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DESTAQUE FREGUESIA ESCOLHE MARCELO REBELO DE SOUSA
No dia 24 de janeiro votou-se para decidir quem seria o próximo Presidente da República Portuguesa. Após apurados os votos, Marcelo Rebelo de Sousa foi também o candidato mais votado na Freguesia de Belém, com quase
60% dos votos. A Junta de Freguesia de Belém envia os parabéns e deseja as maiores felicidades ao novo Chefe
do Estado. página 24
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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 a 6ª feira | 9h30 – 18h
DELEGAÇÃO
Rua João de Paiva, nº11, 1400‑225 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email secretaria@jf‑belem.pt
Horário 2ª a 6ª feira | 9h30 – 13h ; 14h30– 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 – 13h 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

PRÓXIMOS EVENTOS
Para mais eventos e respetivas informações consulte o site oficial da
Junta de Freguesia de Belém: www.jf-belem.pt
ST. PATRICK'S DAY

DIA VERDE

Data  .  .  .  .  .  .  .  17 a 19 Março 2016
Local .  .  .  .  .  .  .  .  .  Praça do Império
e Jardim Torre de Belém

Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 Maio 2016
Local .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

MEIA MARATONA DE LISBOA
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 Março 2016
Local .  .  .  .Ponte 25 de Abril (partida)
e Praça do Império (chegada)

BELÉM ART FEST
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  06 e 07 Maio 2016
Local .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

FEIRA DA SAÚDE
E DA EDUCAÇÃO
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  20 e 21 Maio 2016
Local .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

(Atendimento ‑ marcação prévia na secretaria)

REUNIÕES PÚBLICAS
Última 3ªfeira de cada mês | 21h30
PRESIDENTE
Fernando Ribeiro Rosa
fernando.rosa@jf‑belem.pt
Relações Institucionais, Segurança,
Finanças, Património, Organização,
Novas Tecnologias, Recursos
Humanos e Urbanismo
SECRETÁRIO
Anabela Sancho Correia
anabela.correia@jf‑belem.pt
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Cultura, Turismo e
Comunicação e Imagem
TESOUREIRO
João Carvalhosa
joao.carvalhosa@jf‑belem.pt
Ação Social, Espaço Público,
Ambiente, Higiene Urbana
e Trânsito
VOGAL
Helena Lencastre
helena.lencastre@jf‑belem.pt
Educação, Coletividades, Comércio
e Obras em Habitações
VOGAL
Rui Cordeiro
rui.cordeiro@jf‑belem.pt
Desporto e Juventude

4ª CORRIDA DE BELÉM
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 Maio 2016
Local .  .  .  .  .  .  .  .  .Estádio do Restelo
(partida e chegada)

FESTIVAL DE FOLCLORE
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 Junho 2016
Local .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

ENCONTRO INTERNACIONAL
DE ATRELAGENS LISBOA 2016
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  18 e 19 Junho 2016
Local .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

FESTIVAL VINHOS
E SABORES DE BELÉM
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  24 a 26 Junho 2016
Local .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama

ROMARIA MINHOTA
Data  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 Setembro 2016
Local .  .  .  .  .  . Jardim Vasco da Gama
e ruas de Belém

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

ILUMINAÇÕES DE
NATAL SOLIDÁRIAS
Entrevista na
Record Europa

VISITA PASTORAL

De D. José Traquina, Bispo Auxiliar de Lisboa
À SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA
O Executivo da Junta de Freguesia recebeu no dia 14 janeiro
visita de Sua Excelência Reverendíssima D. José Traquina,
Bispo Auxiliar de Lisboa, no âmbito da visita pastoral que
decorreu na Vigararia III, onde Belém está incluída.
Foram abordados diversos temas relativos ao funciona‑
mento da Junta, à realidade social da nossa Freguesia, aos
projectos desenvolvidos e ao papel das diversas institui‑
ções, nomeadamente as ligadas à Paróquia de Santa Maria
de Belém, tendo o Pároco Cónego José Manuel Santos Fer‑
reira também estado presente na visita.

No âmbito da já habitual troca so‑
lidária das luzes de Natal na nossa
Freguesia pela ajuda alimentar a
famílias carenciadas — que já se
realiza há 3 anos — o programa Fala
Portugal do canal Record Europa
realizou uma reportagem na nossa
Freguesia, onde podemos assistir ao
comentário do Presidente da Fre‑
guesia, Fernando Ribeiro Rosa.
Assista no seguinte link:
www.facebook.com/falaportugal/
videos/1082077658478166/

Foi com muito gosto que o recebemos e acompanhamos as
diversas iniciativas no âmbito desta visita pastoral, que se
efetivaram em encontros com grupos de jovens, visitas vá‑
rias às escolas, celebrações eucarísticas, entre outras.
À DELEGAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA
Depois de visitar o Colégio de São José e celebrar a Euca‑
ristia na Igreja de São Francisco Xavier, Sua Excelência Re‑
verendíssima D. José Traquina acompanhado do Pároco de
São Francisco Xavier, Pe. António Colimão, reuniu com a
Junta de Freguesia e membros da Assembleia de Freguesia
(compareceram apenas representantes do PSD) no dia 2 de
fevereiro.
No final concluiu-se que o contacto e a adequada articula‑
ção entre as várias instituições é fundamental para o desen‑
volvimento social e comunitário.

Na foto, o Presidente da Junta com a
Embaixadora de Marrocos

VISITAS DE CORTESIA
À Junta de Freguesia

EMBAIXADORA DE MARROCOS
No passado dia 27 de janeiro, a Em‑
baixadora do Reino de Marrocos,
Karima Benyaich, veio apresentar
cumprimentos ao Presidente da
Junta de Freguesia, Fernando Ri‑
beiro Rosa.

EMBAIXADORA DE CABO VERDE
No dia 3 de fevereiro a Embaixa‑
dora da República de Cabo Verde,
Madalena Neves, também apresen‑
tou cumprimentos ao Presidente da
Junta de Freguesia. Foi um encontro
agradável e ficaram previstas rea‑
lizações de algumas atividades a
desenvolver em conjunto num futu‑
ro próximo.
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Foi um prazer recebê-la nas nossas
instalações e esperamos poder vir a
desenvolver algumas iniciativas em
conjunto num futuro próximo.
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FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA
No dia 21 de dezembro de 2015, pe‑
las 21h, no Centro Social de Belém,
reuniu a Assembleia de Freguesia
de Belém, tendo sido aprovados os
seguintes documentos:
• Ata da sessão de 28/09/2015;
• Documentos Previsionais
(Orçamento, Norma de Execução
Orçamental, GOPs – Plano de
Atividades, PPI e PPA) e Mapa de
Pessoal para 2016;
• Autorização para Contratação
de Pessoal
• Alteração à Tabela de
Taxas e Preços;
• Alteração ao Regulamento Geral
De Utilização e Funcionamento da
Piscina Municipal do Restelo;
• Ratificação de protocolos e
contratos celebrados com o
Município de Lisboa:
• Contrato de Delegação
de Competências para
Recuperação e adaptação
da praça central do Terreiro
das Missas;
• Protocolo de Colaboração com
o Município de Lisboa relativo
às Atividades de Animação e
Apoio à Família 2015-2016;
• Protocolo de Colaboração com o
Município de Lisboa relativo à
Componente de Apoio à Família
2015-2016.
• Ratificação de protocolo
com o IPAV;
• Protocolo a celebrar com o
Centro Paroquial de Assistência
da Freguesia de Santa
Maria de Belém;
• Protocolo a celebrar com a Cruz
Vermelha Portuguesa;
• Doação de computadores à
Freguesia;
• Informação escrita do Presidente
da Junta de Freguesia.
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OS VIRAS DO TIO XICO
Às 2as feiras, quinzenalmente, pelas
21h30, o Centro Social de Belém acolhe
os encontros de danças regionais mi‑
nhotas e respectivos tocadores, orienta‑
dos pelo Tio Xico (Francisco Megre).
A entrada é livre, sem necessidade de
inscrição. Em cada sessão é feita uma
recolha de 2€ por pessoa para apoiar
um projecto de ação social da Junta de
Freguesia.
Apareça no próximo dia 29 de fevereiro.

