas, Senhores Representantes da GNR e PSP, Senhores Vereadores,
Presidentes de Junta de Freguesia e Deputados Municipais, Senhores
Membros da Junta e da Assembleia de Freguesia de Belém, Senhores
Representantes das Entidades civis e militares aqui representadas.
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Quando o Vereador João Pedro Gonçalves Pereira me falou na
intenção de propor na Câmara Municipal de Lisboa a comemora‑
ção oficial do quadragésimo aniversário do 25 de Novembro, referilhe que a Junta de Freguesia de Belém tinha em curso a preparação
de uma cerimónia evocativa dessa data.
Nessa sequência, e após algumas conversas com o Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina, e restante ve‑
reação, foi decidido a organização conjunta desta cerimónia pela
Junta de Freguesia de Belém e pela Câmara Municipal de Lisboa.
Minhas Senhoras e Meus Senhores
A transição para o regime democrático verificada em 25 de
Abril de 1974 representou o início de um novo ciclo social e políti‑
co, abrindo portas a uma nova organização do Estado, a uma nova
orientação política e à construção de ideais assentes na liberdade.
As transições de regimes nunca são fáceis, lineares ou sem
percalços.
São movimentos conturbados, por vezes contraditórios e sem‑
pre agitados.
São momentos em que se define o futuro de uma Nação, sendo
que este futuro tem uma panóplia de opções que têm de ser decidi‑
das num ambiente instável, quente e emotivo.
Não foi diferente em Portugal após Abril de 1974.
A disputa pela definição do modelo político foi acesa, ardente
mesmo em alguns casos, violenta e trouxe a terreiro significativas
diferenças de visão e de opções políticas.
Esta disputa colocou em oposição não só os actores políticos e
militares, mas também os cidadãos. Enquanto que em 25 de Abril
de 1974 a intervenção coube aos militares que derrubaram o antigo
regime, no período que se seguiu a esta data, generalizou-se o en‑
volvimento da sociedade em todo o País.
Foram tempos difíceis, de debate mas também de construção.
Construção de um País que se quis moderno, livre, plural e não au‑
toritário – logo, democrático.
Para que estes princípios se consolidassem na nossa democra‑
cia, foi fundamental a acção militar que se desenrolou no dia que
hoje celebramos, o dia 25 de Novembro de 1975.
Passados 40 anos, conseguimos aferir cada vez com mais clareza
a essencialidade deste dia para a história moderna, sendo hoje re‑
conhecido que as duas datas se igualam em importância.
Se a primeira, 25 de Abril de 1974, significou a transição de
regime, a segunda, 25 de Novembro de 1975, consagrou a demo‑
cracia como pilar basilar, a liberdade plena como inalienável dos
nossos princípios e o pluralismo como fonte de riqueza democrá‑
tica e social.
A não capitulação de Portugal à lógica de regimes não demo‑
cráticos – logo não livres e não plurais – fez com que pudéssemos
encarar o futuro com uma perspectiva de justiça social, desenvolvi‑
mento económico e liberdade de expressão em todos os domínios.
A homenagem que hoje aqui fazemos aos militares e políticos
que fizeram o 25 de Novembro de 1975 é, portanto, por demais justa.
Foram corajosos, audazes e bravos. Não deixaram, mesmo por
vezes com o risco da sua própria vida, de lutar por aquilo em que
acreditavam. A eles devemos não terem desistido e sem eles não se‑
ria possível estarmos aqui hoje, livremente, a celebrar a democra‑
cia na sua mais elementar característica: a liberdade de expressão.
É, portanto, a estes militares e políticos que a Cidade de Lisboa
e a Freguesia de Belém aqui hoje prestam homenagem, agradecen‑
do-lhes simbolicamente através do descerrar desta placa evocativa
do dia 25 de Novembro de 1975, mas também agradecendo-lhes to‑
dos os dias com os actos democráticos, plurais e livres que fazemos
questão de colocar na nossa ação coletiva.
Muito Obrigado
Belém, 25 de Novembro de 2015

Freguesia

Corações XXL
Conferência

da Associação Corações Com Coroa - CCC
Para uma Parentalidade Positiva!
A 4ª Conferência da Associação Corações Com Coroa, da
qual Catarina Furtado é Presidente, aconteceu no dia 9 de
novembro e encheu o auditório do Museu do Oriente. Con‑
tou, entre outros, com o enriquecedor contributo do Dr.
Jorge Sampaio na discussão do tema – “Jovens: a maior ge‑
ração de sempre, a solução para o desenvolvimento glocal”.
O objectivo foi criar um espaço de inspiração à acção, onde
pudessem ser levantadas questões e debatidos problemas
e possíveis soluções ligadas ao papel da juventude no de‑
senvolvimento. No final, a actriz Sara Matos foi apresenta‑
da como Porta-voz CCC para as temáticas da Juventude do
próximo ano.
Num segundo momento, foram entregues os troféus aos
vencedores da “3ª Edição do Prémio de Comunicação Co‑
rações Capazes de Construir/Ano Europeu para o Desen‑
volvimento”, atribuídos aos trabalhos “O Amor Não Mata”
de Ana Sofia Fonseca (SIC) e “A Fronteira da Hipocrisia” de
Susana Bento Ramos (TVI), na categoria de Jornalismo, e
“Ativar a Inclusão” da Havas Worldwide e da Kripton, na
categoria de Campanha.
O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, também
esteve presente neste evento.
Mais informações em www.coracoescomcoroa.org e em
www.facebook.com/coracoescomcoroa.

Para uma Parentalidade
Positiva!
Corações XXL é o nome de um pro‑
jecto desenvolvido pela Associação
Corações Com Coroa em parceria
com a Enfermeira Cristina Flores
e que tem como missão promover
a Parentalidade Positiva. Integra
iniciativas pensadas para apoiar a
vivência da maternidade e pater‑
nidade de forma saudável, feliz e
responsável e conta com o apoio da
Junta de Freguesia de Belém.
Uma das iniciativas realizadas no
âmbito deste projecto, são cursos
pré e pós parto para grávidas entre
as 26 e as 28 semanas de gestação,
em situação de vulnerabilidade so‑
cial, e decorrem no Centro Social
“Os Moinhos” no bairro de Case‑
las. Para facilitar a assiduidade das
mães/casais de trabalham, o horário
é pós-laboral. Estes cursos envolvem
a vivência da gravidez, a preparação
para o parto, a recuperação física
pós-parto e outros conteúdos para a
promoção da saúde, equilíbrio e di‑
reitos da grávida e do bebé.
Se precisar de apoio nesta área ligue
para o 935 038 798 ou escreva para
coracoescomcoroa@gmail.com.
Mais informações em:
www.coracoescomcoroa.org
facebook.com/coracoescomcoroa.
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Gabinete Curiosidades
Karnart
Um novo equipamento cultural

Belém tem à disposição um novo equipamento cultural, o
“Gabinete Curiosidades Karnart” (GCK), sede e local de tra‑
balho da estrutura de investigação e criação artística Kar‑
nart C. P. O. A. A.
Localizado no Nº 168 da Avenida da Índia, antigo atelier dos
escultores Lagoa Henriques e Carlos Amado, o espaço apre‑
sentará em exposição permanente um Gabinete de Curiosi‑
dades, em programação regular espectáculos e exposições,
promoverá visitas guiadas também ao passado dos escul‑
tores que naquele espaço trabalharam (concretamente ao
mural “Amor é Fogo”, de Lagoa Henriques), e levará a cabo
acções pontuais de formação e acolhimento.
Em 2016 a Karnart completará quinze anos de existência,
data que comemorará com a apresentação – no seu espaço
e em co-produção com o São Luiz Teatro Municipal – de três
espectáculos baseados na obra “A Divina Comédia”, de Dan‑
te Alighieri: “Commedia.Inferno” de 26 de fevereiro a 26 de
março, “Commedia.Purgatorio” de 16 de junho a 2 de julho,
e “Commedia.Paraiso” de 13 a 29 de outubro.

