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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 Ana Maria Brito
(área consultoria jurídica)
3ª feira | 14h30 – 17h30
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

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Decorreu no passado dia 28 de abril, pelas 21h, a Assembleia de Freguesia
ordinária de Belém, nas instalações do Centro Social de Belém, com a seguin‑
te Ordem do Dia:
1.

Intervenção do Público;

2.

Período antes da Ordem do Dia;

3.

Apreciação e aprovação da atas da
sessão de 21/12/2015;

4.

Apreciação e votação dos Do‑
cumentos de Prestação de Con‑
tas de 2015;

5.

Apreciação e aprovação da 1ª Re‑
visão ao Orçamento e Opções do
Plano de 2016 (PPI e PPA);

6.

Apreciação do Relatório Final do
Inventário de Reconciliação de
Ativos a 2015/12/31;

7.

Apreciação e aprovação da Altera‑
ção à Tabela de Preços da Fregue‑
sia (Piscina);

8.

Apreciação e ratificação do con‑
trato-programa com a DGEste, re‑

lativo às atividades de enriqueci‑
mento curricular;
9.

Apreciação e ratificação de proto‑
colo com a AISEC;

10. Apreciação e aprovação de aden‑
da ao protocolo com o Centro Pa‑
roquial de Santa Maria de Belém;
11. Apreciação e aprovação da Nor‑
ma de Funcionamento dos Pas‑
seios Sénior;
12. Apreciação e aprovação do Regu‑
lamento Jovens para a Cidadania;
13. Aprovação da aceitação de doa‑
ção de Ready to Shoot Audiovi‑
suais, Lda.;
14. Aprovação do Revisor Oficial de
Contas da Freguesia
15. Informação escrita do Presidente.

Todos estes pontos foram devidamente aprovados na referida Assembleia
de Freguesia ordinária.

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.

CHURRA

A GRELHA DO BAIRRO
Rua Damião de Góis, 3G, loja 1
210 117 702

EXECUTIVO E PELOUROS

(Atendimento ‑ marcação prévia na secretaria)

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

TASTE & BITES
Rua dos Jerónimos, 14
925 710 105

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

VISITA DO PRESIDENTE
DA CML
À Freguesia de Belém

No passado dia 26 de abril, o Presidente da CML, Fernan‑
do Medina, acompanhado pelos vereadores do urbanis‑
mo, do desporto e da segurança efetuaram uma visita de
trabalho à Freguesia de Belém.
Esta visita tinha como fim dar a conhecer quais os pro‑
blemas reais existentes na Freguesia e articular soluções
para os mesmos.

Locais visitados e questões a resolver:
Rua de Belém / Largo dos Jerónimos

Piscina do Restelo

Requalificação do espaço público com criação de zonas
pedonais e salvaguarda de peões.
» Projeto está a ser elaborado pela CML

Visita às instalações e reforço da necessidade de elabora‑
ção urgente do protocolo para a reabilitação da cobertu‑
ra e de outras obras.

Passagem inferior CCB / Padrão dos Descobrimentos
» Ficou determinado que será a Junta de Freguesia a im‑
plementar a solução de atravessamento para cadeiras de
rodas e carrinhos de bebés através de uma plataforma
elevatória.
Rua Bartolomeu Dias / Rua de Pedrouços
Reabilitação do pavimento » (ver página seguinte)
Cruzamento Av. da Torre com Ruas de Pedrouços e
Bartolomeu Dias
Intervenção destinada a reduzir a velocidade de
atravessamento e a criação de refúgios para peões
» ainda se encontra em estudo na CML (apesar de já existir
um projeto há cerca de 3 anos...).

Jardins da EPUL
Puderam constatar in loco a recente reabilitação
dos jardins.
Parque dos Moinhos de Santana / Rua Ângelo Prondoni
Nova chamada de atenção para o muro a cair e que se
encontra neste estado antes mesmo da passagem da ges‑
tão do parque para a Junta de Freguesia, ou seja, há mais
de 2 anos.
Bairro de Caselas

Visita à Unidade de Saúde Familiar "As Descobertas"

Jardim do Miradouro

Rua dos Cordoeiros a Pedrouços

Visita acompanhada pelo seu Diretor, Dr. José Gomes.
Rua Fernão Mendes Pinto, cruzamento com a Rua Damião de Góis
Será criado um novo parque de estacionamento dissua‑
sor para apoio à estação de comboios de Algés e ao inter‑
face de transportes da Praça D. Manuel I.

O projeto de requalificação deste jardim será executado
pela Junta de Freguesia de Belém.
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Prometida pelo candidato a Presidente da Câmara, atual
Primeiro Ministro, em 2013, em campanha eleitoral
» também se encontra em fase de elaboração de projeto.

Mostrámos a enorme degradação dos arruamentos de
todo o Bairro de Caselas, que há muito são objeto de re‑
clamação por parte da Junta de Freguesia. O miserável
estado do betuminoso faz com que automóveis e peões
se tenham que desviar constantemente dos buracos ali
existentes. » Foi alvitrada pelo Presidente da CML a possi‑
bilidade de todos os arruamentos do bairro poderem vir a
ser requalificados em breve.
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MUITO PREOCUPANTE!
Projetos adiados pela CML

Apesar de publicamente anunciados para execução no pri‑
meiro semestre de 2016, fomos informados que provavel‑
mente só em 2017 se verificará a reabilitação do pavimento
da Rua Bartolomeu Dias e da Rua de Pedrouços, obras que
são fundamentais para a Freguesia.
Também preocupante foi a perspetiva de entrada em obra
da Rua dos Cordoeiros a Pedrouços e que também estava
prevista para este semestre.
Também preocupantes são outros projetos tais como a re‑
qualificação do cruzamento da Avenida da Torre com as
duas vias anteriormente descritas, a intervenção na Rua Ca‑
pitão Mor Pedro Teixeira / Rua Rodrigo Reinel, bem como a
requalificação da Rua de Belém / Largo dos Jerónimos.

Apesar de
publicamente
anunciados para
execução no primeiro
semestre de 2016,
alguns projetos foram
adiados para 2017!?

FREGUESIA

LIGA DOS AMIGOS DO JARDIM
BOTÂNICO TROPICAL (JBT)
Decorreu no dia 28 de abril a eleição dos novos membros
dos Órgãos Sociais da Liga de Amigos do Jardim Botâni‑
co Tropical.
ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente
Secretário
Secretário

Jorge Braga de Macedo
Casa Civil da Presidência da República
(Representante a indicar)
Junta de Freguesia de Belém
(Fernando Ribeiro Rosa, Presidente)

DIRECÇÃO
Presidente
Tesoureiro
Secretário
Vogal
Vogal

João Manuel da Silva Alves
Maria Manuel Cordeiro Salgueiro Romeiras
Henrique Tato Marinho
Maria Cristina Reis de Lima Duarte
José Ribeiro Flores

CONSELHO FISCAL
Presidente
Secretário
Relator		

Cristina Vaz Tomé
Mário Matos dos Santos
Maria Teresa Fernandes de Carvalho Filipe

O JBT, que agora depende da Universidade de Lisboa, é um
autêntico museu ao vivo de árvores e plantas representati‑
vos de várias partes do mundo.