CORAÇÕES COM COROA (CCC)
Sara Matos empenhada na sua missão como porta-voz
da Corações Com Coroa para as temáticas da Juventude
A Corações Com Coroa (CCC), associação sem fins lucrativos
e ONG de Desenvolvimento, acredita que todos e todas têm
um poder transformador e que os jovens têm um papel fun‑
damental no Desenvolvimento.
Depois da sua apresentação pública como Porta-voz da CCC
para as temáticas da juventude, na última conferência rea‑
lizada pela associação - “Jovens: a maior geração de sem‑
pre, a solução para o desenvolvimento glocal”, a actriz Sara
Matos tem procurado contribuir com o seu exemplo e as
suas palavras, visitando escolas em diversos pontos do país
e partilhando questões ligadas ao Desenvolvimento e aos
Direitos Humanos, nas redes sociais. Sempre acompanhada
por uma técnica da associação, tem participado em sessões
de esclarecimento, debates e conversas sobre temas diver‑
sos, como a importância da cidadania ativa, a violência no
namoro, ou a igualdade de género e de oportunidades. Pa‑
ralelamente, a Corações Com Coroa tem vindo a desenvol‑
ver com ela um trabalho individual de formação, orientado
para as causas que a associação defende.
Informando, inspirando e partilhando estes temas, a CCC
acredita conseguir mobilizar mais jovens a não ficarem
indiferentes, a agir e a fazerem-se ouvir, procurando uma
mudança na sociedade civil, nas agendas públicas e políti‑
cas, para que em Portugal e no mundo, se possa viver de for‑
ma mais justa, saudável e solidária. Temos a maior geração
de jovens no mundo – 1.8 mil milhões – e é imprescindível
aproveitar este poderoso dividendo demográfico.
Mais informações em www.coracoescomcoroa.org e em
www.facebook.com/coracoescomcoroa.

FREGUESIA

No passado dia 7 de janeiro a Junta de Freguesia teve o pra‑
zer de receber a nova Vereadora da Educação, Catarina Al‑
bergaria, acompanhada por elementos do seu gabinete, que
veio apresentar cumprimentos ao Presidente e à Vogal da
Educação da Junta de Freguesia, respetivamente, Fernando
Ribeiro Rosa e Helena Lencastre.

© Vel Z

VISITA DA NOVA VEREADORA
DA EDUCAÇÃO DA CML

GABINETE
CURIOSIDADES
KARNART

COMMEDIA.INFERNO
A KARNART apresenta no seu novo es‑
paço de trabalho, o GCK Gabinete Curio‑
sidades Karnart (Av. da Índia, 168, a
Belém), o espectáculo de perfinst COM‑
MEDIA.INFERNO, primeira parte da tri‑
logia COMMEDIA, livremente baseada
no poema A DIVINA COMÉDIA de Dante
Alighieri, e em obras que aquele inspi‑
rou em artistas como Doré, Delacroix
ou Bouguereau.

CANTAR AS JANEIRAS
No dia 26 de janeiro, o Coro do Belém Clube, esteve presente
na Junta de Freguesia a cumprir a tradição de "Cantar as
Janeiras", tendo o Presidente da Junta de Freguesia agrade‑
cido essa atuação e desejado a todos um ótimo ano de 2016.
Composto por um grupo de seniores e dirigido pelo profes‑
sor Tiago Balsinha, o grupo interpretou diversas músicas
alusivas à época festiva, deixando no ar a alegria da entrada
num novo ano cheio de vida e oportunidades.
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Estiveram presentes o presidente da Junta de Freguesia, Fer‑
nando Ribeiro Rosa, a vogal Helena Lencastre, o Presidente
do Belém Clube, José Caroço, entre elementos da direção,
assim como diversos funcionários e colaboradores da Junta.

COMMEDIA é uma co-produção da
KARNART e do São Luiz Teatro Muni‑
cipal, financiada pela Direção-geral das
Artes do Ministério da Cultura, pela Câ‑
mara Municipal de Lisboa e pela Junta
de Freguesia de Belém. O espectáculo
estará em cena entre 26 de Fevereiro e
26 de Março, de quarta a segunda-feira
– durante a semana às 20h, ao fim-de‑
-semana às 17h. Mais informações em
www.karnart.org.
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FREGUESIA

ENTREVISTA

Coordenação da Divisão de Licenciamentos
Nuno Pinho e Melo, jurista, é o coordenador da divisão dos licencia‑
mentos na Junta de Freguesia de Belém. Fomos fazer-lhe uma visita de
forma a perceber o trabalho que tem sido feito neste campo.
Como surge a divisão de licenciamentos na nossa Freguesia?
Em janeiro de 2015, certas competências transitam da CML para as Fre‑
guesia, entre elas estão os licenciamentos de proximidade. Surge então
este departamento que trata de questões relacionadas com o licencia‑
mento de situações comerciais exteriores tais como esplanadas, toldos,
anuncios luminosos e streetfood.
O que trouxe de novo esta mudança?
Acima de tudo a proximidade. Conseguimos agora dar um acompanha‑
mento mais personalizado e resolver as situações de forma mais célere.
Qual a avaliação deste ano que passou?
A avaliação é extremamente positiva, principalmente na área do street‑
food. Houve um aumento de mais de 300% nas receitas relacionadas
com este tipo de negócio, sendo Belém a segunda Freguesia em Lisboa
com mais situações deste género. Note-se que é uma área que estamos
a trabalhar quase do zero pois a CML tinha licenciado muito pouco co‑
mércio de rua.
É importante referir que só com o mérito e empenho das 4 pessoas que
trabalham nesta divisão foi possível atingir os excelentes resultados
atuais, pois tem sido um trabalho de aprendizagem constante.
Quais os planos para o futuro?
Para além da manutenção dos serviços que temos atualmente, existem
2 tipos projetos que procuramos dinamizar desde já:
• Retomar, com mais divulgação e animação, o Belém Street Food,
projeto que decorre no último domingo de cada mês;
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• O Belém Beach (Praia Urbana de Belém) no Terreiro das Missas,
projeto de streetfood e lazer, a arrancar este verão.

EDUCAÇÃO

CARNAVAL EM BELÉM
Mais uma vez a Junta de Freguesia de Belém
levou às ruas da freguesia o Carnaval. Tivemos
aproximadamente 1200 crianças e jovens a des‑
filar conduzidas pelo Grupo de Bombos a7aBom‑
bar, das escolas Jardim de Infância de Belém,
EB1 Moinhos do Restelo, Escola Raíz, Externato
São José, Externato Alfredo Binet, Colégio Bola
de Neve, Casa Pia – Pina Manique e o IPEIP – As
Descobertas.
As crianças e jovens desceram a Avenida Ilha da
Madeira e a Rua dos Jerónimos, em direção ao
Jardim Vasco da Gama, com alegria e motivação,
exibindo os seus disfarces e máscaras a quem pe‑
las nossas ruas circulava.
Já no Jardim Vasco da Gama foram entregues os
prémios: o 1º para a Escola com a Melhor Caracte‑
rização, o 2º prémio para a Escola Mais Animada
e o 3º para a Escola Mais Original.

O nosso agradecimento a todos os que partici‑
param na organização de mais um desfile de
Carnaval da Junta de Freguesia de Belém, no‑
meadamente à 4ª Divisão da PSP e em especial à
Esquadra de Belém, e aos Bombeiros Voluntários
de Campo de Ourique pela ajuda fundamental ao
decorrer deste evento, bem como a todos os pro‑
fessores e voluntários que contribuiram para o
sucesso desta iniciativa.
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A escolha dos vencedores foi, como é habitual,
uma tarefa difícil. O empenho das escolas foi
tanto que premiou-se mais escolas dividindo os
valores correspondentes a cada lugar vencedor.
O 3º prémio foi entregue à Creche Escola Raíz e
a turma 3º A da EB1 dos Moinhos do Restelo. O 2º
prémio foi dado à Casa Pia e ao IPEIP as Desco‑
bertas e os Grandes vencedores que receberam o
1º prémio foram o Colégio Bola de Neve e Exter‑
nato Alfredo Binet.
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EDUCAÇÃO

CURSO DE FOTOGRAFIA
Inscrições abertas

Irá iniciar-se em breve no Centro Social de Belém um curso de
introdução à fotografia, destinado a transmitir um primeiro con‑
tacto a toda e qualquer pessoa com interesse e paixão pela téc‑
nica e arte fotográfica. As sessões irão decorrer às terças feiras
das 19h00 às 20h00, permitindo aos frequentadores adquirir,
aprofundar e pôr em prática os seus conhecimentos fotográficos.
O curso será transmitido pelo Eng. Alexandre Gomes em regime
de voluntariado, não tendo custos de inscrição ou participação.
As inscrições podem ser realizadas nas secretarias da Junta de
Freguesia, onde se encontraram disponíveis maiores detalhes
sobre o curso.