Espaço público

Para mais informações sobre o Historial da estrutura, o con‑
ceito de Perfinst que ali se investiga, os espectáculos reali‑
zados, prémios e menções atribuídos, consulte-se a página
internet do colectivo: www.karnart.org.

regulamento
de Resíduos Sólidos
Artigo 25º
1. Os acompanhantes de animais são responsáveis

pela limpeza e remoção dos dejectos produzidos por
estes nas vias e outros espaços públicos, devendo
para o efeito, fazer-se acompanhar de equipamento
apropriado.

2. Os

acompanhantes de animais não devem
abandonar o local sem proceder à limpeza imediata
dos dejectos.

3. O disposto neste artigo, não se aplica a cães-guia,

acompanhantes de invisuais.
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4. Os dejectos de animais devem, na sua limpeza e

remoção, ser devidamente acondicionados de forma
hermética, para evitar qualquer insalubridade.

5. A deposição dos dejectos de animais, acondicionados

nos termos do número anterior, deve ser efectuada
nos equipamentos de deposição existentes na via
pública, nomeadamente nas papeleiras.

Artigo 46º
1. Qualquer

violação ao disposto no presente
Regulamento, constitui contra-ordenação.

2. A tentativa e a negligência são sempre puníveis.

Artigo 52º
1. A violação ao disposto nos artigos 24º e 25º, constitui

contra-ordenação punida com coima de um décimo
a uma vez e meia o salário mínimo nacional.

Mais cocós não!
Se gosta do seu cão,
apanhe o cocó do chão.

Todos os dias vemos dejetos caninos nos passeios da nossa Fre‑
guesia. Não custa nada ter cuidado e zelar pela higiene do espa‑
ço público que todos partilhamos.
Seja civilizado, pense no bem-estar do seu cão e de todos nós.
Quem deixar dejetos do cão na rua pode ser punido com coima.

Desporto

GRUPO DE GINÁSTICA
BELÉMGYM

OLISIPÍADAS

Equipa de Belém

O Regresso às Origens

As Olisipíadas estão de volta e convi‑
damos-te a participar neste grande
evento desportivo.

Em 2012, após o término inesperado da secção de ginástica
do Clube de Futebol Os Belenenses, o grupo de ginástica de
manutenção rapidamente procurou garantir a continuida‑
de do grupo.

A Junta de Freguesia de Belém pre‑
parou para ti e para os teus amigos
cinco autocolantes que encontrarás
dentro deste boletim.

Após um persistente processo de procura foi nos Bombeiros
Voluntários de Algés que o objetivo foi alcançado através da
cedência de um espaço, onde passado alguns meses veio a
ser criada a secção de ginástica do Clube Atletismo Amigos
de Belém (CAAB), constituída pelo grupo de ginástica de ma‑
nutenção BelémGym.
Durante 4 anos o grupo BelémGym efetuou o seu trabalho,
com a qualidade habitual e participou com elevada compe‑
tência em inúmeros eventos nacionais e internacionais da
Federação de Ginástica de Portugal e da Federação Interna‑
cional de Ginástica.
Apesar de através do seu nome, continuar a promover o seu
“berço” de nascimento, o grupo sentia alguma falta de iden‑
tidade em relação ao local onde realizava os treinos.

Cola o teu autocolante e vem fazer
parte da Equipa de Belém!
Inscreve-te até dia 15 de janeiro nas
várias modalidades desportivas que
temos para ti, no site da Câmara Mu‑
nicipal de Lisboa, http://olisipiadas.
cm-lisboa.pt/Olisipiadas, ou na Junta
de Freguesia de Belém.
As inscrições são gratuitas e todas as
crianças e jovens, dos 6 aos 14 anos,
podem participar nesta festa de des‑
porto, convívio e amizade.

Contando com o apoio incondicional de todos os ginastas,
foi com alguma naturalidade que conseguiram chegar a
acordo com a direção da Sociedade Musical e Instrumental
Libertada (SMIL), para utilizar as suas instalações e conti‑
nuar desta forma a desenvolver e fazer crescer o Grupo Be‑
lémGym do CAAB no bairro de Belém.
Apesar do sentimento de grande gratidão para com a Di‑
reção dos Bombeiros Voluntários de Algés, podemos dizer
com grande alegria e felicidade que regressámos às nossas
origens. A partir do dia 1 de setembro de 2015, o Grupo de
Ginástica BelémGym passou a efetuar os seus treinos às ter‑
ças e quintas-feiras, entre as 18h30 e as 21h30, sob a lide‑
rança do Professor Carlos Capela, no salão da SMIL.

DE BELÉM

Marque
na sua agenda!
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4ª CORRIDA

29 MAIO 2016
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Desporto

“BIKE FOR DAD”

Embaixada da Tailândia
Inserida nos festejos do 88º aniversá‑
rio de Sua Majestade o Rei Bhumibol
Adulyadej da Tailândia e celebração
do Dia Nacional da Tailândia, a Em‑
baixada da Tailândia em Lisboa rea‑
lizou um circuito de bicicleta, a pas‑
sar pelo jardim Vasco da Gama em
Belém, com a comunidade tailande‑
sa a viver em Portugal, no passado
dia 11 de dezembro de 2015 (sextafeira) às 10h00. Esta atividade, inti‑
tulada “Bike for Dad”, foi realizada
em simultâneo em Banguecoque e
em todas as cidades do mundo onde
a Tailândia tem Missão Diplomática
acreditada. Trata-se de uma mani‑
festação de apreço ao pai da Nação
Tailandesa que irá ser transmitida
na televisão estatal. Saiba mais em
www.bikefordad2015.com.

GRUPO DE GINÁSTICA SÉNIOR
O grupo de Ginástica Sénior realizou no passado dia 24 de
novembro uma visita à Casa do Restelo, proporcionando
aos seus residentes momentos de animação e convívio, de‑
monstrando o trabalho que é desenvolvido ao longo do ano
sob a liderança do Prof. Vitor Gonçalves.
À semelhança desta visita, o grupo estará também no próxi‑
mo dia 9 de dezembro, pelas 15h, na Mansão de Santa Maria
de Marvila para uma atuação que levará uma palavra de
conforto e amizade nesta quadra natalícia.