MANDATO 2016/2018
Bombeiros Voluntários de
Campo de Ourique

Decorreu no dia 31 de março a eleição dos novos membros
dos Órgãos Sociais da Associação Humanitária de Bom‑
beiros Voluntários de Campo de Ourique, para o mandato
2016/2018, cuja tomada de posse teve lugar em 11 de abril.
Este vai ser um mandato muito especial porque no presente
ano será comemorado o centenário da criação dos Bombei‑
ros Voluntários de Campo de Ourique, os bombeiros volun‑
tários da zona ocidental de Lisboa, e iniciar-se-ão os traba‑
lhos de construção do novo quartel.
MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente
Vice-Presidente
Secretário

José Miguel Pestana Mello Moser
Jaime Franco Melancia
João Manuel Pereira Pinheiro

CORPO DE
INTERVENÇÃO
40º aniversário

O Corpo de Intervenção comemorou
os seus 40 anos de existência no pas‑
sado dia 27 de março , no entanto a
cerimónia festiva teve lugar no dia
05 de abril.
A cerimónia do 40º Aniversário do
Corpo de Intervenção foi presidida
pelo Exmo Sr. Director Nacional da
PSP Luís Peça Farinha e estiveram
presentes ainda, outros membros
da DN, Comandante da UEP, Coman‑
dantes das outras SO/UEP, Coman‑
dantes desta força destacada no
Porto e em Faro, representantes de
outros Comandos, alguns antigos Co‑
mandantes do CI, alguns convidados
entre eles o Presidente da Junta de
Freguesia de Belém, Fernando Ribei‑
ro Rosa, antigos operacionais desta
força e entidades civis.
Após um discurso onde o Sr. Coman‑
dante do CI mencionou as missões
desempenhadas pelo CI por todo o
território Nacional no ultimo ano,
e depois da atribuição de algumas
condecorações e louvores, foi lido o
CÓDIGO de HONRA do CI e cantado
o HINO do CI, dando por encerrada
a cerimónia.
Seguiu-se a visita a uma exposição
com alguns meios de que o CI dispõe
e por fim, o convívio no refeitório.

DIRECÇÃO
João Carlos Jesus Filipe Ribeiro
João Manuel C. Magalhães Pereira
José Carlos Pratas Henriques
Nadir Cassamo
Francisco de Melo Carvalho
Jorge Manuel D. Santos Lozano
António José de Jesus Castanheira

CONSELHO FISCAL
Presidente
Relator		
Secretário
Suplente		

Fernando Ribeiro Rosa
Vitor Manuel Rodrigues de Oliveira
José Fernandes Jardim
Miguel Félix Paulo
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Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro
Vogal		
Suplente		
Suplente		
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Da esq. para a dir., Embaixador Santana
Carlos, Vereador Carlos Castro, Embaixadora
Orla Tunney e Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa

DIA VERDE
Os preparativos do Dia Verde que se
desenrolará no dia 10 de julho já es‑
tão em andamento.
Esta será a 11ª edição da Festa do
Dia Verde, e o tema será “ Ano do
combate ao Desperdício Alimentar”.
A Junta de Freguesia orgulha-se de
mais uma vez apoiar este evento que
se materializará num dia repleto de
atividades no Jardim Vasco da Gama,
onde será explorada sob a forma de
workshops e dinâmicas a vivência
de um estilo de vida saudável.
Marque na sua agenda e venha cele‑
brar connosco a sua saúde!

ST. PATRICK'S DAY
Lisboa assinalou, pela primeira vez, o Dia de São Patrício,
associando-se às comemorações do histórico padroeiro
irlandês, através da iluminação a verde-esmeralda, uma
das tonalidades da bandeira irlandesa, de diversos mo‑
numentos nacionais, entre os dias 16 e 18 de março.
Deste modo, a capital portuguesa passa a fazer parte do
roteiro mundial das cidades que celebram o popular “St.
Patrick’s Day”, 17 de março, Dia Nacional da Irlanda.

Lisboa passou
a fazer parte do
roteiro mundial
das cidades que
celebram o popular
“St. Patrick’s Day”.

Esta iniciativa, da Em‑
baixada da Irlanda em
Lisboa e da CML, em
conjunto com a Junta
de Freguesia de Belém,
pretende destacar um
dos símbolos irlandeses
mais populares na Euro‑
pa e no mundo.

“O St. Patrick's Day é o
nosso Dia Nacional. Ao
contrário de outros paí‑
ses, a Irlanda não comemora o dia da independência ou
outro aniversário. Apesar de ser um feriado religioso, é
também uma celebração da nacionalidade, em particu‑
lar para as comunidades irlandesas que vivem no exte‑
rior”, diz Orla Tunney, embaixadora da Irlanda.
Belém associou-se a esta iniciativa em colaboração com
o colégio do Bom Sucesso, em que todas as crianças fize‑
ram um desfile pelo Jardim da Praça do Império, come‑
morando este dia.
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1ª MOSTRA DE
ARTES E OFÍCIOS
A Associação de Artesãos da Região
de Lisboa (AARL) em parceria com
a Junta de Freguesia de Belém, vai
dar inicio no último domingo de
cada mês, a começar no dia 29 de
maio, uma Mostra de Artes e Ofí‑
cios, na Praça do Museu Nacional
dos Coches.
Pretende-se com esta Mostra fazer
uma divulgação dos trabalho de al‑
guns dos artesãos regionais, dina‑
mizando técnicas tradicionais que
cada vez mais se têm vindo a perder.

FREGUESIA

ASSOCIAÇÃO
CORAÇÕES COM COROA

JANTAR DO X ANIVERSÁRIO
Lions Clube de Lisboa-Sete Colinas

O Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Dr. Fer‑
nando Ribeiro Rosa, esteve presente no jantar comemo‑
rativo do X Aniversário da outorga da Carta Constitutiva
ao Lions Clube de Lisboa – Sete Colinas, realizado no res‑
taurante “Clara”, ao Campo dos Mártires da Pátria, no
passado dia 18 de abril.
O Lions-Clube de Lisboa-Sete Colinas está integrado na
Comissão Social da Junta de Freguesia, colaborando em
várias iniciativas desta, quer organizadas pela Comissão
Social, quer outras, como a “Loja Solidária”, que é gerida
pelo Clube 2 sábados por mês, e a Feira de Saúde, onde
coordena o rastreio de saúde nela organizado com a co‑
laboração da Escola Superior de Tecnologias de Saúde
de Lisboa, este ano com as valências de tensão arterial,
glicémia, colesterol, monóxido de carbono e dietética e
nutrição, bem como visão e audição, estas coordenadas
pela Lions Clube de Lisboa-Belém, Clube padrinho do
Clube aniversariante, e realizadas por outras institui‑
ções. Colabora também o Clube noutras iniciativas da
Junta de Freguesia, como foi o caso, este ano, da subsi‑
diação de uma prótese dentária para uma freguesa oc‑
togenária.
O Clube é actualmente presidido pela Drª Graça Gerar‑
do, professora de Francês, Espanhol e Teatro da Escola
de ensino secundário Almeida Garrett, cega de nascen‑
ça, Presidente da ACAPO.
No jantar estiveram presentes o Governador do Distrito
Lions em que se integram ambos os Clubes acima referi‑
dos, Dr. Carlos Manitto Torres, médico, e diversas outras
entidades lionísticas, bem como inúmeros convidados.
Foi um momento de são convívio com os Lions, organi‑
zação ativa no campo do serviço social à comunidade.