DIA
INTERNACIONAL
DE MONUMENTOS
E SÍTIOS
DIMS 2016

Sob o tema Desporto, um Patrimó‑
nio Comum, comemora-se a 18 de
abril o Dia Internacional de Mo‑
numentos e Sítios 2016, instituído
pelo ICOMOS Internacional (Conse‑
lho Internacional de Monumentos
e Sítios).

8
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A Direção-Geral do Património
Cultural (DGPC), coordenadora na‑
cional do evento, em colaboração
com o ICOMOS Portugal, convida
as entidades públicas e privadas a
associarem-se a esta comemoração,
que tem por objetivo sensibilizar as
populações para a importância da
preservação e salvaguarda do patri‑
mónio cultural.
Nesse sentido, no dia 18 de abril
(segunda-feira) ou fim de semana
antecedente (16 e 17 de abril) várias
centenas de instituições do país de‑
verão associar-se ao DIMS promo‑
vendo, como já vem sendo hábito,
um leque muito diversificado de
atividades - espetáculos artísticos,
recriações históricas, workshops, vi‑
sitas temáticas, inauguração de ex‑
posições, entre muitas outras - com
a finalidade de proporcionar a pú‑
blicos distintos experiências atrati‑
vas e fora da oferta habitual.
O programa estará disponível
partir de 31 de março, em:
www.patrimoniocultural.pt
As informações sobre o evento
encontram-se desde já no Facebook
www.facebook.com/
Dia.Internacional.dos.
Monumentos.e.Sitios

Leitura de livro com atividade – Preocupações de Billy

FÉRIAS DE NATAL NO
APOIO À FAMÍLIA
Nas Férias de Natal, em dezembro de 2015, todas as crian‑
ças do Agrupamento de Escolas do Restelo, inscritas na CAF
(Componente de Apoio à Família) e na AAAF (Atividades de
Animação e de Apoio à Família) receberam mais um progra‑
ma de férias repleto de atividades.
Dentro de portas puderam contactar com várias ativida‑
des, usufruindo de ateliers de desporto, jornalismo, cultura
e plástica. Fora da escola desfrutaram dos passeios orga‑
nizados, como a ida ao Jardim da Estrela e à Vila Natal de
Óbidos, onde as descidas da pista de gelo criaram grandes
momentos de diversão.
Nestas férias as crianças levaram um pouco da magia do
Natal aos nossos vizinhos, entregando cartões de Natal pe‑
los comerciantes locais e população feitos com muita dedi‑
cação e entusiasmo.

A Férias da Páscoa no
Apoio à Família irão de‑
correr nos dias 21, 22, 23,
28, 29, 30 e 31 de Março e
1 Abril 2016, nas escolas
EB1 Moinhos do Restelo,
EB1 de Caselas, e Jardim
de Infância de Belém.
Estamos a preparar ativi‑
dades divertidas de des‑
porto, plástica e danças
do mundo bem e muitas
outras surpresas!

EDUCAÇÃO

CLUBES
Nas tradicionais celebrações de fim de ano o cidadão comum ora veste
uma peça de interior de cor azul (diz que dá sorte), ora mastiga doze
passas a cada badalada e, por cada uma que mastiga, pede um dese‑
jo, mesmo não sabendo muito bem a quem. Nós aqui também pedimos
doze desejos que rapidamente transformámos em doze palavras.
Aculturação foi o que fez o Clube de Cultura, que durante três dias
realizou três pratos gastronómicos de três países da União Europeia,
com a ajuda pedagógica e cultural de Sofia Farrajota Simões, promo‑
tora de vários eventos culinários, entre os quais o “Revolution Day” de
Jamie Oliver.
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Semiótica foi a convergência de um workshop de fotografia partici‑
pativa focada nos direitos das crianças, promovido pelas organizações
4Change e FOS- Imagem Participativa. Este workshop, inserido no pro‑
jeto “Crianças com Direitos”, teve como objetivo ensinar o básico da
fotografia e promover com cada criança um ensaio sobre os direitos
humanos/das crianças, utilizando as metodologias da fotografia parti‑
cipativa (ou photovoice). As imagens realizadas e selecionadas pelas
crianças culminaram numa exposição junto à sala dos Clubes, para a
qual convidámos os pais e familiares dos alunos. Posteriormente estas
fotografias serão incluídas numa exposição conjunta com imagens da
Guiné-Bissau e Portugal. Tradicionalismo, com as artesãs Maria José
Silva (100 Coisas) e Ana Rita Moura (Mania de Arranjar) para umas
tardes entre linhas e agulhas, na Ludoteca. Mas este ano fomos mais
audazes e aprendemos também a coser à máquina. De uma máquina
direcional, passámos para uma máquina de sonhos e adaptámos a cé‑
lebre sala 18 para uma sala de cinema, onde projetámos “Harry Potter”
de Chris Columbus o filme que mais nomeações teve (doze) e que nunca
ganhou um óscar da Academia. Em 1925, o engenheiro escocês John
Logie Bird conseguia transmitir as primeiras imagens em movimento
numa televisão e, três anos depois (em 1928) era emitida pela BBC a pri‑
meira transmissão transatlântica. Em 1957, Portugal difundia através
da Rádio e Televisão Portuguesa (RTP) as primeiras emissões regulares,
também para alguns alunos do Clube de Jornalismo esta foi a primei‑
ra vez que visitaram os estúdios da RTP e respetivo museu histórico.
Uma visita guiada pelos estúdios de televisão, produção, pós produção,
edição e até assistir a um programa ao vivo. Toda a liberdade de expressão ali à frente e a possibilidade de um dia transmitir informação
para todo o mundo. Da terra para o mar, a navegação também segue
já em março, onde começam os Clubes de Mar, uma parceria entre a
Câmara Municipal de Lisboa e o Pelouro do Desporto e Juventude da
Junta de Freguesia de Belém. Pelo segundo ano consecutivo, os alunos
dos Clubes poderão disfrutar das práticas de Remo e Vela, no rio Tejo e
gratuitamente em 10 sessões.
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CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

NOVIDADES
“Aventuras de João Sem Medo”
História fantástica que recorre ao
imaginário mágico, por vezes de
inspiração surrealista. Este roman‑
ce, do escritor José Gomes Ferreira
(1900-1985), poeta e ficcionista, é
um prodígio de efabulação e enge‑
nho narrativo. Quinze contos que
nos transportam para o mundo do
imaginário.
Livro recomendado pelo Plano Na‑
cional de Leitura para o 3º ciclo,
destinado a leitura autónoma. Re‑
comendado, também, para a For‑
mação de Adultos, como sugestão
de leitura.

10
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"A Verdade Sobre o Caso
Harry Quebert"
Verão de 1975. Nola Kellergan, uma
jovem de quinze anos, desaparece
misteriosamente da pequena vila
costeira de Nova Inglaterra. As in‑
vestigações da polícia são incon‑
clusivas. Primavera de 2008, Nova
Iorque. Marcus Goldman, escritor,
vive atormentado por uma crise da
página em branco, depois do seu pri‑
meiro romance ter tido um sucesso.
Junho de 2008, Aurora. Harry Que‑
bert, escritor respeitado no país, é
preso e acusado de assassinar Nola,
depois de o cadáver da rapariga ser
descoberto no seu jardim. Marcus,
discípulo de Harry e convencido da
sua inocência, abandona tudo e par‑
te para Aurora para conduzir a sua
própria investigação.
O autor suíço, Joël Dicker em A ver‑
dade sobre o caso Harry Quebert
arrecadou vários prémios: Prix de
la Vocation Bleustein-Blanchet, o
Grande Prémio do Romance da Aca‑
demia Francesa, o Prémio Goncourt
des Lycéens e o prémio da revista
Lire para Melhor Romance em lín‑
gua francesa. Poderá requisitar esta
obra na Biblioteca.