DEFESA
PESSOAL
NO CENTRO SOCIAL DE BELÉM

A Defesa Pessoal, é um
conjunto de vários métodos
que têm como fim
neutralizar um ataque
pessoal, com métodos de:
Krav Maga (sistema de
defesa pessoal isrealita);
Keysi (método de Defesa
pessoal desenvolvido
porJusto Dieguez); Systema
(arte Marcial Russa) e
Bastão de Combate (jogo do
Pau Português método
Mestre Nuno Russo).

TERÇA 20h00 - 21h30

8
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FINALISTAS DO
SECUNDÁRIO
A Junta de Freguesia de Belém este‑
ve presente na cerimónia de entre‑
ga dos Diplomas aos alunos finalis‑
tas de 2015 da Escola Secundária do
Restelo, no dia 25 de Novembro, na
Biblioteca “Navegar”.
É com orgulho que a Junta premeia
o melhor aluno do secundário, tendo
a distinção deste ano sido atribuída
à Ana Mendes Pizarro, que recebeu
o respetivo cheque das mãos do Vo‑
gal do Executivo, Rui Cordeiro. De‑
sejamos a todos os finalistas sucesso
académico e/ou profissional.

SEDE
Morada: Largo dos Jerónimos, nº3 R/C
Tlf.: 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt
Horário: 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira | 9h – 18h
5ª feira | 11h – 20h

DELEGAÇÃO
Morada: Rua João de Paiva, nº11
Tlf.: 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt
Horário: 2ª a 6ª feira | 9h – 14h
15h– 18h

Fotografia: Cristiano Ramos Photography

Em estágio com

Tiago Silva
A Corrida de Belém é um evento que marca a nossa freguesia e a
próxima edição já está marcada para 29 de maio do próximo ano.
Nesta segunda rúbrica, o atleta do Clube Futebol “Os Belenenses”,
Tiago Silva, traz-lhe dicas importantes sobre a alimentação que deve

ALIMENTAÇÃO
PRÉ-TREINO

para o esforço físico e recuperar da melhor forma.

Deve dar prioridade aos
alimentos proteicos e aos
hidratos de carbono.

Plano de Treino para INICIADO

Opção A

ter quando está a treinar para que o corpo possa estar preparado

• 1 Taça de aveia 100/150g;

OBJETIVO 10 KM
semana 1

semana 2

semana 3

semana 4

Segunda

Plano A1

Plano B1

Plano C1

Plano D1

Terça

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Quarta

Plano A1

Plano B1

Plano C1

Plano D2

Quinta

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Sexta

Plano A2

Plano B2

Plano C2

Plano D3

Sábado

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

Domingo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

1ª Fase A2

2º Fase

3ª Fase

Corrida contínua
a ritmo calmo.

Corrida contínua
a ritmo calmo.

Alongamentos.

20 a 25
abdominais:
cruzados,
inferiores e
laterais.

Duração:
30 a 40 min.

Duração:
45 a 50 min.

Duração:
10 a 15 min.

Repetições:
Duas vezes

Plano B
1º Fase B1

• Adicione uma medida
de proteína Whey em pó
(opcional).
Nota: Adicione leite com pouca
gordura, uma vez que este alimento tem tendência a causar
problemas intestinais durante
a corrida.

Opção B
• 2 claras de ovo mexidas ;
• 2 fatias de pão tostado c/
fiambre de peru ou frango;

Plano A
1º Fase A1

• Misture com frutos secos e passas;

• Acompanhe c/ chá ou sumo,
de preferência sem adição
de açúcar.

Opção C
• 1 pastel de nata;
• Chá ou sumo, de preferência
sem adição de açúcar;
•

Uma fatia de pão c/ uma
porção de marmelada ou
geleia com queijo fresco;

• 1 café.
1ª Fase B2

2º Fase

3ª Fase

Corrida contínua
a ritmo calmo.

Corrida contínua
a ritmo calmo.

Alongamentos.

20 a 25
abdominais:
cruzados,
inferiores e
laterais.

Duração:
45 a 50 min.

Duração:
60 a 70 min.

Duração:
10 a 15 min.

Repetições:
Duas vezes

Nota: Recomendado para
treinos mais curtos mas de alta
intensidade.

Na hora que antecede o
treino não deve ingerir
sólidos, privilegiando assim
os líquidos.

Plano C

ALIMENTAÇÃO
PÓS-TREINO
Deve acontecer durante os
30 min. logo após o esforço físico.
• Bebida rica em proteína,
com um batido Whey ou
outro tipo de bebida já
preparada;
• 1 banana;
• Bebida Isotónica, i.e. rica em
água e sais minerais – fácil
de encontrar em qualquer
supermercado.

Mais tarde...
Na refeição seguinte:
Massa a acompanhar com
peito de frango ou peru, atum
ou salmão. Não esquecendo o consumo de legumes
como brócolos, espinafres ou
courgettes.

1ª Fase C1

1ª Fase C2

2º Fase

3ª Fase

Corrida contínua
a ritmo calmo.

Corrida contínua
a ritmo calmo.

Alongamentos

20 a 25
abdominais:
cruzados,
inferiores e
laterais.

Duração:
60 a 70 min.

Duração:
80 a 90 min.

Duração:
10 a 15 min.

Repetições:
Duas vezes

Plano D
1ª Fase D1

1ª Fase D2

1ª Fase D3

2º Fase

3ª Fase

Corrida
contínua a
ritmo calmo.

Alongam.

20 a 25
abdominais:
cruzados,
inferiores
e laterais.

Duração:
80 min.

Duração:
10 a 15 min.

Repetições:
Duas vezes

20 min.
ritmo calmo
Corrida
contínua a
ritmo calmo.

20 min.
ritmo
acelerado
20 min.
ritmo calmo

Duração:
60 min.

Duração:
60 min.

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 Mundo 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 metros 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 metros no Campeonato do Mundo
para a Deficiência Visual em Quebec 2003 na função de Atleta-Guia pela seleção nacional.

“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.

• Campeão Nacional de estafeta 4x100 metros pelo
Clube Futebol Os Belenenses em 2006.

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 realizarse em Março de 2016 em Ancona
na Itália.

• Campeão Nacional Master escalão V35 de 200
metros em Pista Coberta e 400 metros Pista ao Ar
-Livre em 2014/15 pelo clube Associação Académica
Pinhalnovense.

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

• 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.

Na foto, da esq. para a dir., Dra. Sónia Carrilho, Dr. Fernando
Ribeiro Rosa, Dr. Miguel Real Mendes e Dr. Felizardo Cota
(Presidente do Rotary Clube Lisboa Belém).