Guia Gratuito
Todas Diferentes,
Todas Famílias

A Associação Corações Com Coroa
(CCC) lançou, no dia 30 de Abril, “Todas
Diferentes, Todas Famílias” – um guia
sobre parentalidade que será distribuí‑
do gratuitamente em centros de saúde,
hospitais, e outras instituições.
A apresentação decorreu na Fundação
Calouste Gulbenkian e contou com
a presença do Dr. Francisco George,
Director-Geral de Saúde, que sublinhou
a relevância deste projecto, ímpar no
panorama actual da saúde em Portu‑
gal; da Dra. Maria Helena Cargaleiro,
Médica Especialista em Medicina Geral
e Familiar, que destacou a importância
desta ferramenta também no que diz
respeito aos cuidados primários e de
proximidade; do actor Diogo Infante,
que deixou um emocionado testemu‑
nho como pai; e de vários profissionais
de diferentes áreas ligadas à saúde
materno-infantil e à educação.
Num segundo momento e com sala
cheia, Catarina Furtado, Presidente da
CCC, moderou um debate que envolveu
oradores e plateia.
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A publicação Todas Diferentes,
Todas Famílias tem como objecti‑
vo contribuir para a construção de
famílias mais informadas, saudáveis e
conscientes dos seus direitos, e inclui
informação diversa, relevante e inclu‑
siva, sobre temas como infertilidade,
adopção, gravidez, violência obstétrica,
parentalidade positiva, educação para
a igualdade, ou segurança em casa.
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DESPORTO

CORRIDA DE BELÉM
Já se inscreveu na Corrida
de Belém? Teste agora
o que sabe sobre a sua
Corrida de Belém:

5.

Que emblemático
monumento está
representado no logotipo?
a. Mosteiro dos
Jerónimos;
b. Torre de Belém;
c. Palácio de Belém;
d. Padrão dos
Descobrimentos;

6.

Qual é o número da edição
deste ano?
a. 3ª edição;
b. 5ª edição;
c. 4ª edição;
d. 2ª edição;

7.

Em que ano se juntou o
C.F. “Os Belenenses” à
organização?
a. 2012
b. 2013
c. 2014
d. 2015

8.

Quando se realizou
a primeira
Corrida de Belém?
a. 19 de Maio de 2013
b. 29 de Abril de 2013
c. 20 de Maio de 2014
d. 18 de Maio de 2014

Quiz “SEI TUDO SOBRE A
CORRIDA DE BELÉM!”
1.

2.

CAAB EM AÇÃO!
O Clube de Atletismo dos Amigos de
Belém continua com a sua ativida‑
de desportiva regular estando mais
uma vez representado numa série
de eventos desportivos. Desta vez
participaram na Corrida dos Sinos,
na Maratona de Roterdão, na Esta‑
feta Cascais/Oeiras/Lisboa tendo ob‑
tido um magnífico 4º lugar e com a
secção de Ginástica no Gym for Life.
A Junta de Freguesia de Belém feli‑
cita a participação e resultados obti‑
dos nas mesmas!

Quando se realiza?
a. 28 de Maio;
b. 22 de Maio;
c. 29 de Maio;
d. 30 de Abril;
Onde se realiza a partida?
a. Largo dos Jerónimos;
b. Avenida da India;
c. Praça do Império;
d. Estádio do Restelo;

3.

Quantas provas tem?
a. Três;
b. Duas;
c. Uma;
d. Cinco;

4.

Qual é a faixa etária de
participação na Corrida
das Crianças?
a. 6 a 14 anos;
b. 5 a 13 anos;
c. 7 aos 10 anos;
d. 5 aos 12 anos;

Já começou a treinar? Enquanto descansa descubra as
5 diferenças e faça uma sopa de letras:

Descubra as 5 diferenças:

8
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CORRIDA DA
MULHER EDP
LISBOA
A Junta de Freguesia de Belém apoia
mais uma edição da Corrida da Mu‑
lher EDP Lisboa. Este evento rea‑
lizar-se-á dia 15 de Maio de 2016 e
passará pela nossa freguesia.
Venha visitar-nos no stand da
SportExpo nos dias 12, 13 e 14 de
Maio, junto à Estação Fluvial de Be‑
lém, estaremos à sua espera a pro‑
mover a Corrida de Belém.
Mais informações em:
www.corridadamulher.com

AÇÃO
DESPORTO
SOCIAL

Na foto, o Diretor da Escola, Prof.
Jaime Carlos e o Presidente da JF
Belém, Fernando Ribeiro Rosa

OBRAS
OLISIPÍADAS

Eu vou por Belém!
As fases locais da 2ª Edição das Olisipiadas estão quase a
terminar e os nossos atletas têm representado honrosa‑
mente as cores da freguesia. No dia 8 de Maio realiza-se,
na Piscina do Restelo a fase de Natação, este que é o último
momento antes da grande final que ocorre nos dias 4 e 5 de
Junho, na Cidade Universitária.

Pavilhão da Escola
Secundária Marquês
de Pombal
Decorreu no último mês as obras de
reabilitação do pavilhão desportivo
da Escola Secundária Marquês de
Pombal. O piso encontrava-se em
estado frágil de conservação, o que
punha em causa a prática desporti‑
va. A Junta de Freguesia de Belém
reconhecendo a necessidade de
um espaço seguro para a formação
dos alunos, interveio colocando um
novo piso, tendo sido descerrada na
ocasião uma placa alusiva ao acto.

Encontre as 10 palavras que se encontram escondidas
vertical, horizontal e diagonalmente, na sopa de letras:
Corrida; Desporto; CAAB; Caminhada; Meta; HMSsports;
Belenenses; Pista; Belém, Equipa.

CENTRO SOCIAL
RENOVADO
BI15 | MAR - ABR 2016 | JF BELÉM

Soluções na última página.

Já visitou o Centro Social de Belém?
Pois bem, agora tem todos os moti‑
vos para fazê-lo. Apetrechamos a
sala com espelhos e uma barra de
ballet para melhorar a qualidade
das suas aulas. Temos à sua dispo‑
sição várias modalidades: Yoga,
Danças do Mundo, Ginástica de
Manutenção, Defesa Pessoal, Dança
Contemporânea, Folclore, Fado e
Ginástica Infantil. Consulte os horá‑
rios na secretaria da JF e inscreva‑
-se. Esperamos por si!
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DESPORTO

26.ª EDIÇÃO DA MEIA
MARATONA DE LISBOA
MEDITAR FAZ
A DIFERENÇA
No dia 22 de maio às 16h, haverá um
workshop de meditação para fami‑
lias no centro social de belém.
O workshop será dinamizado por
Maria Ribeiro e Gabriela Del Carpio
e terá a duração de 1 hora.
É dirigido a famílias com crianças
a partir dos 6 anos e está limitado a
um numero de inscrições.
Se está interessado, dirija-se à secre‑
taria da delegação da Junta de Fre‑
guesia de Belém, na Rua João de Pai‑
va nº 11 para fazer a sua inscrição.
A inscrição é gratuita e apenas deve‑
rá deixar o seu nome, contato telefó‑
nico e e-mail.