DIÁRIO DE NOTÍCIAS E
O JORNAL ESCOLAR
"Jornal Escolar: da ideia à concretização" é o novo workshop
desenvolvido pelo Media Lab Diário de Notícias (DN) e tem,
como destinatários, professores ou outros agentes educati‑
vos e culturais.
Segundo o DN, o jornal escolar pode e deve ser uma ferra‑
menta ativa de construção do conhecimento. Através dele,
é possível interligar os vários conteúdos educativos, assim
como pensar a sociedade. Deve ser o reflexo da vida escolar
e um desafio para professores e alunos, que o irão pensar e
concretizar em conjunto.
O editor-executivo Leonídio Ferreira, bem como Céu e Silva,
grande repórter do Diário de Notícias, foram os oradores
convidados nas sessões e partilharam um pouco do seu per‑
curso profissional. Céu e Silva disse, "qualquer jornal tem
importância. Seja ele o New York Times, o Diário de Notí‑
cias ou o jornal de uma escola. O importante é informar e
ter um papel interventivo na comunidade".
O Media Lab DN é um centro educativo que trabalha a lite‑
racia mediática, junto de crianças, jovens e adultos.
A professora Marisa Garcia, do Centro Helen Keller fre‑
quentou o primeiro workshop. Se está interessado, contacte
o Diário de Notícias ou a Biblioteca da Junta de Freguesia.

MÚSICA
A ópera A FLOWERING
TREE de John Adams vai es‑
tar no Auditório do Centro
Cultural de Belém nos dias
6 e 8 de abril, e será inter‑
pretada pelo Coro do Tea‑
tro Nacional de São Carlos
e pela Orquestra Sinfónica
Portuguesa.

Joana Carneiro Direção Musical
Nicola Raab Encenação
George Souglides Cenografia
e Figurinos
Ópera em dois atos
Libreto de John Adams e
Peter Sellars
Jessica Rivera Kumudha
Daniel Montenegro O Príncipe
Luís Rodrigues Narrador
Coprodução | CCB | OPART
- Organismo de Produção
Artística, E.P.E

No dia 13 de janeiro de 2016, a Biblioteca da Junta de Fre‑
guesia de Belém recebeu um grupo de alunos do 3.º B, da
Escola Moinhos do Restelo, tendo sido contada a história As
orelhas voadoras de José Fanha, com ilustrações de Fátima
Afonso. Após a história, escolheram os seus livros para se
dedicarem à leitura presencial. A aluna Matilde e o colega
gostaram muito de um livro que era maior que os mesmos!
A professora da turma, Catarina Belo, bem como a coor‑
denadora e prof. Emília Coelho da Escola acompanharam
estes alunos, com idades compreendidas entre os 7 e os 9
anos, à Biblioteca. A próxima visita será em abril.
A visita de estudo à Biblioteca da turma da prof.ª Zélia Ma‑
tias, do 3.º A, no dia 15 de dezembro de 2015, permitiu aos
alunos ouvir duas histórias, ler livros e enfeitar a árvore de
natal da Biblioteca. Voltam em junho à descoberta de no‑
vos livros!
A turma dos alunos do 4.º C do Prof. Fernando Lino este‑
ve presente no dia 16 de dezembro para ouvir a história O
Menino recompensado, inserido no livro de António Botto
"Histórias do Arco da Velha". A história, do livro recomen‑
dado pelo Plano Nacional de Leitura, ensina a não desistir,
a enfrentar os problemas, a ser solidário, a ser persistente.

CICLO DE CONFERÊNCIAS
Banhos de Mar

África no tempo de Vasco da Gama
Ângelo Oliveira licenciado em História apresentará a Con‑
ferência África no tempo de Vasco da Gama no dia 14 de
abril, às 17h.
Em 1498 enquanto Vasco da Gama percorria a nova rota
para o Oriente, África não era, propriamente, um continen‑
te obscuro. Como viviam e estavam organizadas as suas
gentes? Vamos descobrir os principais reinos e civilizações
africanas do sec. XV e XVI.

Em janeiro optámos pela mostra da
coleção O melhor de si para quem
aprecia auto-ajuda e, posteriormen‑
te, da Disney. A coleção de banda
desenhada de Lucky Luke, o cowboy
que dispara mais rápido do que a sua
própria sombra, será o tema da Mos‑
tra Bibliográfica de março.

CENTRO DE DIA
A 7 de janeiro a Biblioteca levou, a
comédia O Páteo das Cantigas, de
Leonel Vieira, para ser visionada
pelos utentes do Centro de Dia de
São Francisco Xavier, cuja Direto‑
ra Técnica das respostas sociais é a
Dra. Paula Abreu, desde 2010. O fil‑
me já foi visto por mais de 600.000
portugueses.

BIBLIOTECA FORA
DE PORTAS
A Biblioteca da Junta esteve pre‑
sente com novas histórias, na EB1/
JI Caselas, especificamente, na sala
da educadora Ana Isabel Lopes do
Jardim de Infância e na sala do prof.
Nuno Trabulo, do 1.º ano, a 10 de de‑
zembro, onde já se destaca um alu‑
no na leitura. Parabéns rapaz! Lem‑
bramos que em 1949 se inaugurou
a 1.ª fase do bairro económico (200
casas), a igreja de Caselas e a escola
primária, com quatros salas.
Atualmente, a coordenadora da es‑
cola é a prof. Anabela Cordeiro.
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Ana Teixeira Gaspar estará, novamente, presente na Biblio‑
teca da Junta de Freguesia de Belém, situada na Rua João
Paiva, n.º 11, no dia 10 de março, pelas 17h, desta vez para
apresentar a conferência sobre Banhos do Mar nos séculos
XVIII e XIX, do Terreiro do Paço… a Paço d´Arcos… Apareça!

MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

VISITAS DE ESTUDO
À BIBLIOTECA
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ESPAÇO PÚBLICO

NOVO CORRIMÃO
Rua Gonçalves Zarco

Está concluída a instalação do corri‑
mão de apoio aos muitos peões que
utilizam a escada que fica nas tra‑
seiras da Rua Gonçalves Zarco junto
ao número 4.
A escada, de grande declive e longa,
fica, assim, mais segura para quem
a utiliza!

POSTO DE LIMPEZA

12
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A entrada do Posto de Limpeza da
Travessa da Saúde foi finalmente
reabilitada.
Este passeio - que além de ser de aces‑
so ao posto de limpeza dá também
acesso a várias habitações, sendo que,
inclusivamente, numa delas habita
um jovem deficiente motor - foi-se de‑
gradando ao longo dos anos, devido
ao início das obras do Hotel Palácio
do Governador. Com a nova gerência
dessa unidade hoteleira, foi possível
chegar muito rapidamente a um acor‑
do para que esta empresa assegurasse
a construção do novo passeio, o que o
fez com uma grande qualidade.
À Administração da Nau Hoteis, na
pessoa do Dr. Mário Ferreira, o nosso
agradecimento pela forma como se
empenhou pessoalmente na resolução
deste problema que se arrastava há
mais de uma década, demonstrando a
sua exemplar responsabilidade social
e comunitária.

JARDINS DO BAIRRO DA EPUL
Início das obras

Tendo demorado um pouco mais do que desejávamos para
o início da requalificação dos jardins, não podemos deixar
de estar entusiasmados por finalmente, ao fim de tantos
anos, estes jardins situados na Ruas Pedro de Sintra, João
Dias e Vicente Dias serem alvo de uma intervenção profun‑
da que lhes permitirá ser assistidos de forma a que estejam
sempre bonitos!

Não podemos
deixar de estar
entusiasmados por
finalmente estes
jardins serem alvo
de uma intervenção
profunda.