Rotary clube lisboa belém
Visita do Governador do Distrito 1960

No dia 25 de novembro o Governador do Distrito 1960,
Miguel Real Mendes, visitou o Rotary Clube Lisboa Belém,
ocasião de reunião/jantar festivo onde estiveram presen‑
tes mais de cem pessoas entre companheiros, convidados
e representantes de algumas instituições, tais como o Presi‑
dente da Junta de Freguesia de Belém, Dr. Fernando Ribeiro
Rosa, a Drª. Sonia Carrilho responsável da Biblioteca da Jun‑
ta de Freguesia de Belém, o Padre Francisco, da Paróquia da
Ajuda, e a Drª. Lucinda, representante da Casa Sol.

Desde os primórdios dos tempos os
mínimos serviram (e acidentalmen‑
te eliminaram) os mais maldispostos
vilões da história. Ao encontrarem,
agora, a sua potencial líder, três he‑
róis terão de enfrentar o seu maior
desafio até à data: salvar os mínimos
da aniquilação total!

cultura, turismo e comunicação

Férias de Natal

Está programada a visualização
dos desenhos animados Mínimos
na Biblioteca no dia 21 de dezembro às 10h30.

De forma a colmatar uma lacuna na área da saúde no Clube,
foram admitidos 2 novos Companheiros, ambos médicos.
Na ocasião foram também entregues distinções, nomea‑
damente dois Paul Harris (safira e rubi), foi entregue uma
cadeira sanitária à Casa Sol e também um reconhecimento
de "a melhor Aluna e melhor Companheira" a Lara Botelho
Letra, de 9 anos, que obteve 100% no exame nacional do
4.º ano de português.
Desejamos muitos parabéns à Lara e esperamos que conti‑
nue empenhada no seu exemplar percurso escolar.

Língua
portuguesa
Através das atividades na Biblioteca
de promoção do livro e da leitura,
das aulas de português para estran‑
geiros, do envio de livros de portu‑
guês, de vários géneros e escolares,
para Cabo Verde, Guiné bem como
para São Tomé e Príncipe, fazemos a
consolidação, expansão e difusão da
língua portuguesa, como língua de
comunicação internacional.
Por intermédio da ONG Terra Crioula enviámos, a 2 de dezembro, 250
kg de livros para a Fundação Solidariedade distribuir em função das ne‑
cessidades das escassas bibliotecas
locais existentes.

Agradecemos a oferta dos 135kg de
livros da Associação Entrajuda à
Biblioteca da Junta de Freguesia de
Belém. Um agradecimento especial
a Miguel Guerreiro, a Vasco Silveira
e à fundadora da Entrajuda, desde
2004, Isabel Jonet.
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Mais livros na
Biblioteca
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Novidades
"Reis de Portugal"
A coleção de 34 biografias, dedica‑
das aos Reis de Portugal, é dirigida
por Roberto Carneiro e com coorde‑
nação científica de Artur Teodoro
de Matos e João Oliveira e Costa. Foi
editada em colaboração com a Uni‑
versidade Católica, reunindo 39 au‑
tores e cinco consultores científicos.
Constituem um repositório da histó‑
ria de Portugal, de consulta obriga‑
tória para quem queira aprofundar
os seus conhecimentos gerais ou
pormenorizados de uma dada épo‑
ca de vida da nação portuguesa. R
Carneiro referiu que “irá abrir no‑
vas perspetivas para a compreensão
mais cabal e moderna da história de
Portugal e da Sua articulação com a
história da Europa e do Mundo”.

Visitas de Estudo
à Biblioteca
A turma da professora Carla Cruz, do 1.º B, da Escola Moi‑
nhos do Restelo, foi uma das que fez, em novembro, uma
visita de estudo à Biblioteca. Foram ouvidas diversas histó‑
rias, uma das quais sobre ambiente e poluição. De forma a
reforçar a mensagem transmitida, a visita terminou com os
alunos a cuidarem de plantas. De acordo com João Bosco da
Silva “A responsabilidade social e a preservação ambiental
significa um compromisso com a vida”.
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.

12
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“Bairro (s) do Restelo”
O Restelo é resultado de uma das
mais importantes operações urba‑
nísticas realizadas no século XX em
Portugal. A obra Bairro(s) do Restelo, de autoria de Patrícia Bento d’Al‑
meida é 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”,
abrangendo a análise do Bairro Eco‑
nómico do Restelo, do quarteirão do
Ministério, do bairro da EPUL e do
alto do Restelo. A autora é licenciada
em arquitetura. Apoiada, financei‑
ramente, pela Fundação para a Ciên‑
cia e a Tecnologia em 2006, obteve o
grau de mestre e, em 2013, o grau de
doutor em História da Arte Contem‑
porânea pela Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Univ. Nova de
Lisboa. Poderá adquirir o seu exem‑
plar na Junta de Freguesia.

Leitura, requisição
e ilustração
No dia 13 de novembro um grupo de utilizadoras da Biblio‑
teca veio fazer a devolução de livros e filmes, escolheu e fez
a requisição de outros. Leu-se em voz alta, declamou-se em
francês e pintaram um painel com 126 cm de lindíssimas
ilustrações. Uma tarde bem preenchida!

Vastos e de qualidade são os programas do Centro Cultural
de Belém e do Teatro Nacional de São Carlos. Fazemos refe‑
rência, desta vez, ao magnífico Concerto sob a direção mu‑
sical da Maestrina Joana Carneiro, titular da Orquestra Sin‑
fónica Portuguesa que ocorreu no CCB, a 10 de novembro e
onde diversos fregueses tiveram oportunidade de estar pre‑
sentes. Lembramos que, em 2010, Joana recebeu, entre ou‑
tros, o Prémio Helen M. Thompson, destinado a reconhecer
diretores musicais com potencial extraordinário. A Orques‑
tra Sinfónica Portuguesa, criada em 1993, é um dos corpos
artísticos do Teatro Nacional de São Carlos e tem vindo a de‑
senvolver uma atividade sinfónica própria. Espreite o pro‑
grama nos respetivos sites. Adiantamos, contudo, que dia
12 de dezembro é o Concerto da Bela Adormecida, no CCB.

O Natal será o tema desta Mostra
Bibliográfica nesta quadra de enter‑
necimento e exaltação do mês de de‑
zembro. Contos de Natal, de Charles
Dickens; Suave Milagre, de Eça de
Queirós, A Missa do Galo, de Macha‑
do de Assis; Um Menino que tinha
Chagas, de Óscar Wilde; A Consoada
de Carlos Malheiro Dias são alguns
dos contos que fazem parte do acer‑
vo desta Biblioteca.

cultura, turismo e comunicação

Joana Carneiro no CCB

Mostra
Bibliográfica

1.º C na
Biblioteca
A turma do 1.º C da professora Ca‑
tarina Azevedo esteve na Biblioteca,
pela segunda vez. Os alunos ouvi‑
ram duas histórias, leram e requisi‑
taram livros.