10
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Esperamos por si e pela sua familia!

Realizou-se no passado dia 20 de Março, a 26.ª edição da
Meia Maratona de Lisboa. A Junta de Freguesia de Belém
esteve representada por mais de 130 participantes que cor‑
reram ou andaram sobre a ponte sobre o Tejo. Dias antes no
mesmo âmbito, o pelouro do Desporto e Juventude esteve
na SportExpo a promover a Corrida de Belém.

EDUCAÇÃO

CLUBES
É relativamente fácil alguém saber como se comia nas casas e em muitos
restaurantes portugueses no século XX e início do século XXI. Bastava
para isso ler a Cozinha Tradicional Portuguesa, publicado por Maria de
Lourdes Modesto em 1981. Não se ouvia falar em comida saudável tal
como se ouve hoje, as necessidades nutricionais também se alteraram
e os hábitos mudaram ao longo do tempo. A Ludoteca recebeu a volun‑
tária Sofia Farrajota que amavelmente ensinou os alunos a encontrar
um equilíbrio alimentar e saudável na confeção dos alimentos diários.
No último dia de aulas do segundo período, os Clubes anteciparam na
Escola EB 2,3 de Paula Vicente a chegada da Primavera e deitaram mãos
ao artesanato criando colares, cintos e pulseira de lã, antevendo e sus‑
tentando o provérbio “Abril, águas mil”, com precisão. Contámos tam‑
bém com o apoio da Moche, que gentilmente apoiou a venda de rifas
com diferentes brindes de oferta.

O Clube de Jornalismo lançou este mês o site, clubes.jf-belem.pt, onde
encarregados de educação, alunos e demais população podem consul‑
tar e acompanhar de perto todas as atividades que são desenvolvidas
nos Clubes Paula Vicente.
O terceiro período a decorrer e mais atividades irão ser realizadas. Va‑
mos passar pela música ao fim da tarde, às visitas de estudo, aos con‑
vidados das mais diversas esferas sociais, e convites aos pais para ex‑
perimentarem e verem de perto o funcionamento dos clubes. No dia 20
de Maio, e pelo segundo ano consecutivo, vamos estar presentes na VI
Feira de Educação de Belém, com o Belém Educa.
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No mesmo dia, no pavilhão do Caselas Futebol Clube, os alunos num
trabalho formidável dos Clubes de Dança e Teatro, encenaram e apre‑
sentaram uma peça intitulada "Casting" e um espetáculo de dança com
o título "R-E-D-E". Um pavilhão cheio, qual Leicester para assistir e
aplaudir de pé, a vontade, a determinação e a união em volta das artes
performativas.
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EDUCAÇÃO

CED D. NUNO
ÁLVARES PEREIRA
Inscrições Abertas
Ano Letivo 2016/2017
Educação Pré-Escolar
Sala dos 3 anos
1º Ciclo do Ensino Básico
4º ano de escolaridade
2º Ciclo do Ensino Básico
5º ano de escolaridade – Ensino
Integrado da Música
5º ano de escolaridade - Percurso
Curricular Alternativo
3º Ciclo do Ensino Básico
7º ano de escolaridade –
Ensino Regular
7º ano escolaridade– Percurso
Curricular Alternativo
8º ano de escolaridade –
Ensino Regular
Cursos de Educação Formação
(CEF) Tipo 2
Empregado de Restaurante Bar
Pasteleiro/Padeiro
A Casa Pia de Lisboa, I.P., é uma
Instituição pioneira em Portugal
na área da Educação e formação
profissional e oferece as melhores
condições para a realização de um
percurso escolar com sucesso.

12
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O Centro de Educação e Desenvol‑
vimento D. Nuno Álvares Pereira
acompanha as crianças desde a
Educação Pré-Escolar até ao 9º ano.
Hoje é sabido que a música promo‑
ve a boa aprendizagem escolar. No
CED NAP, do 5º ano ao 9º ano, o seu
filho tem a oportunidade de apren‑
der um instrumento musical e par‑
ticipar numa orquestra de escola …
Aproveite esta oportunidade!!!
O percurso escolar do seu filho tem
sido irregular e difícil …Ele não se
adapta ao ensino tradicional? Tem
15 anos ou mais? Há caminhos al‑
ternativos, os Cursos de Educação
Formação - que permitem uma qua‑
lificação profissional de nível 2 e
chegar com sucesso ao 9º Ano.
Venha visitar-nos!
Estamos situados na Rua Alexandre
Sá Pinto, n.º 26, 1300-036 Lisboa Te‑
lefone: 21 361 67 10 Fax: 21 361 67
18 Email: rita.sande@casapia.pt
www.casapia.pt

FÉRIAS DA PÁSCOA
APOIO À FAMILIA
No dia 21 de março tiveram início as férias da Páscoa que
asseguraram a ocupação dos tempo livres das crianças do
Apoio à Família das EB 1 Moinhos do Restelo, EB 1 de Case‑
las e Jardim de Infância de Belém.
De 21 de março a 1 de abril as crianças tiveram a oportuni‑
dade de experimentar diversas atividades lúdicas. Tivemos
atividades desportivas, fizemos a caça ao ovo, leitura do li‑
vro “Pesadelo no meu armário” com uma atividade e ateliês
de plástica e jornalismo. No dia 23 de março fomos ao cine‑
ma ver o filme Panda do Kung Fu 3, onde acompanhamos
o Panda Po numa grande aventura em que o acaso fez com
que este reencontra-se o seu pai biológico.
No dia 30 de março visitamos a Quinta Pedagógica dos Oli‑
vais, espaço que se dedica a preservar o ambiente rural e a
dinamizar atividades de temáticas rurais.
Todas as crianças conhecem a lã mas nem todas sabem de
onde esta vem, assim no atelier “Da tosquia à cor da lã” as
crianças ficaram a perceber um pouco melhor o processo
desde a tosquia das ovelhas até a lã se transformar numa
camisola.
No atelier “Veterinário por uma hora” as crianças apren‑
deram a importância de manter os animais saudáveis e al‑
guns procedimentos médicos que os veterinários têm que
regularmente fazer para que a quinta seja um local segu‑
ro e feliz.
No final da visita as crianças lancharam ao ar livre junto
dos animais.
As férias terminaram com talento, na atividade AAAF/CAF
Got Talent em que as crianças dedicaram-se a mostrar habi‑
lidades como cantar e dançar.

FÉRIAS DE VERÃO
DO APOIO
À FAMIÍLIA
Inscrições de 6 maio até 27 maio.
Inscreva o seu filho, temos
novidades fresquinhas
estas férias!