As obras demorarão cerca
de mês e meio pelo que pedi‑
mos desde já desculpa pelos
inconvenientes causados.
Agradecemos os vários con‑
tributos recebidos de mo‑
radores durante e após a
apresentação do projeto de
requalificação. Foram mui‑
to úteis para a maturação e
melhoria do mesmo!

ESPAÇO PÚBLICO

MINIGOLFE

no Parque dos Moinhos de Santana
Está a partir do dia 12 de fevereiro, disponível para utilização
pública gratuita um circuito de 6 buracos de Minigolfe, destina‑
do a todas as idades!
Situado junto à porta Norte do Parque dos Moinhos de Santa‑
na, este equipamento está disponível para quem quiser jogar!
Para tal pode trazer os seus próprios tacos (com a zona de bater
na bola de nilon, não é permitido de ferro) ou solicitar a um
dos vigilantes do parque o empréstimo de um conjunto de ta‑
cos e bola.
Terá de entregar um documento de identificação ao vigilante
que lhe será devolvido quando restituir o material. Cada jo‑
gador, caso haja mais pessoas para jogar, pode utilizar o ma‑
terial durante uma hora, sendo possível até três utilizadores
simultâneos.
Se danificar o material o mesmo tem um custo de reposição de
30€/taco e 3€/bola.

ESTRADA DE
CASELAS
Novo passeio

Foi construído um novo passeio que
liga a Estrada de Caselas (junto à pas‑
sadeira no cruzamento com a Rua
Tristão Vaz) à Rua Gregório Lopes.
Este passeio vem colmatar uma falha
existente neste local pois há muitos
anos que este caminho é utilizado
para quem acede à zona das Torres
do Restelo ou mesmo do Caramão da
Ajuda. As pessoas eram obrigadas a
fazer este percurso em terra, lama e
tudo o mais pois a seguir à passadeira
não havia nenhum caminho além de
mato e terra.
Com a construção deste novo troço de
passeio, passa haver uma ligação en‑
tre as duas ruas.
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ESPAÇO PÚBLICO
DESPORTO

ALMOÇO DE NATAL
Da equipa da
Higiene Urbana

Realizou-se no passado dia 19 de de‑
zembro um almoço de confraterni‑
zação entre os funcionários e colabo‑
radores do departamento da higiene
urbana da nossa Freguesia.
Partilharam-se animados momentos
de camaradagem que contaram com
a presença do Presidente da Junta
de Freguesia de Belém, Fernando Ri‑
beiro Rosa.
E assim, com o espírito de equipa re‑
forçado, contamos servir os nossos
fregueses neste 2016 da melhor ma‑
neira que nos for possível.

CORRIDA
SOLIDARIEDADE
ISCPSI-APAV

14
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APOIO DA JF

A Junta de Freguesia de Belém apoia
mais uma edição da Corrida da So‑
lidariedade ISCPSI-APAV. Esta ini‑
ciativa visa fomentar atividades de
apoio a causas sociais e/ou de anga‑
riação de fundos para instituições
de solidariedade social, nomeada‑
mente a Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima.
A prova realiza-se no dia 13 de Mar‑
ço de 2016, pelas 09h30, com partida
na Rua 1º de Maio, frente ao ISCPSI
e chegada na Praça do Império (lado
sul), Belém.
Para mais informações consulte o
site corridadesolidariedade.org

SKATE PARK
Desde o final do mês de Janeiro que a freguesia conta com um
novo equipamento, um Skate Park. Instalado na Zona Sul do
Parque Urbano dos Moinhos de Sant’Ana, este servirá agora um
maior número de adeptos da modalidade.
A sua colocação reaproveita as infraestruturas existentes, con‑
tribuindo assim para um menor impacto ambiental no refe‑
rido parque.

A sua colocação
reaproveita as
infraestruturas
existentes.

Convidamos todos os fregue‑
ses a visitar o Parque Urbano
dos Moinhos de Sant’Ana e a
disfrutar das suas múltiplas
valências.

DESPORTO

26.ª EDIÇÃO DA MEIA
MARATONA DE LISBOA
Realiza-se no próximo dia 20 de Março a 26.ª edição da Meia
Maratona de Lisboa. A prova tem início na Praça da Porta‑
gem da Ponte 25 de Abril, estando a meta está instalada nas
imediações do Mosteiro dos Jerónimos.
Este ano são esperadas 40.000 inscrições, havendo condi‑
ções especiais para colaboradores e fregueses recenseados
na Freguesia (consultar secretaria da JF Belém).
A Junta de Freguesia de Belém associa-se uma vez mais à
organização da prova disponibilizando, entre outros, as ins‑
talações da sede para o Controlo Anti-Doping e os serviços
da equipa de Desporto e da Higiene Urbana.
Além da Meia Maratona vão ainda decorrer outras provas:
a Vitalis 7k Jamor –Lisboa, o Passeio Mimosa Avós e Netos, a
Mini campeões e a Mini Maratona

OLISIPÍADAS

Para mais informações consulte o site
www.meiamaratonadelisboa.com e inscreva-se na sua Junta
de Freguesia.

As Olisipiadas estão de volta e
convidamos-te a participar neste
grande evento desportivo.

CORRIDA DE BELÉM

A Junta de Freguesia de Belém pre‑
parou para ti e para os teus amigos,
cinco autocolantes que encontrarás
dentro deste Boletim. Cola o teu au‑
tocolante e vem fazer parte da Equi‑
pa de Belém!

A Corrida de Belém, organizada pela Junta de Freguesia de
Belém e em colaboração com o Clube de Futebol “Os Bele‑
nenses” e o Clube Atletismo Amigos de Belém, pretende afir‑
mar-se como uma prova de atletismo de referência, aliando
o desporto ao património cultural da cidade de Lisboa.
Com partida e meta no Estádio do Restelo, oferece um pro‑
grama para toda a família, começando com uma prova cria‑
da especialmente para crianças dos 5 aos 13 anos, a partir
das 9h, passando por uma caminhada direcionada para to‑
das as idades e culminando com a prova principal de corri‑
da de 10km às 10h.

Inscrições alargadas!

As inscrições estão abertas só até 28
de Fevereiro, nas várias modalida‑
des desportivas que temos para ti,
no site da Câmara Municipal de Lis‑
boa, olisipiadas.cm-lisboa.pt.
As inscrições são gratuitas e todas as
crianças e jovens, dos 6 aos 14 anos,
podem participar neste festa de des‑
porto, convívio e amizade.
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DESPORTO

FESTA NATAL DA
GINÁSTICA INFANTIL

CAAB EM AÇÃO!
O Clube de Atletismo Amigos de
Belém esteve em intensa atividade
nos meses de Dezembro, Janeiro e
Fevereiro. Assim, no final do ano
estiveram presente na São Silvestre
dos Olivais e de Lisboa e em Janeiro
no Trail Centro Vicentino da Serra
de Portalegre. Importa ainda desta‑
car a presença na Estafeta dos Reis,
onde obtiveram um 4.º lugar, e na
Corrida do Fim da Europa, na qual
obtiveram um 2º lugar.

Com o objetivo de comemorar a quadra natalícia a turma
Ginástica Infantil da Junta de Freguesia de Belém realizou
no passado dia 17 de Dezembro uma apresentação aos pais
e encarregados de educação, partilhando assim o trabalho
que tem vindo a desenvolver desde a inauguração da classe.

VISITA À MANSÃO DE MARVILA
Do Grupo de Ginástica Sénior

Em Fevereiro estiveram represen‑
tados com uma delegação de relevo
nos 20 Km de Cascais, mais de 20 ele‑
mentos, tendo ainda participado na
Corrida da Árvore.

O grupo de Ginástica Sénior deslocou-se no passado dia
9 de dezembro à Mansão de Santa Maria de Marvila para
levar uma palavra de conforto e amizade através da sua
atuação gímnica, demonstrando aos quase 200 utentes des‑
ta residência sénior que o mais importante é manter o es‑
pírito jovem.

Por fim destacar a presença de um
atleta na Maratona de Sevilha.

DEFESA
PESSOAL
NO CENTRO SOCIAL DE BELÉM

16
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TERÇA 20h00 - 21h30

Defesa Pessoal é um
conjunto de vários
métodos que tem como
fim neutralizar um
ataque pessoal.