Ciclo de Conferências
D. Maria II
A ilustre professora e escritora Luísa Paiva de Boléo apre‑
sentou a conferência sobre D. Maria, no dia 19 de novembro
conforme previsto. O público, depois da exposição da ora‑
dora, presenciou o debate e, no final, ainda houve tempo
para autografar o seu livro.
D. Leonor Daun:
1.ª condessa de Oeiras e 1.ª marquesa de Pombal

PUF na
Biblioteca
Lucy Hayashi, numa das suas visitas
à Biblioteca com os seus filhos pro‑
meteu fazer e oferecer-nos um puf.
Tendo recebido a sua oferta recente‑
mente, não podemos deixar de agra‑
decer pelo puf, que será amplamen‑
te utilizado pelos mais novos que
nos visitam.
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Há um ditado popular que afirma: “por detrás de um gran‑
de homem está sempre uma grande mulher”. Ninguém
nega que o Marquês de Pombal foi um grande homem. Será
que D. Leonor Daun confirma o ditado? Pretendemos, des‑
de modo, descortinar quem terá sido esta mulher nascida
na elegante e cosmopolita Viena, a forma como se relacio‑
nou com o sucesso político, mas também com o maior iso‑
lamento quando escolheu acompanhar o marido no exílio,
em Pombal. Ana Teixeira Gaspar, licenciada em história
pela Fac. Letras da Univ. Lisboa e Mestre em Ciências Docu‑
mentais, pela Univ. Autónoma de Lisboa, estará presente na
Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém, no dia 17 de de‑
zembro, pelas 17h, para apresentar a conferência. Apareça!

13
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exposição
Real Bodies

Real Bodies - descubra o Corpo Hu‑
mano é a Exposição Internacional
que se encontra na Cordoaria Na‑
cional – Belém e está aberto todos os
dias entre as 10h e as 20h.

Ciência na Biblioteca
No âmbito do Dia Nacional da Cultura Científica, os utiliza‑
dores da Biblioteca puderam fazer a consulta de vários li‑
vros sobre o tema, falar sobre o assunto que mais gostaram
de ler, aprender através de uma experiência como funciona
um vulcão, apreender algumas reações de certos objetos
face ao calor e à energia solar e observar com uma lupa
peixes num aquário.

educação

“O objetivo desta visita didática e
científica é compreender o quão
importante é o corpo humano. De‑
vemos aprender a respeitar o nosso
corpo, esforçando-nos por lhe de‑
dicar tanto tempo quanto possível,
através de pequenos cuidados diá‑
rios”. Útil para descobrirmos como
somos constituídos por dentro atra‑
vés da sofisticada técnica de poli‑
merização”.

14
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Atividades do
Apoio À Família
Com o intuito de fomentar o interes‑
se das crianças pelos monumentos
turísticos perto das escolas, os AAAF/
CAF das Escolas Básicas de Caselas e
Moinhos do Restelo e no Jardim de
Infância de Belém estão a construir
alguns elementos da freguesia. Falar
com as crianças sobre o que existe
de monumentos perto da sua escola,
incentivá-los a pintar, colar e cons‑
truir esses elementos é o objetivo
chave desta atividade.
Queremos também relembrar que
as férias de Natal do AAAF e CAF es‑
tão quase a começar.

Atividades de
Enriquecimento
Curricular (AEC)
Os alunos das AEC brincaram ao Halloween numa ativida‑
de dinamizada pelos professores de Inglês onde puderam
viver o tradicional "Trick or Treat" e onde fizeram o seu pró‑
prio Pega-monstro, deixando as crianças animadas e entu‑
siasmadas aprendendo inglês.
As crianças estão a preparar o encerramento do 1º período
e as suas festas de Natal num trabalho resultante da articu‑
lação dos professores titulares com os professores das AEC.
Consulte as datas das festas junto dos professores titulares
ou através das comunicações das EB1 do Agrupamento de
Escolas do Restelo.

educação

Clubes
Transformar ideias em projetos, problemas em caminhos, desejos em
conquistas, é assim que se iniciam os Clubes Paula Vicente ano 2015.
Em outubro, o Clube de Basquetebol realizou o primeiro campeonato
entre alunos, bem disputado e muito concorrido, com cerca de 60 alu‑
nos a driblarem e a encestarem, com ou sem tabela, para um objetivo
comum, a vitória, a cooperação e dedicação. O pódio, esse, foi distribuí‑
do da seguinte forma: primeiro lugar para o aluno José Luamba; segun‑
do lugar para a aluna Madalena Varela e terceiro lugar para a aluna,
Leonor Carvalhosa.
Na arena cultural, o Clube de Cultura levou, no dia 27 de novembro, os
alunos ao Museu de Lisboa, nomeadamente ao Teatro Romano. Encer‑
rado há dois anos, o Teatro Romano reabriu assim as portas ao público,
com uma nova exposição permanente, uma nova museografia e várias
alterações de conteúdo. A Ludoteca por sua vez, estendeu, como é apa‑
nágio nas suas atividades, o convite à Dra. Filomena Geraldes (professo‑
ra de português e de história), partilhando momentos de leitura através
de obras selecionadas.
O Clube de Jornalismo recebeu no passado dia 20 de novembro, a jor‑
nalista Paula Cravina de Sousa em representação do jornal Diário Eco‑
nómico. Numa quase palestra sobre o que é “isto” de ser jornalista, os
alunos puderam receber in loco o conhecimento da profissão. Os temas
variaram consoante a apresentação: como se desenrola uma redação, o
que é a liberdade de expressão, os direitos e deveres do jornalista, a éti‑
ca jornalística, a proteção das fontes, tudo isto num ambiente entusias‑
ta, onde os alunos mergulharam numa fonte de conhecimento ímpar.

Com o natal à porta, o Clube de Teatro não se fez rogado e preparou
para dia 11 de dezembro, Tróia, uma peça de teatro inspirado na obra
de Ulisses de Maria Alberta Menéres. No mesmo dia, o Clube de Dança,
apresenta Liberdade (da autoria de Patrícia Lucas), na incansável bus‑
ca pelo sentimento de liberdade através do movimento, da contenção,
expansão e desconstrução do mesmo.
No último dia de aulas, dia 17 de dezembro, a festa continua na Escola
de Paula Vicente e o Clube de Plástica expõe, finalmente, os cartazes
alusivos à mesma, enquanto a Ludoteca apresentará sessões de ilusio‑
nismo e magia.
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Nem sempre se mergulha no conhecimento, mas no dia 25 de novem‑
bro (volta abrir novamente as portas no dia 4 de dezembro) o Clube de
Piscina deu as boas vindas, a todos os encarregados de educação, abrin‑
do a piscina e as suas atividades a todos os interessados.

15

Ação Social

férias de natal
Crianças e Jovens

Vão-se iniciar no dia 18 de dezem‑
bro as Férias de Natal - Crianças e
Jovens, dinamizadas pela Junta de
Freguesia de Belém. Espera-se mui‑
ta animação e muitas surpresas,
sobre as quais poderá ler no próxi‑
mo boletim.

programa INTERVIR
Inserido no Programa INTERVIR, e de acordo com as ne‑
cessidades presentes na comunidade escolar e sénior da
nossa freguesia, os Projetos de Psicomotricidade voltam a
estar em ação, a cargo das Psicomotricistas Marília Braga e
Diana Pereira.
O Projeto Psicomotricidade Na Escola que dá resposta às
necessidades da comunidade escolar acompanha mais de
cinquenta crianças do 1º ciclo das escolas públicas da fre‑
guesia: EB1 Bairro do Restelo, EB1 Moinhos do Restelo e EB1
de Caselas.