EDUCAÇÃO

ATIVIDADES DO APOIO À FAMÍLIA
De janeiro a março construímos jogos.
No Jardim de Infância de Belém fizemos um livro de atividades senso‑
riais, lógico-matemáticas e de motricidade fina e construímos um jogo
do galo. Já na Escola Básica de Caselas construímos um micado, um jogo
da memória com personagens bem conhecidas e mais um jogo do galo.
Na Escola Básica dos Moinhos do Res‑
telo construímos um jogo da memó‑
ria, um micado e um dominó e mais
A partir do mês
dois matraquilhos. Foram momentos
de abril até junho
de construção muito divertidos!

vamos ficar atentos
aos santos populares.
Com atividades
que vão nos fazer
cantar e dançar!

Não nos esquecemos de festejar com
muitas cores o dia da mulher, o dia do
pai e a chegada da primavera!
A partir do mês de abril até junho va‑
mos ficar atentos aos santos popula‑
res. Com atividades que vão nos fazer
cantar e dançar!
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NOVIDADES
"Teoria Geral do Esquecimento"
Um grande romance de José Eduar‑
do Agualusa. Teoria Geral do Es‑
quecimento é um romance sobre o
medo do outro, o absurdo do racis‑
mo e da xenofobia, sobre o amor e
a redenção.
Luanda, 1975, véspera da Indepen‑
dência. Uma mulher portuguesa,
aterrorizada com a evolução dos
acontecimentos, ergue uma parede
separando o seu apartamento do
restante edifício – do resto do mun‑
do. Durante quase trinta anos sobre‑
viverá a custo, como uma náufraga
numa ilha deserta, vendo, em redor,
Luanda crescer, exultar, sofrer.
Teoria Geral do Esquecimento foi o
vencedor do Prémio Literário Fer‑
nando Namora 2013 e é um dos fina‑
listas do Prémio Man Booker Inter‑
nacional 2016 que será anunciado
no dia 16 de maio. Disponível nesta
Biblioteca.

14
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"O Marquês de Pombal"
Do autor Kenneth Maxwell que es‑
creveu, também, A Construção da
Democracia em Portugal chega-nos
agora um estudo sobre uma das
personagens mais controversas do
Iluminismo português: Sebastião
José de Carvalho e Melo, conde de
Oeiras e Marquês de Pombal, é, sem
sombra de dúvida, uma das maiores
figuras da História de Portugal. Não
só a sua ação de estadista é recorda‑
da pela reconstrução de Lisboa após
o terramoto de 1755 e pela criação
da primeira região vinícola demar‑
cada do mundo, mas também por
ser o homem que reforçou o poder
do Estado perante os estados. Edita‑
do em novembro de 2015.

FÉRIAS NA BIBLIOTECA
Utilizadores da Biblioteca, de todas as idades, aproveitaram
as férias da Páscoa para passar por lá. Quer tenha sido para
ler o jornal, ver os emails, fazer pesquisas ou entreter-se
com um jogo de computador, estudar, fazer um desenho ou
ouvir uma história, requisitar livros vários, desde contos e
romances históricos até livros do Plano Nacional de Leitura
para a escola, ou simplesmente para escolher um filme.

VISITAS À BIBLIOTECA
Os estabelecimentos de ensino promovem, ao longo do ano,
as visitas de estudo às Bibliotecas. Nestas, os alunos fami‑
liarizam-se com os livros. As crianças desenvolvem-se me‑
lhor e têm melhores resultados na escola e na vida quan‑
do contactam, frequentemente, com livros. É importante a
criança escolher o livro que quer ver e requisitá-lo. Marca‑
ções: biblioteca@jf-belem.pt

Se, em abril, optámos por literatura
e etnografia, da Coleção Autores Ul‑
tramarinos, na nossa mostra biblio‑
gráfica, já em maio a temática será
os livros infantis audiovisuais. Em
junho, damos a conhecer alguns dos
nossos guias turísticos.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA

FEIRA DO LIVRO
A 86.ª Feira do Livro de Lisboa, or‑
ganizada pela APEL, decorrerá no
Parque Eduardo VII, de 26 de maio
a 13 de junho de 2016.
Saiba mais em:
www.feiradolivrodelisboa.pt

A PRIMAVERA
E A POESIA
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Uma ação concertada em 17 de mar‑
ço, entre a Biblioteca da Junta de
Freguesia de Belém, o Soroptimist In‑
ternational Clube Lisboa Sete Colinas
e a convidada Drª. Clélia Morujão,
resultou numa tarde de comemora‑
ção do início da primavera e do dia
da poesia com declamação por parte
dos mesmos e dos utentes do Centro
de Dia de São Francisco Xavier. Se‑
guiram-se adivinhas e uma lenda,
alguma conversa, entrega de uma
flor e de uma lembrança com cheiro
a primavera a cada utente e colabo‑
rador. Alguns utentes revelam a sua
veia artística nestes dias!
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UMA PRENDA ILUSTRADA
ILUSTRAR A TERRA
Numa manhã de abril, o tema A
Terra, foi o objetivo de pesquisa e
ilustração para a turma que visitou
a Biblioteca. Os alunos pesquisaram
vários livros sobre fenómenos natu‑
rais e como proteger a Terra elabo‑
rando, no final, um pequeno traba‑
lho sobre essa temática.

INTERNET SEGURA
Este ano, à semelhança dos anos an‑
teriores e desde 2009, alunos vêm à
biblioteca para ficarem mais expe‑
rientes na introdução às tecnologias
da comunicação, tema que nunca
é demais ser abordado, nomeada‑
mente a nível da palavra-passe,
saída em segurança, redes sociais,
cyberbullying, etc. Caso esteja in‑
teressado, escreva um email para
biblioteca@jf-belem.pt.
Promovamos uma navegação mais
consciente e segura!

Três turmas do Externato de São José que, habitualmente,
frequentam a Biblioteca fizeram, a pedido desta, desenhos
fantásticos e pintaram um quadro para oferecer à senhora
D. Celeste Carvalho, no seu 101.º aniversário!
Reside na freguesia, especificamente no Lar Casa do Reste‑
lo, cuja responsável é a Enfermeira Isabel Martinho. Peça,
também, importante desta ação foi a Dra. Célia Mendes, res‑
ponsável pelo 1.º ciclo do externato.
Esperamos que goste deste presente personalizado pelos
alunos do 4.º ano, das professoras Ana Marques, Márcia Leal
e Rita Medina, do Externato de São José. Muitos Parabéns!

commedia
purgatorio

GABINETE CURIOSIDADES

KARNART

COMMEDIA.PURGATÓRIO
Espectáculos
Prosseguindo a apresentação de COMMEDIA baseada em “A Divina
Comédia” de Dante Alighieri, a que a KARNART dedica o ano de
2016, estreia no dia 17 de junho pelas 20h no GCK Gabinete Curiosi‑
dades Karnart (Av. da Índia, 168) o espectáculo COMMEDIA.PURGA‑
TORIO, segunda parte da trilogia.
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Uma co-produção Karnart C. P. O. A. A. / São Luiz Teatro Municipal,
financiada pela Direção-geral das Artes do Ministério da Cultura
com os apoios da Câmara Municipal de Lisboa e da junta de Fregue‑
sia de Belém, o espectáculo estará em cena até ao dia 10 de julho, de
quinta a segunda-feira pelas 20h.