Fotografia: Cristiano Ramos Photography

Em estágio com

TIAGO SILVA
PLANO DE TREINO PARA INICIADO — 3º MÊS
OBJETIVO 10 KM
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Segunda

Plano A1

Plano A1

Plano A1

Plano A1

Terça

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Quarta

Plano B1

Plano B1

Plano B2

Plano B2

Quinta

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Sexta

Plano A2

Plano A2

Plano A2

Plano A2

Sábado

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Descanso Ativo

Domingo

Plano C1

Plano C1

Plano C2

Plano C2

PLANO A
1º FASE A1

1ª FASE A2

2º FASE

3ª FASE

Corrida contínua
a ritmo calmo.

Corrida contínua
a ritmo calmo.

Alongamentos.

20 a 25
abdominais:

Duração:
45 a 60 min.

Duração:
60 min.

Duração:
10 a 15 min.

Repetições:
Duas vezes

1º FASE B1

1ª FASE B2

2º FASE

3ª FASE

Corrida
intervalada:
8 x 500m a
velocidade
rápida + 500m
a velocidade
mais lenta.

Corrida
intervalada:
4 x 1000m a
velocidade
rápida + 1000m
a velocidade
mais lenta.

Alongamentos.

20 a 25
abdominais:

Exemplo: 500m
rápidos para 5min.25
seg/km e os 500
metros lentos para:
6min.15seg/km

Exemplo: 1000m
rápidos para
5min.50seg/km e os
1000m lentos para:
6min.45seg/km

Distância:
8 km

Distância:
8 km

Duração:
10 a 15 min.

Repetições:
Duas vezes

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:

Duração:
80 a 90 min.

Duração:
80 min.

Duração:
10 a 15 min.

Repetições:
Duas vezes

cruzados, inferiores
e laterais.

PLANO B

cruzados, inferiores
e laterais.

PLANO C

DESCANSO ATIVO

cruzados, inferiores
e laterais.

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

A Corrida de Belém é um evento
que marca a nossa freguesia e a
próxima edição já está marcada
para o próximo dia 29 de Maio.
Nesta terceira rúbrica, o atleta
Clube Futebol Os Belenenses,
Tiago Silva propõe o terceiro
plano de treino mensal para
quem está a iniciar a sua experiência na corrida.

DICA!
Agora que já se começa
a adaptar aos treinos e a
ganhar um encanto mais
natural em correr é a altura
ideal para se munir de
algumas ferramentas que
podem aumentar o seu
desempenho.
Existem no mercado vários
aparelhos e aplicações para
telemóvel que para além
de monitorizarem as suas
capacidades funcionais,
como o ritmo cardíaco e
as calorias gastas em cada
exercício permitem através
do sistema de GPS, ter
acesso a várias informações
sobre o percurso,
localização e distância
percorrida, conhecer a
intensidade e frequência de
passada e ainda lhe permite
partilhar esses dados com
os seus amigos.
Estas ferramentas são
uma grande vantagem
para o controlo dos seus
resultados e melhoria da
sua performance.

AÇÃO SOCIAL

FESTA DE NATAL SÉNIOR
Este ano a festa de Natal Sénior foi passada no Teatro
Tivoli com a peça “Plaza Suite”. Alexandra Lencastre e
Diogo Infante assumiram os papeis principais.

los Rei, tendo, no final, o Presidente da Junta de Fregue‑
sia desejado um Bom Ano de 2016 a todos os presentes.
Para o ano haverá mais, entretanto terá a possibilidade
de se inscrever nas nossas atividades, passeios pedestres
ou passeios seniores, aguardamos por si.

Tivemos a possibilidade de levar connosco 160 seniores
da Freguesia a assistir à peça e celebrar um Natal passa‑
do com muita alegria e felicidade com um lanche de Bo‑

MAPA DE ATIVIDADES

IOGA 1
PINTURA EM
PORCELANA

INFORMÁTICA

KARATÉ

IOGA 2

GINÁSTICA
MANUTENÇÃO

PINTURA A ÓLEO
PINTURA EM
PORCELANA

GINÁSTICA
INFANTIL

DANÇAS
MUNDO

DEFESA
PESSOAL

GINÁSTICA

4ª

INFORMÁTICA

PINTURA A ÓLEO
IOGA 2

ARRAIOLOS

KARATÉ

CANTO CORAL
PINTURA EM
PORCELANA

5ª

GINÁSTICA
MANUTENÇÃO
INFORMÁTICA

PINTURA A ÓLEO
GINÁSTICA
INFANTIL

BORDADO LIVRE

DANÇAS
MUNDO
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ESCOLA DE FADO
PINTURA EM
PORCELANA

6ª

RITMOS
LATINOS

GINÁSTICA
PINTURA A ÓLEO

IOGA 1
ARRAIOLOS

CENTRO SOCIAL
DELEGAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM

RITMOS
LATINOS

DANÇA

CONTEMPORÂNEA

KARATÉ

OBSERVAÇÕES

ESMP GINÁSIO (temporariamente no Centro Social)

Nos dias 12/abr, 10/mai e 7/jun não haverá aulas de Danças do
Mundo à terça-feira.
As mesmas serão substituidas na 5ª feira da mesma semana das
20h00 às 20h45.

BELÉM CLUBE (temporariamente no Centro Social)

* Os Viras do Tio Xico decorrem quinzenalmente.

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM
SMIL

23:00

22:30

22:00

21:30

21:00

20:30

20:00

19:30

19:00

18:30

VIRAS DO
TIO XICO*

PINTURA A ÓLEO
INFORMÁTICA

3ª

18:00

17:30

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

2ª

09:00

JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM

Não Custa Nada!!

Tem roupa em casa que já não usa?

AÇÃO SOCIAL

LOJA SOLIDÁRIA
A Loja Solidária recebe todo o ves‑
tuário pessoal (mulher, homem e
criança) e roupa de casa (toalhas e
roupa de cama).

PROGRAMA INTERVIR
«Psicomotricidade na Escola» e
«Psicomotricidade no Centro de Dia»
Com o novo ano, a Psicomotricidade na Freguesia de Belém
inaugurou dois projetos pilotos: “Sonhar Acordado” e o pro‑
jeto “Cartas para um sábio”.
O primeiro projeto “Sonhar Acordado”, tem lugar uma vez
por semana com a turma do Jardim de Infância de Caselas
e pretende dar às crianças um momento de descontração e
tranquilidade, através da consciencialização dos seus esta‑
dos de tensão ou relaxamento e harmonização do corpo e da
mente renovando as suas energias. Além do efeito imediato,
pretende-se que a criança alcance uma maior perceção e
consciência de si mesmo, do seu corpo, das suas sensações
e emoções. Bem como, dos seus sentidos o que lhe permite
um maior conhecimento, adaptação e exploração do mun‑
do envolvente. Em suma, os objetivos do projeto passam
pela melhoria da autoestima social e emocional da criança,
ajudando-a no processo de autoconhecimento com recurso
e estimulação da sua imaginação, capacidade expressiva,
criatividade e espontaneidade.
O projeto “Cartas para um
Sábio” conta com a par‑
A Psicomotricidade
ticipação da turma do 4º
ano da escola EB 1 de Ca‑
na Freguesia de
selas e com os Idosos do
Belém inaugurou
Centro de Dia de Caselas
dois projetos pilotos. na troca regular de cor‑
respondência por cartas
manuscritas. Com esta
interação procura-se favorecer a mudança de atitudes e a
construção de valores éticos cruciais na vida escolar, fami‑
liar e social de ambas as partes. O desenvolvimento de com‑
petências pessoais e sociais pretende quebrar preconceitos
geracionais, que conduzam ao respeito pelas diferenças e
fomentem o espírito de entreajuda, a relação e a comunica‑
ção intergeracional; bem como as capacidades de expressão
e criatividade capazes de promover um espaço de inclusão
para os idosos que combata o isolamento e favoreça a me‑
lhoria da autoestima social e emocional.

A Junta de Freguesia de Belém disponibiliza um serviço
gratuito de apoio à população, de pequenas reparações do‑
mésticas, de eletricista e canalizador, prestado pelo Sr. José
Luís Sobral. Este serviço é destinado a pessoas com idade
a partir dos 65 anos, em situação de carência económica.
Para usufruir deste serviço basta inscrever‑se na Junta de
Freguesia entre as 9h e as 18h.