VOLUNTARIADO
JOVEM
para Apoiar os
Mais Velhos

16
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O Grupo Isolamento Social da Co‑
missão Social de Freguesia de Belém
identificou que as pessoas mais ve‑
lhas de Belém precisam de apoio nas
atividades diárias, como por exem‑
plo subir e descer escadas, apoio em
consultas, etc.
O Projeto Voluntariado Jovem está
a ser lançado para prevenir o iso‑
lamento social e melhorar a quali‑
dade de vida destas pessoas, com
o apoio de jovens voluntários que
possam dedicar algum do seu tempo
aos mais velhos, quer em suas casas
quer no exterior, colaborando de
forma continuada em pequenas ta‑
refas que permitam contribuir para
uma vida mais ativa de quem está
mais vulnerável.
Se tens idade entre os 16 anos e os
30 anos, e estás disponível para
nos ajudar nesta missão solidária;
Inscreve-te até dia 15 de Janeiro de 2016 na Junta de Freguesia de Belém ou através do site
www.jf-belem.pt
Contamos Contigo! OBRIGADA!

Neste projeto aplica-se um Programa de Promoção de Com‑
petências Pessoais e Sociais que pretende desenvolver ca‑
pacidades na criança, que lhe permitam obter um melhor
desempenho em áreas académicas, psicoafectivas e sociais.
Através de sessões dinamizadas semanalmente em peque‑
nos grupos, as crianças têm a oportunidade de aprender
através do brincar, competências de interajuda, comunica‑
ção, cooperação e interiorização de regras promotoras de
uma boa integração psicossocial.
A Psicomotricidade no Centro de Dia acontece no Centro
de Dia da Cruz Vermelha da freguesia. Dá resposta a mais
de 20 idosos, tendo por objetivo promover a funcionalida‑
de e a autonomia dos mesmo no seu dia a dia, o que irá
consequentemente produzir um aumento na sua qualida‑
de de vida.
Os Encontros entre Pais são momentos de partilha e refle‑
xão de pais para pais com o apoio do Movimento de Defesa
da Vida. Esta iniciativa foi criada em colaboração com a Ass.
de Pais da Escola Bairro do Restelo e destina-se aos pais da
escola e Jardim de Infância, no entanto, a Ass. de Pais esten‑
de o convite a todos os pais que tenham interesse.
O evento irá decorrer nas instalações da E. B. 1 Bairro do
Restelo entre as 18h e as 19h, do próximo dia 12 de janeiro.

“FOMOS FILHOS,
SOMOS PAIS!”
Data

12 de janeiro de 2016 - 18h

Local

EB1 Bairro do Restelo

Junta de Freguesia de Belém

Movimento de Defesa da Vida

Largo dos Jerónimos, n.º 3 R/C, 1400-209 Lisboa

Rua da Beneficência, 7, 1050 - 034 Lisboa

Tel.: 21 363 76 29

Tel.: 21 799 45 30 Fax: 21 799 45 31

Email: afectos@jf-belem.pt

Email: formacao@mdvida.pt

Ação Social

Está Desempregado/a?
Acha que pode ajudar e ser ajudado/a?
A Junta de Freguesia de Belém em par‑
ceria com o IPAV - Instituto Padre Antó‑
nio Vieira está a organizar uma iniciati‑
va que lhe pode interessar.

PsicoBelém

Faça parte de um grupo de pessoas que
se ajudam umas às outras na procura
de emprego.

Cabazes Solidários

Mais um ano a iluminar as casas
das famílias mais carenciadas.

Venha participar num grupo de En‑
Emprego
(GEPE).
Ajudar
e
ser
ajudado
faz
toda a
e que desenvolve o seu trabalho na Freguesia de Belém. Tem como objetivo prestar
diferença!
serviços de acompanhamento e aconselhamento psicológico individual e familiar, bem

O QUE É?

treajuda
Procura
O PsicoBelém é um projeto
destinado apara
crianças,ajovens
e adultos de

Se o que
como promover o desenvolvimento psicomotor.

acabou de ler lhe faz todo o
sentido e gostaria de saber mais sobre
PORQUÊ? Numa sociedade cada vez mais necessitada de apoios, o projeto visa
o que lhe propomos, pode contatar
Este ano e mantendo a tradição da Junta de Freguesiaintervir
de promovendo a integração, oobem-estar
e o desenvolvimento
físico e Profissional
Gabinete
de Inserção
Belém, retiramos a iluminação das ruas para alimentar cer‑
uma Junta
equipa multidisciplinar
constituída de
por Belém pelo
psicológico adequado, através deda
de Freguesia
ca de 230 famílias mais carenciadas. A verba que seria para
psicólogos especializados em diferentes
áreas e psicomotricistas.
telefone
210 132 330 ou pelo email
iluminar a Freguesia de Belém, foi alocada à ação social, e à
COMO? De forma a facultar estagip@jf-belem.pt.
valência ao maior número de pessoas possível,
resposta em termos alimentares e de higiene.
as consultas apresentam preços reduzidos, que variam de acordo com a relação que

Em articulação com as entidades do território, identifica‑
o cliente tem com a Freguesia de Belém.
mos as famílias em situação de carência económica, procu‑
rámos saber quais os apoios alimentares e de higiene que
Para mais informações/preços/marcações:
tem acesso, e de acordo com o número de elementos do
Telemóvel: 96 942 24 52
agregado familiar irá ser atribuído um cabaz alimentar e
Email: gabinetepsicobelem@gmail.com
higiene, ou só um cabaz de higiene.

Concretizando, se uma pessoa tem apoio do Banco Alimen‑
tar Contra a Fome, da Mesa de Nossa Senhora (o Refeitório
Social da Freguesia), ou Re-food (movimento comunitário
Funciona nas instalações da Junta de Freguesia de Belém
de cidadãos que voluntariamente recolhe alimentos exce‑
Sede no Centro Social “Os Moinhos”, em Caselas
dentes dos restaurantes e entrega-a a quem precisa, ajudan‑
do a terminar com o desperdício alimentar e com a fome ur‑
bana), então não necessita de bens alimentares, tendo apoio
O QUE É? O PsicoBelém é um projeto
da Junta através do Cabaz de Higiene.
destinado a crianças, jovens e adultos e
que desenvolve o seu trabalho na Fre‑
A forma de funcionamento dos Cabazes Solidários da Junta
guesia de Belém. Tem como objetivo
de Belém é muito simples, em Dezembro as famílias que se
prestar serviços de acompanhamento e
candidataram ou foram identificadas pelos serviços sociais
aconselhamento psicológico individual
que dão resposta à freguesia, recebem um cartão oferta.
e familiar, bem como promover o de‑
Entre Dezembro de 2015 e Novembro de 2016 os Cartões
senvolvimento psicomotor.
oferta são carregados para que as famílias os possam utili‑
PORQUÊ? Numa sociedade cada vez
zar ao longo do ano.
mais necessitada de apoios, o projeto
Uma família que não tenha apoio alimentar de outra enti‑
visa intervir promovendo a integração,
dade recebe um cabaz de higiene e alimentar.
o bem-estar e o desenvolvimento físico
Mas a solidariedade em Belém não se fica pela Junta de Fre‑
e psicológico adequado, através de uma
guesia, recebemos também o apoio de algumas entidades
equipa multidisciplinar constituída por
que generosamente iluminam o Natal de mais Famílias.
psicólogos especializados em diferentes
A Delegação de Lisboa da Cruz Vermelha Portuguesa ofere‑
áreas e psicomotricistas.
ceu 50 cabazes para famílias do território com necessidades
COMO? De forma a facultar esta valên‑
alimentares.
cia ao maior número de pessoas pos‑