COMMEDIA.INFERNO

Exposição e Visitas Guiadas
Entre 21 de maio e 03 de julho, aos sábados e domingos das 14h às
18h, poderá ser visitada a Instalação/Exposição COMMEDIA.INFER‑
NO, relativa à primeira parte da trilogia, que foi apresentada em
Março. Durante os dias de abertura, sempre às 16h, serão realiza‑
das Visitas Guiadas ao espaço artístico enquadrando-o no universo
de Dante.
A Karnart C. P. O. A. A. é uma associação artística profissional
que investiga em trabalho o conceito de perfinst (performance/
instalação).
Mais informações em www.karnart.org ou pelos telefones 213 466
411 / 914 150 935.

A exposição "Lusitânia Romana. Origem de dois povos /
Lusitania Romana. Origen de dos pueblos", reúne 210 bens
culturais de grande interesse arqueológico, histórico e artís‑
tico, pertencentes a museus e instituições culturais de Por‑
tugal e de Espanha e têm como função fundamental contar
a história da Província Romana da Lusitânia, criada a partir
da desanexação da Hispania Ulterior, provavelmente entre
16 e 13 a.C. Agora em Lisboa, a exposição pode ser visitada
até junho de 2016.
Aproveite e visite, também, as exposições permanentes An‑
tiguidades Egípcias e Tesouros da Arqueologia Portuguesa.

LIVROS PARA SÃO
TOMÉ E PRÍNCIPE

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL
NO MUSEU NACIONAL
DE ARQUEOLOGIA

De forma a fomentar o espírito de
intercâmbio intercultural e no âm‑
bito do conceito de apoio humanitá‑
rio e promoção do livro, da leitura
e da literacia preconizados por esta
autarquia, a Biblioteca da Junta de
Freguesia de Belém informa que
fez, no passado dia 1 de abril, a
doação de livros generalistas e es‑
colares, bem como jogos didáticos,
com o peso bruto total de 350Kgs,
à Fundação Solidariedade, de cariz
social, sita em S. Tomé e Príncipe.
Agradecemos a mediação feita pela
Dra. Marisol Carmelino, fundamen‑
tal para este desenvolvimento. Não
podemos deixar de mencionar a co‑
laboração do historiador Ângelo Oli‑
veira, a responsável pela biblioteca
Dra.ª Sónia Carrilho e a Dra. Anabe‑
la Correia, responsável pelo Pelou‑
ro da Cultura. Mais se informa que,
após a receção e triagem dos respeti‑
vos bens em S. Tomé e Príncipe, que
se prevê para dentro de alguns dias,
estes destinam-se a ser distribuídos
às bibliotecas escolares.

VISITA AO INSTITUTO CERVANTES
Recentemente, a turma de espanhol dos alunos do professor
Teodoro Infante Perez, cujas aulas são lecionadas na Junta
de Freguesia de Belém, participou numa visita programada
ao Instituto Cervantes.

A visita terminou com uma detalhada prática do funciona‑
mento informático instalado na Biblioteca do Centro e que
permite utilizar todos os recursos que a citada instituição
difunde, através da rede.
Agradecemos o empenho do professor e a María Vázquez
pela organização da visita e a sua continuada atenção no
decorrer da mesma.

motivação
e perspectiva
Rosália Pedrosa
2016
CONFERÊNCIA 27 de maio de15:00
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O Instituto Cervantes é a instituição oficial do Reino de Es‑
panha para a divulgação de suas línguas e cultura. "Fomos
recebidos pelos chefes dos departamentos de educação, di‑
vulgação e biblioteca. Cada um deles contou-nos, em pala‑
vras claras e concisas, a função que realizam no Instituto e
as possibilidades de uso para os amantes da língua castelha‑
na, oferecido pelo Cervantes". Viu-se, posteriormente, o fil‑
me "Volver a empezar" por José Luis Garci; Óscar de melhor
filme estrangeiro.

ESPAÇO PÚBLICO

NOVO ACESSO

Liga Rua Tristão Vaz à
Rua Rodrigo Reinel
Foi construído um novo acesso pedo‑
nal que vem regularizar um percur‑
so há muito utilizado para ligar as
duas ruas.
Este percurso era feito pelos morado‑
res sobre o jardim, passando agora os
mesmos a dispor de um caminho cal‑
cetado, mais seguro e higienico.

NOVO
ESTACIONAMENTO
Rua Bartolomeu Dias
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Foi criada uma nova zona de esta‑
cionamento num local que há mui‑
tos anos era utilizado já para este
fim mas sem quaisquer condições.
A propriedade do terreno (privada e
da CML) e os seus diferendos jurídi‑
cos fizeram com que nunca houves‑
se por parte da CML a capacidade
para resolver esta questão.
A Junta de Freguesia decidiu pôr um
ponto final e avançar com a cons‑
trução da zona de estacionamento,
terminando com décadas de pés na
lama e requalificando a frente des‑
tes prédios.

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO
Obras na Rua do Embaixador

A empresa municipal SRU Lisboa Ocidental apresentou à po‑
pulação, no passado dia 6 de abril, no Centro Social de Be‑
lém, o projeto de requalificação do espaço público da Rua do
Embaixador.
Esta intervenção é feita para criar zonas seguras para peões de
ambos os lados da rua, reorganizando o estacionamento e re‑
perfilando passeios, permitindo que passe a haver finalmente
um acesso seguro a todas as casas.
Para minimizar os efeitos da escassez de estacionamento
na zona e a pedido da JF Belém, a Presidência da República,
sensibilizada para esta
pretensão, permitiu o es‑
tacionamento de veículos
Esta intervenção
de residentes no seu esta‑
é feita para criar
cionamento privativo na
Calçada da Ajuda, durante
zonas seguras para
o horário noturno, das 20h
peões de ambos
às 8h (irão ser colocadas
placas). A Junta de Fregue‑
os lados da rua.
sia de Belém também está
a desenvolver contatos
com a ESTAMO e com o Ministério da Defesa Nacional para ten‑
tar arranjar melhores condições de estacionamento no local.
Com todos estes contatos e medidas concretas, a Junta de
Freguesia de Belém demonstra que está atenta e preocupada com a falta de estacionamento na zona e, mais uma vez,
agradece reconhecidamente à Presidência da República ter
sido sensível às solicitações dos cidadãos residentes, permitindo, a partir de agora, o estacionamento noturno nos seus
lugares de estacionamento privativo da Calçada da Ajuda.

ESPAÇO PÚBLICO

JARDINS DA EPUL
REABILITADOS
Trabalhos finalizados!

Ao fim de dezenas de anos de abandono por parte da CML,
estes jardins foram totalmente reabilitados pela Junta de
Freguesia de Belém, oferecendo agora ao espaço a dignida‑
de que os moradores merecem. Assim, cumpriu-se mais um
compromisso da Junta de Freguesia de Belém.

REPAVIMENTAÇÃO
Praceta das Torres

Foi reparado o pavimento da Praceta
Torres do Restelo que tem sido dani‑
ficado pelos veículos pelo indevido
acesso de veículos à mesma.
Passa a estar vedada a circulação
de veículos, preservando o espaço
para os peões.