A loja está aberta ao público no se‑
guinte horário:
3ªfeira e sábados – 10h às 14h
5ªfeira – 15h às 19h
À excepção dos feriados.

Cristina Baptista (Clinica Construímos
Sorrisos); Aurora Sampaio Durães
(Lions Clube Lisboa Sete Colinas);
Fernando Ribeiro Rosa (Presidente da
Junta de Freguesia de Belém); Cristina
Teles (Lions Clube Lisboa Sete Colinas)
e Orlando Temes de Oliveira (Lions
Clube Lisboa Tejo)

AÇÃO DE
SOLIDARIEDADE
Numa parceria da Junta de Fregue‑
sia com o Lions Clube Lisboa Tejo e
o Lions Clube 7 Colinas, foi realiza‑
da uma ação de solidariedade com o
apoio da Clínica "Sorrisos com Alma
- Construímos Sorrisos".
Esta ação teve como objetivo ofe‑
recer uma prótese dentária a uma
freguesa idosa e carenciada que a
partir de agora já pode sorrir na‑
turalmente.
A Junta de Freguesia agradece reco‑
nhecidamente a todos estes parcei‑
ros o apoio altruísta que deram a
esta ação de solidariedade.
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PEQUENAS REPARAÇÕES

Se estiver numa situação económi‑
ca desfavorável e for residente na
Freguesia de Belém, poderá ir à loja
— na Rua de Pedrouços, nº 84-86 —
mensalmente, e usufruir de peças
para o seu agregado familiar
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AÇÃO SOCIAL

BOTA MINUTO
Crianças e Jovens

PROGRAMA INTERVIR

Mais um ano a Bota Minuto e a Junta
de Freguesia de Belém juntaram-se
por uma boa causa.

Encontros entre Pais

Procedeu-se à recolha de sapatos
que serão reparados e enviados a
quem mais precisa.

CURSOS DE
INFORMÁTICA

Informações Gerais

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da E.B. 1
do Bairro do Restelo continua a apoiar e colaborar no de‑
senvolvimento destes encontros, onde os pais pensam, dis‑
cutem e partilham questões pertinentes relacionadas com
educação, desenvolvimento e saúde dos seus filhos. Estas
sessões são dinamizadas e moderadas pela Psicóloga do Mo‑
vimento da Defesa da Vida, Susana Gomes e com o apoio
das técnicas do Intervir em Belém. A sessão de Janeiro foi
bastante participada, aguardamos que continue assim a
adesão por parte dos pais a estes encontros. Os próximos
temas são: em Fevereiro “ Comunicação e expressão de sen‑
timentos” e em Março: “As diferentes fases do desenvolvi‑
mento da criança”.

Os cursos de informática, ministra‑
dos na Junta de Freguesia de Be‑
lém, são gratuitos e destinados aos
eleitores ou residentes da Fregue‑
sia de Belém.
Os cursos decorrem no período da
manhã, entre as 10 e as 13 horas,
de segunda-feira e sexta-feira e têm
lugar na Delegação da Junta de Fre‑
guesia, sita Rua João de Paiva nº 11.
Serão apenas consideradas as fichas
de inscrição devidamente preen‑
chidas, sendo todos os campos de
preenchimento obrigatório.

“AS DIFERENTES FASES DO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA”

Todas as inscrições válidas perma‑
necem em lista de espera, sem pre‑
visões de início ou tempo de espera
para cada curso.
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Todos os interessados serão contac‑
tados telefonicamente, por ordem
da data de inscrição, aquando de
vagas disponíveis para os cursos em
que se inscrevem.
A Junta de Freguesia reserva-se o
direito de cancelar a inscrição sem‑
pre que não consiga contatar com o
interessado.
A professora de informática estipula
os horários de cada curso de acordo
com as inscrições em lista de espe‑
ra e não garante vagas nos horários
preferenciais de cada interessado.
A Junta de Freguesia não garante
vaga a alunos que desejem repetir
algum curso.

Local

8 de Março de 2016
17h45 às 19h

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

PASSEIOS SENIORES
Localidade
do Passeio

1º Passeio

2º Passeio

Data de
Inscrições

Leiria

9 Março

14 Março

Fechadas

Vila Viçosa

13 Abril

20 Abril

Esteja atento
às vitrines

Ponte de Sor

11 Maio

18 Maio

Esteja atento
às vitrines

Estremoz

9 Junho

16 Junho

Esteja atento
às vitrines

AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA FÉRIAS DA PÁSCOA
Crianças e Jovens

JÁ TERMINARAM AS INSCRIÇÕES, MAS AINDA HÁ
VAGAS, CONTATE A JUNTA DE FREGUESIA.
A Junta de Freguesia de Belém vai promover um programa de
apoio às famílias durante as férias de Páscoa de 2016, nove dias
úteis (21 de Março a 01 de Abril de 2016, com exceção de 25 de
Março, sexta-feira Santa).
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 Escolas Bási‑
cas 1 da Freguesia e crianças com 11 ou 12 anos da Freguesia.
Destinado unicamente a crianças que residem na Freguesia de Belém.
Atenção: No caso de crianças com 12 anos e que frequentem o
7º ano de escolaridade, os Encarregados de Educação podem
optar pelo programa Jovem ou de crianças, 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 alimen‑
tação, o seguro e o material de identificação.
2. Jovens dos 12 aos 17 anos residentes na Freguesia de Belém
As atividades deste grupo serão diferentes do grupo anterior,
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€

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

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

Tem sido objetivo do Grupo ultrapassar
a desmotivação, o isolamento e a ten‑
dência depressiva a que o desemprego
pode conduzir, aumentar as compe‑
tências para a empregabilidade e alar‑
gar as redes pessoais e profissionais de
contatos dos seus membros, fomentar
a esperança, o empenho, a determina‑
ção, a capacidade de enfrentar e de su‑
perar obstáculos e resistir a situações
adversas e o empreendedorismo, crian‑
do a oportunidade de fazer um balan‑
ço pessoal.
O Grupo tem trabalhado o tema das re‑
des sociais para procura de emprego e
cada um dos membros tem refletido so‑
bre a importância de repensar e adap‑
tar as competências, aptidões e quali‑
ficações adquiridas ao atual mercado
de trabalho.
O GEPE não tem empregos para ofere‑
cer, não tem subsídios para distribuir,
nem tem uma solução mágica para to‑
dos os problemas das pessoas desem‑
pregadas. Mas pode ser o início da solu‑
ção! Se o que acabou de ler lhe faz todo
o sentido apareça!
Para mais informações contate o Gabi‑
nete de Inserção Profissional da Junta
de Freguesia de Belém pelo telefone 210
132 330 ou pelo email gip@jf-belem.pt.
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Para as Crianças e Jovens que não são Fregueses da Freguesia de
Belém o valor de inscrição será de 50€ e por cada dia escolhido 10€,
perfazendo um total máximo de 140€.