psicobelém

O Colégio Mira Rio com a campanha de pais e alunos es‑
colheu a Mesa Nossa Senhora para ofertar os bens alimen‑
tares recolhidos, e animar um almoço do Refeitório Social
com cânticos de Natal.
O Colégio “O Parque” mais um ano recolheu produtos ali‑
mentares para oferecer às famílias que precisam de alimen‑
tos, através da Re-food.

sível, as consultas apresentam preços
reduzidos, que variam de acordo com a
relação que o cliente tem com a Fregue‑
sia de Belém.

Para mais informações/preços/marcações: Telemóvel: 96 942 24 52; Email:
gabinetepsicobelem@gmail.com
Funciona nas instalações da Junta de
Freguesia de Belém, Sede no Centro So‑
cial “Os Moinhos”, em Caselas
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O BPI (Banco Português Investimento) com a campanha
“ofereça um Natal mais Feliz”, vai oferecer às crianças que
estão inscritas na “Casinha de Nossa Senhora” um presente.
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Ação Social

“Do Restelo para a Cidade“
por João Cristóvão

No último trimestre deste ano completam-se cinco anos que
nasceu o projeto de pequenos itinerários pedonais a partir
do Restelo por Lisboa Ocidental com o nome fixo de “Reste‑
lo ao Vivo”, como foi publicado no Boletim da Junta de São
Francisco Xavier no último trimestre de 2010.

Aulas de
informática
Nas aulas de informática da fregue‑
sia de Belém o lema é “Nunca é tarde
para aprender”.
Em diferentes idades e fases da vida,
muitos são os alunos que aprendem
a trabalhar com um computador nas
suas funções mais básicas. Seja por
curiosidade, obrigação, reciclagem
ou ocupação de tempo todos são con‑
vidados a participar.
Em 2015 contámos com mais de 50
alunos que participaram em cursos
vários, desde iniciação, internet,
correio electrónico, skype, word e
power point.
Os cursos de iniciação são os mais
procurados, mas é só mesmo o iní‑
cio. Depois a internet, o correio elec‑
trónico e a comunicação em tempo
real completam a aprendizagem,
permitindo aos alunos trabalhar
em autonomia. Menos procurados,
os cursos de word, power point e
excel completam as formações, que
sempre num nível principiante, per‑
mitem elaborar trabalhos simples e
criativos, que muito orgulha a pro‑
fessora e deixam sensação de vitória.
Em grupo de 6 pessoas, com compu‑
tadores portáteis para cada aluno,
a aprendizagem é feita de forma
descontraída e bem-disposta, sem
faltar empenho e muita vontade
de aprender.

18
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Os resultados são evidentes, mais de
80% dos alunos participa em mais do
que um curso, sentindo necessidade
de evoluir e aprender cada vez mais.
Com a frequência de hora e meia
por semana, entre as 9h30 e as 11h
ou as 11h e as 12h30, de segunda a
sexta, existe apenas a desvantagem
de se poder apenas participar numa
formação de cada vez, pois a lista de
espera é numerosa e tentamos que
ninguém fique de fora ou esteja mui‑
to tempo sem participar, não sendo
possível no entanto incluir todos no
tempo desejável. Mas fique descan‑
sado que ninguém fica esquecido.
Em 2016 esperemos bater o recor‑
de de participações, com mais au‑
las e mais alunos sempre a acom‑
panhar as actualizações do mundo
tecnológico.

Logo a seguir escrevia-se na capa do boletim nº 61 do pri‑
meiro trimestre de 2011. “Conviver, conhecer ou reencon‑
trar locais de interesse é sempre motivo de satisfação e de
bem-estar… o facto de se proporcionarem estes encontros é
motivo de alegria para os colaboradores da Junta de Fregue‑
sia de S. Francisco Xavier e para os participantes. Devemos
uma palavra de apreço a todos aqueles que com entusiasmo
se juntam a este lado lúdico tão importante para a vida co‑
munitária. Neste tempo de dificuldades devemos combater
a tristeza e o isolamento e aproveitar o bom tempo e o mag‑
nífico património cultural realizando estes Passeios como
momentos catalisadores de bem-estar e partilha.
Hoje o público que sirvo é o mesmo acrescentando a São
Francisco Xavier a ex-Santa Maria de Belém – atual Junta de
Freguesia de Belém. O projeto continua, mas agora com o
nome de “Do Restelo para a Cidade”. Alargaram-se os hori‑
zontes, mas os objetivos são
os mesmos.

Em cada passeio se
Belém, sítio privilegiado que
se estende um anfiteatro
contam histórias
pela encosta Sul de Monsan‑
e se dão opiniões.
to em direção ao Tejo, com
vistas admiráveis para o rio
e para o oceano. Neste espaço cósmico e espiritual fica per‑
petuada a plêiade de artistas e de poetas que nos fazem ver
a grandiosa epopeia “daqueles” que partindo do Restelo de‑
ram novos mundos ao mundo.
É engraçado como o primeiro percurso que realizei foi para
conhecer Belém: Praça Afonso de Albuquerque, Praça do
Império e CCB. Preparei-me bem para o percurso a fim de
poder ser útil e cativar adeptos para o projeto.
Andar a pé, subir escadas e caminhar tem efeito benéfico
para a saúde, como nos dispõe também para os objetivos
culturais e sociais.
Em cada passeio se contam histórias e se dão opiniões. Pro‑
curamos a história de todos os lugares, monumentos, mu‑
seus e outros espaços culturais, e procuramos ser úteis uns
aos outros. Acompanhamo-nos, ouvimo-nos, partilhamos,
combatemos a solidão e ficamos atentos para sentir os mo‑
mentos em que andamos à procura da própria alma. Numa
palavra, procuramos ser felizes, celebramos a nossa maturi‑
dade e caminhamos juntos sentindo-nos realizados, seguros
e acolhidos na comunidade.
Valor de inscrição: 2€
(inclui entradas e visitas guia‑
das quando aplicável)
Local de inscrição: Na Junta
de Freguesia de Belém (Largo
dos Jerónimos, 3 ou Rua João
de Paiva, 11)
Responsável pelos passeios:
João Cristóvão (t. 961 490 772)
Percursos para descobrir a
Cidade de Lisboa, todas as terças
feiras às 14h.