Foi construída a rega automática, semeada relva e planta‑
das diversas espécies de plantas, bem como efetuado o le‑
vantamento de arbustos e poda de árvores.
Assim aumentou-se a segurança no local, trazendo me‑
lhor visibilidade e claridade, num desenho agradável e
sustentável.
Foram várias as ruas abrangidas por esta intervenção: Rua
Pedro de Sintra, Rua João Dias, Rua Vicente Dias e Rua Gon‑
çalo Velho Cabral.
Foi dada nova vida a este bairro!

REPINTURA
Com vista a manter o património a
cargo da Junta de Freguesia e neste
caso em específico contra aqueles que
teimam em estragar as paredes com
graffitis e tags sem qualquer tipo de
arte mas apenas para estragar, foi pin‑
tado de novo o edíficio e o muro onde
funciona o projeto Refood Belém.
Vamos todos combater estes compor‑
tamentos abusivos.
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Prédio foi repintado de forma a cobrir
os diversos grafittis presentes no local.
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TRANSPORTE SOLIDÁRIO
6º aniversário

No passado dia 4 de Março, o Transporte Solidário, pro‑
jeto da Comissão Social de Freguesia de Belém, festejou
seis anos de existência. Para comemorar esta data, o
Grupo de trabalho organizou um lanche convívio com
as várias entidades e colaboradores envolvidos ao longo
destes anos.

partilha de sugestões e projetos para o futuro do Trans‑
porte Solidário.
Agradecemos a participação e envolvimento de todos
neste projeto, onde sem eles não seria possível o sucesso
deste projeto. Agradecemos ainda a presença dos alunos
do curso de Pastelaria e Serviço de Bar do CED Nuno Al‑
vares da Casa Pia de Lisboa que tiveram a amabilidade
de confecionar e servir o lanche.

Este Lanche proporcionou momentos agradáveis de re‑
cordações construídas ao longo dos últimos seis anos e

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
SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM
SMIL
ESMP GINÁSIO (temporariamente no Centro Social)
BELÉM CLUBE (temporariamente no Centro Social)

RITMOS
LATINOS

DANÇA

CONTEMPORÂNEA

KARATÉ

OBSERVAÇÕES
No dia 7/jun não haverá aulas de Danças do Mundo.
A mesma será substituida na 5ª feira dessa semana, das 20h00
às 20h45.
* Os Viras do Tio Xico decorrem quinzenalmente.

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

AÇÃO SOCIAL

LOJA SOLIDÁRIA
Não Custa Nada!!

CURSO DE FOTOGRAFIA
Iniciaram este Abril as aulas do curso de fotografia organizado com
a colaboração da Junta de Freguesia de Belém. Devido ao elevado
número de pessoas que demonstraram interesse em participar, foi
decidido abrir uma 2ª edição de forma a permitir um bom acom‑
panhamento dos participantes, tendo sido mesmo assim necessário
alargar o número máximo de participantes relativamente ao ini‑
cialmente previsto. Ambas as edições decorrem simultaneamente,
em horário pós-laboral em dias de semana alternados. Para além
das sessões teóricas, os participantes do curso irão desfrutar de
várias sessões práticas, algumas das quais terão lugar em exterio‑
res na área da Junta de Freguesia, tirando proveito da localização
privilegiada da mesma. Vários dos participantes tem-se feito acom‑
panhar pelos seus filhos, iniciando a incutir a paixão pela arte foto‑
gráfica nestes elementos mais jovens da sociedade.

Tem roupa em casa que já não usa?
A Loja Solidária recebe todo o ves‑
tuário pessoal (mulher, homem e
criança) e roupa de casa (toalhas e
roupa de cama).
Atualmente estamos a necessitar de roupa de criança dos 8 aos
11 anos de idade e de calçado
de Homem.
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
A loja está aberta ao público no se‑
guinte horário:

PEQUENAS REPARAÇÕES
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.

3ªfeira e sábados – 10h às 14h
5ªfeira – 15h às 19h
À excepção dos feriados.

Para usufruir deste serviço basta inscrever‑se na Junta de
Freguesia entre as 9h e as 18h.

“DO RESTELO PARA A CIDADE“
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)
Responsável pelos passeios:
João Cristóvão (t. 961 490 772)

PRÓXIMOS PASSEIOS
10/Mai PALÁCIO DOS ARCOS (Paço D’Arcos)
17/Mai CASA DE ACOLHIMENTO DA MISERICÓRDIA
25/Mai (4ª Feira) ACADEMIA DAS CIÊNCIAS
31/Mai		
CASA DAS HISTÓRIAS DE PAULA REGO
07/Jun		MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA – CASA
VERDADES DE FARIA
15/Jun (4ª Feira) MUSEU DO DINHEIRO – MURALHA DE D. DINIS

A Lavandaria Social é destinada a
pessoas com 65 ou mais anos e com
valor de rendimentos até ao valor
do IAS (419.22€). Se tiver estes ren‑
dimentos e após uma avaliação do
serviço social da Junta de Freguesia,
a família pode usufruir da lavanda‑
ria social por apenas 1€ por mês por
cada elemento do agregado familiar.
Para poder usufruir, terá que fa‑
zer a inscrição na Junta de Fregue‑
sia de Belém.
Se necessitar de obter mais informa‑
ções, contacte por favor a Junta de
Freguesia de Belém.
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Percursos para descobrir a Cidade de Lisboa, todas as terças
feiras às 14h.

LAVANDARIA
SOCIAL
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20 MAIO
10H – 18H

20-21 MAIO
10H – 18H

VOLUNTARIADO
Preenchimento da
declaração de IRS

A partir de 1 de janeiro de 2016 já não
há prazos diferentes para quem entrega em papel e para quem entrega em suporte eletrónico. De acordo
com a informação disponibilizada
pela Autoridade Tributaria e Adua‑
neira, independentemente do suporte
de entrega da declaração, os novos
prazos de entrega do IRS serão os
seguintes:
• 1ª Fase: de 1 a 30 de abril para os
contribuintes com rendimentos
da categoria A e da H (trabalho
dependente e pensões);
• 2ª Fase: de 1 a 31 de maio para
os rendimentos das restantes
categorias.
Há outras determinações e datas que
importam saber, nomeadamente:
• As declarações de rendimentos
que incluam os anexos B,
C, D, E, I e L têm que ser,
obrigatoriamente, entregues
online, no Portal das Finanças;
• O prazo para a consulta, registo e
confirmação de faturas no Portal
das Finanças termina a 22 de
fevereiro;
• O prazo para consulta e
reclamação de faturas
comunicadas no Portal das
Finanças decorre de 1 a
15 de março;
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• Não esquecer que a consulta,
registo e confirmação de faturas
no Portal das Finanças deve
ser feita por casa contribuinte
titular da despesa, incluindo os
dependentes.
Tal como em anos anteriores, des‑
de Abril que a Junta de Freguesia de
Belém conta com a colaboração de
duas voluntárias que estão disponí‑
veis à 3ª e 4ª feira nas instalações da
Junta para ajudar no preenchimento
do IRS. A quem estiver interessado,
importa referir que para beneficiar
desta ajuda necessita apenas de rea‑
lizar uma marcação junto da secreta‑
ria da Junta.
Desde já, muito obrigada às nossas
voluntárias: Manuela Santa Maria e
Teresa Filipe.