A Junta de Freguesia de Belém através
do seu GIP-Gabinete de Inserção Profis‑
sional e em parceria com o IPAV-Institu‑
to Padre António Vieira tem a funcionar
um GEPE-Grupo de Entreajuda para a
Procura de Emprego, desde o passado
mês de dezembro de 2015. Trata-se de
um grupo informal constituído por pes‑
soas desempregadas que se reúnem to‑
das as segundas feiras entre as 9 e as 11
horas no Centro Social de Belém e que,
com o apoio de um facilitador, se tem
focado na procura ativa de emprego
dos seus membros, tendo cada um de‑
les a função de apoiar os restantes nes‑
sa missão. Concretamente, tem-se pro‑
curado trabalhar nestas reuniões três
componentes: a partilha das atividades
desenvolvidas com o objetivo da obten‑
ção de emprego, a autoformação para o
desenvolvimento de competências es‑
senciais para o mercado de trabalho e a
entreajuda emocional.
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AÇÃO SOCIAL

20 MAIO
10H – 18H

20-21 MAIO
10H – 18H

DESPERDÍCIO
ALIMENTAR
No passado dia 28 de Janeiro, a Junta de
Freguesia de Belém, à semelhança de
outras Freguesias de Lisboa, assinou um
Protocolo de colaboração com a Camara
Municipal de Lisboa, com a missão de
implementar um núcleo local de com‑
bate ao desperdício alimentar na nossa
Freguesia.
A criação de este núcleo tem
como objetivo:
• Optimizar a recolha do desperdício
alimentar produzido em Lisboa, nos
diversos locais, em tempo útil;
• Alargar o âmbito da distribuição
dos excedentes alimentares e a sua
colocação nas famílias;
• Criar e manter uma rede de
voluntariado capaz de garantir a
cobertura da Cidade;
• Sensibilizar os diferentes stakeholders
para o combate ao desperdício
alimentar;
• Apoiar as organizações no
cumprimento dos requisitos
adequados à atividadelui de recolha,
armazenamento e distribuição de
bens alimentares para doação, em
condições de qualidade, higiene e
segurança;

Valor de inscrição: 2€
(inclui entradas e visitas guiadas quando aplicável)
Local de inscrição: Na Junta de Freguesia de Belém
(Largo dos Jerónimos, 3 ou Rua João de Paiva, 11)
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Responsável pelos passeios:
João Cristóvão (t. 961 490 772)
Percursos para descobrir a Cidade de Lisboa, todas as terças
feiras às 14h.
PRÓXIMOS PASSEIOS
01/Mar Corredor Verde - Monsanto
08/Mar Museu Dos Condes De Castro Guimarães
(Cascais)
15/Mar		
Exposição “Grandes Mestres da Pintura
Espanhola” (Museu De Arte Antiga)
22/Mar		
Jardim Dos Poetas (Oeiras)
29/Mar		
Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves
05/Abr Palácio Marquês (Oeiras)

COMISSÃO SOCIAL DE
FREGUESIA DE BELÉM

Subgrupo de Educação Inclusiva
O subgrupo de Educação Inclusiva que tem como principal
objetivo facilitar a comunicação entre os intervenientes
no processo educativo e mais especificamente divulgar as
respostas destinadas a crianças e jovens com necessidades
educativas especiais, irá di‑
namizar a 6ª edição da Fei‑
ra de Educação de Belém.
O subgrupo de

Educação Inclusiva
tem como principal
objetivo facilitar a
comunicação entre
os intervenientes no
processo educativo.

Trata-se de um evento que
procura reunir e apresen‑
tar a todos os interessados
na área, família, técnicos
especializados e utentes, as
várias entidades que dão
uma resposta inclusiva ou
especifica na área do ensi‑
no especial, bem como as
que dinamizam atividades
de cariz cultural, desportivo ou ocupacional. Nesta Feira é
possível conhecer técnicos, trabalhos, contactar com crian‑
ças e jovens que venham apresentar o seu trabalho, meto‑
dologias e técnicas de intervenção na área.
Pelo 3º ano consecutivo este evento irá realizar-se em si‑
multâneo com a Feira da Saúde – 3ª edição.

“DO RESTELO PARA A CIDADE“
por João Cristóvão

Passeios Pedonais - o nosso projeto continua cada vez mais
efetivo. Desta vez temos uma 6ª feira ocupada em vez da
3ª feira para irmos ao Museu do Teatro Romano.
Vamos continuar a caminhar a ver museus, palácios e jar‑
dins, bebendo das águas da cultura e da beleza. Vamos lutar
contra a osteoporose, tentando equilibrar a tensão arterial.
Vamos ativar o coração e a circulação levando mais oxigé‑
nio a todas as células. Vamos combater a depressão provo‑
cando a alegria do encontro contra a solidão. Vamos contro‑
lar o colesterol aumentando o “bom” e evitando o depósito
do “mau”. Vamos melhorar a qualidade de vida e do sono,
gastando nossas energias em atividades que produzam in‑
sulina, que combata os diabetes. Vamos manter o peso, con‑
trolar a vontade de comer protegendo-nos contra os Avcs e
os enfartes, mantendo um coração saudável e uma velhice
cheia de sabedoria.

AÇÃO SOCIAL

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

GABINETE PSICOBELÉM

Para poder usufruir, terá que fa‑
zer a inscrição na Junta de Fregue‑
sia de Belém.

O projeto Psicobelém foi criado para apoiar as pessoas no
sentido de melhorarem a sua qualidade de vida. Assim face
às necessidades sentidas, o espaço oferece agora também os
serviços de terapia da fala.

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

Em março irá realizar dois rastreios, um na área da fala e
outro da psicomotricidade. Esta iniciativa pode ser uma for‑
ma de iniciar um processo de mudança e melhoria de quali‑
dade de vida seja na infância ou na fase adulta.

PsicoBelém

Rastreio de Fala e Linguagem

Rastreio de Desenvolvimento Psicomotor

Terapeuta da Fala Lurdes Brás

Psicomotricista Ana Cristina Ribeiro & Psicomotricista Marília Braga

O seu filho:
Sinais de alerta:

 Não tem uma boa noção corporal;
 Tem dificuldade em organizar-se no espaço;



Tem um discurso pouco estruturado;

 Tem dificuldade na execução de tarefas que envolvam a coordenação motora;



Tem dificuldade em construir frases;

 Tem dificuldade em distinguir a esquerda da direita;

Apresenta pouco vocabulário para a idade;

 É desorganizado na realização de tarefas;

Apresenta interrupções ou bloqueios enquanto fala.

 Tem uma fraca noção de ritmo.




Enquadra o seu filho num ou mais itens?

O Terapeuta da Fala pode fazer a diferença!

96 942 24 52

gabinetepsicobelem@gmail.com

Instalações da Junta de Freguesia de Belém
Sede no Centro Social “Os Moinhos”, em Caselas
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Faça a sua marcação através de:
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Tem dificuldade em comunicar e interagir;

Tem dificuldades em articular palavras e/ou sons nas palavras;





 Tem dificuldade em pintar, escrever, recortar, entre outras tarefas;

DESTAQUE

EXPOSIÇÕES
A Exposição Real Bodies - descubra
o Corpo Humano, que se encontra
na Cordoaria Nacional – Belém, está
aberta todos os dias entre as 10h e
as 20h. Visitada por mais de 100.000
pessoas encerra a 10 de abril.
A exposição Belas Artes da Academia
– Uma coleção desconhecida está pa‑
tente na Galeria de Pintura do Rei D.
Luís do Palácio Nacional da Ajuda,
até 31 de março, entre 10h-18h, ex‑
ceto às quartas-feiras. Organização
da Academia Nacional de Belas Ar‑
tes, por ocasião do 180º aniversário.

ASSINADO ACEP COM O SINTAP

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Publica
No passado dia 30 de dezembro de 2015, foi assinado um
ACEP - Acordo Coletivo de Empregador Público em que as
horas de trabalho semanais dos funcionários da Junta de
Freguesia de Belém passaram a ser de 35 horas.

ELEIÇÕES
PRESIDENCIAIS
Resultados
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No passado dia 24 de janeiro decor‑
reram as nonas Eleições Presiden‑
ciais portuguesas. Veja aqui os resul‑
tados referentes à nossa Freguesia:
Total

%

Henrique Neto

178

1,98

Sampaio da Nóvoa

1.982

22,09

Cândido Ferreira

6

0,07

Edgar Silva

179

2,00

Jorge Sequeira

12

0,13

Vitorino Silva

104

1,16

Marisa Matias

574

6,40

Mª. de Belém
Roseira

261

2,91

Marcelo Rebelo
de Sousa

5.268

58,72

Paulo Morais

219

2,44

INSCRITOS

14.407

100,00

VOTANTES

8.783

60,97

VOTOS BRANCOS

117

0,81

VOTOS NULOS

72

0,50

ABSTENÇÃO

5.246

37,72

Obs.: De registar que a taxa absten‑
ção em Belém (37,72%) foi signifi‑
cativamente mais baixa do que a
da média nacional (49,93%), graças,
também, ao sistema introduzido de
"carrinhas de voto".

O acordo foi assinado com o SINTAP, tendo por extenção
beneficiado também os restantes trabalhadores, nomeada‑
mente filiados no STML e no STAL.
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