Próximos Passeios
15/Dez		
Museu da Marioneta
22/Dez Fundação
Arpad Szenes
05/Jan Palácido
Cidadela Cascais
12/Jan		
Museu da Presidência
19/Jan		
Museu do Fado
26/Jan		
Museu da Cidade
09/Fev Museu Romano

Ação Social

“Do Restelo para a Cidade“

Lavandaria
Social

Toda a viagem é movimento, deslocação; é aventura, des‑
coberta e conhecimento. Viajar rompe com o quotidiano,
interrompe a rotina. “ Ah, seja como for, seja para onde for,
partir! “, diz o poema de Álvaro de Campos.

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.

Viagem ao Porto

Quem viaja vê mais do que quem fica no seu canto. É o ver
do viajante, é o ver de quem está predisposto para admirar.
Um dia feliz começa com um sorriso no rosto – bom dia! Foi
esta a saudação e o estímulo que ouvimos antes de partir,
às oito da manhã, junto ao Museu de Etnologia, no Reste‑
lo, em direção ao Porto. Outro estímulo é o de revisitar ou
até conhecer o Porto, para os que há muitos anos não ti‑
nham viajado para cidade invic‑
ta ou até para alguém que nunca
Todos pudemos lá estivera.

dizer “gostamos
do Porto”.

A visita iniciou-se no Museu de
Serralves onde pudémos apre‑
ciar a exposição da artista lis‑
boeta Helena Almeida: “a minha
obra é o meu corpo, o meu corpo é a minha obra”.
Apesar da meteorologia incerta conseguimos ver a Casa de
Serralves, exemplar único da arquitetura Art Déco.
Seguiu-se uma visita à Casa da Música o principal palco dos
concertos no Porto e um agradável jantar no antigo merca‑
do do Bom Sucesso, agora transformado em espaço acolhe‑
dor de refeições ligeiras,
No dia seguinte seguimos a caminhámos pelo tabuleiro da
Ponte D. Luís e posteriormente visitámos a estação de S.
Bento, que funciona desde o início do séc. XIX. Depois segui‑
mos pela Praça da Liberdade e subimos a Rua dos Clérigos
para visitarmos a Jóia de Nicolau Nasoni - o conjunto da Ir‑
mandade dos Clérigos composto pela Igreja, a Casa e a Torre
dos Clérigos.

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.

Já passava das 15 horas quando o autocarro nos apanhou
e saímos da cidade. Ao atravessarmos o rio para a Margem
Sul, todos pudemos dizer “gostamos do Porto”.
Chegamos a Lisboa agradecidos e satisfeitos, graças à Jun‑
ta de Freguesia que nos ajudou a custear o passeio/viagem,
que um seu voluntário, ao serviço de todos, organizou.

loja solidária
Informa-se que Loja Solidária Não
Custa Nada!!, localizada na Rua de
Pedrouços, nº84
‑86, encerra para
férias de Natal de 26 de dezembro a
6 de Janeiro de 2016.
Para mais informações contate a
Junta de Freguesia de Belém.
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Não Custa Nada!!
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Destaque

ajuda a duas
famílias

liga dos combatentes

Pelo Segundo ano consecutivo, o
Lions Clube Lisboa Belém em parce‑
ria com a Fundação Montepio, irão
apoiar através do projeto “Ser mais
Solidário” duas famílias carenciadas
da Freguesia de Belém.

A Liga dos Combatentes assinalou no dia 11 de novembro o 97.º aniversário
do Armistício, que evoca o termo da Grande Guerra, o 92.º aniversário da sua
fundação, o 41.º aniversário do fim da Guerra do Ultramar e a Evocação do
Centenário da Grande Guerra. Esta cerimónia teve lugar junto ao Monumen‑
to de Homenagem aos Combatentes do Ultramar, em Belém. Tratou-se de um
evento que contou com a presença do Ministro da Defesa Nacional, Dr. José
Pedro Aguiar-Branco, da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional,
Drª. Mónica Ferro, dos Chefes do Estado Maior dos 3 Ramos das Forças Ar‑
madas, do General Ramalho Eanes, do Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, de altas individualidades civis, militares e
religiosas, dos Núcleos da Liga dos Combatentes, Associações de Combaten‑
tes e muito público anónimo.

A Junta de Freguesia une-se a esta
iniciativa apoiando tecnicamente
estas famílias ao longo de 5 meses
de projeto.
Com este apoio as Famílias terão o
apoio financeiro necessário para a
aquisição de bens essenciais e ativi‑
dades de lazer que de outra forma
não conseguiriam usufruir.
Um muito obrigado ao Lions Clu‑
be Lisboa Belém assim como a
Fundação Montepio por esta ação
benemérita.

Cerimónia

No decorrer deste ato solene, usaram da palavra o Presidente da Liga dos
Combatentes, General Chito Rodrigues, o Bispo da Forças Armadas e Se‑
gurança, D. Manuel Linda e o Ministro da Defesa Nacional, Dr. José Pedro
Aguiar-Branco.
As cerimónias deste ano revestiram-se de grande significado pela circunstân‑
cia de terem sido depostos os restos mortais de um Combatente por Portugal,
caído na Guerra do Ultramar, no Memorial construído para o efeito, no Forte
do Bom Sucesso, onde se encontra instalado o Museu do Combatente.
No decorrer das cerimónias foi imposta a condecoração de uma medalha
de guerra de 4.ª Classe a um Combatente, por feitos de bravura praticados
em campanha, medalhas de comportamento exemplar e de mérito a alguns
associados da Liga que se distinguiram pelos serviços prestados à instituição.
Prestou as honras militares uma companhia a três pelotões representando
os três ramos das Forças Armadas, participando também a Banda da Força
Aérea e uma Secção de Clarins igualmente da Força Aérea. Na ocasião foi
inaugurada a Capela e o Memorial do Combatente, cuja bênção esteve a car‑
go do Bispo das Forças Armadas e Segurança D. Manuel Linda.
Terminada a cerimónia foi entoado o hino da Liga dos Combatentes, desfi‑
lando, posteriormente, as Forças em parada. De seguida seguiu-se uma vi‑
sita aos espaços religiosos, acabados de inaugurar, e à inauguração de uma
exposição de pintura, intitulada Famosos e Anónimos, da autoria do Pintor
Major Simões Duarte, patente na sala Aljubarrota do Museu do Combatente.

Eleições
presidenciais
2016
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Domingo dia 24 de janeiro é a data
das próximas Eleições Presidenciais.
Tal como em eleições anteriores,
vamos disponibilizar o serviço car‑
rinha de voto. Todos os eleitores
com dificuldades de mobilidade e/
ou idosos que queiram expressar
o seu direito, têm à sua disposição
este serviço gratuito. Solicite o ser‑
viço à Junta de Freguesia, através
do email secretaria@jf-belem.pt ou
por telefone. Para mais informações
consulte também o folheto que será
distribuído. Atenção, o novo local
de voto de Belém será na Escola
Secundária do Restelo (Rua Antão
Gonçalves).