PsicoBelém

3ª FEIRA DA SAÚDE

Organizada pela JF de Belém
Aproxima-se a data da 3ª Feira da Saúde: 20 e 21 de Maio,
nos Jardins Vasco da Gama, entre as 10 e as 18 horas! Este
evento funciona em parceria com o Subgrupo da Educação
Inclusiva da Comissão Social da Freguesia de Belém e com
os Lions Club de Lisboa (Sete Colinas e Belém), sendo que
estarão presentes várias dezenas de expositores neste even‑
to de saúde ao ar livre que pelo 3º ano consecutivo ocorrerá
em simultâneo com a 6ª edição da Feira da Educação. A Fei‑
ra da Saúde tem como objetivo a promoção e sensibilização
de todos para a importância de um estilo de vida saudável,
apostando na divulgação de Associações e Entidades que es‑
tejam ligadas à área da Saúde e Bem-estar.
Deste modo, no decorrer da Feira serão realizados rastreios
gratuitos, pelo que este ano teremos rastreios de: terapia
da fala e psicomotricidade (PsicoBelém), depressão (Asso‑
ciação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares), oral
(Somente Sorrisos), visual (Óptica 2000), auditivo (Widex e
MultiAcústica), glicémia, colesterol, tensão arterial e nutri‑
ção (Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa) e
uma palestra sobre os cuidados a ter com a voz (Hospital
Egas Moniz).
A Feira contará ainda com apresentações de palco, onde
decorrerão aulas de Zumba e Yoga Sámkhya, Smile Dance,
Karaté e outras modalidades promovidas pela Junta de Fre‑
guesia de Belém nomeadamente Danças de Salão, Ginástica
Sénior, Ginástica de Manutenção, Yoga, Fado e Canto Coral.
Por fim, contamos com a participação de entidades patroci‑
nadoras tais como: Água de Luso, McDonald’s, Ponto Seguro
- Mediação de Seguros, Lda., Fruut, Frubis, Fonte Viva e a
Simple Fruit.
Contamos com a vossa presença e participação!

PASSEIOS SENIORES
Localidade
do Passeio

1º Passeio

2º Passeio

Data de
Inscrições

Ponte de Sor

11 Maio

18 Maio

21 a 29 de Abril
(sorteio 4 de
maio às 15h)

Estremoz

9 Junho

16 Junho

19 a 31 de maio
(sorteio 1 de
junho às 15h)

AÇÃO SOCIAL

A PSICOMOTRICIDADE
INTERVÉM TAMBÉM…
Em meio aquático

O meio aquático é um contexto cheio de potencialidades no
âmbito terapêutico pelas propriedades que apresenta: tur‑
bulência, viscosidade, temperatura e pressão hidrostática,
que promovem uma maior sensação de segurança, estimu‑
lação tátil e comuni‑
cação. Permite ainda
Esta modalidade
melhorar a consciência
das fronteiras do corpo
terapêutica destina-se
e melhorar a postura,
a diferentes patologias a coordenação e a pró‑
pria qualidade do sono.
ou necessidades
Esta modalidade tera‑
especiais em todas
pêutica destina-se a di‑
ferentes patologias ou
as faixas etárias.
necessidades especiais
em todas as faixas etá‑
rias. Através do treino funcional em meio aquático existe
uma melhoria das capacidades físicas que tem especial im‑
pacto ao nível da prevenção de quedas e de desequilíbrios.
Para mais informações e inscrição contacte o Gabinete
PsicoBelém.

PsicoBelém
Equipa

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 estão a organizar uma inicia‑
tiva que lhe pode interessar.
Venha participar num Workshop sobre Empregabilidade que o ajudará a
potenciar as suas competências, e apa‑
reça no dia 16 de Maio, pelas 11H00 no
Centro Social de Belém, Rua 11 (Bairro
de Belém).
Se o que acabou de ler lhe faz todo o sen‑
tido, demonstre o seu interesse contac‑
tando-nos pelo e-mail: gip@jf-belem.pt,
ou pelo telefone 210 13 23 30 (Ana Bar‑
ros/ Fátima Santos Costa).

multidisciplinar, constituída por

psicólogos, psicomotricistas e terapeutas.

FÉRIAS DA PÁSCOA

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 Social “Os Moinhos”, em Caselas

No verão haverá mais! Não se esqueça
que as inscrições para os programas
das férias de verão terminam a 15 de
maio e que as mesmas decorrem onli‑
ne, podendo aceder ao formulário atra‑
vés do nosso facebook e do site da Junta
de Freguesia.
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Crianças, jovens e adultos.

Terminaram mais umas férias de Pás‑
coa de crianças e jovens da Freguesia
de Belém, com muita animação e sur‑
presas foi como se passou o tempo com
os nossos monitores.
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MEO FAN EVENT
O MEO Fan Event 2016 chega ao Cam‑
po Pequeno, entre dia 23 de Abril
e o dia 1 de Maio, com uma mega
exposição de construções LEGO®,
videojogos, displays de modelismo,
brinquedos novos e antigos.
O MEO, patrocinador principal do
evento, disponibiliza um espaço to‑
talmente dedicado aos serviços MEO
Jogos e MEO Kids.
A Gulliver – Associação Recreativa,
Cultural e Social associou-se à Fun‑
dação PT neste grande evento, ofe‑
recendo bilhetes a diversas crianças
com Necessidade Especiais e seus
familiares.
A esta iniciativa juntaram alguns
nossos parceiros, tais como a Junta
de Freguesia de Belém, Escola Bási‑
ca Marquesa de Alorna, etc. a visitar
e usufruir desta mega exposição.
A Junta de Freguesia de Belém, atra‑
vés da Gulliver, teve a oportunidade
de oferecer a 7 famílias com mem‑
bros com necessidades especiais um
dia diferente e cheio de animação.

COMISSÃO SOCIAL DE
FREGUESIA DE BELÉM
No âmbito do trabalho em rede da Comissão Social de Fre‑
guesia de Belém, decorreu no passado dia 6 de Abril de 2016,
o Plenário com cerca de 60 representantes de entidades da
Freguesia de Belém, presidido pelo Presidente da JF Belém,
Fernando Ribeiro Rosa, na sua qualidade de Presidente da
Comissão Social.
Apresentação dos parceiros que dão resposta à Freguesia:
Associação de Pais Jardim de
Infância de Belém

Particular de Lisboa Zona Poente)

Associação de Reabilitação e
Integração de Lisboa - ARIA

Conferências de São
Vicente Paulo da Sagrada
Família Caselas

Associação Escoteiros de
Portugal - 2º Grupo
Associação Fraternidade
Jardim de Luz
Associação para Estudo e
Integração Psicossocial - AEIPS
Associação Portuguesa de
Apoio à Vitima - APAV
Associação Portuguesa de
Apoio à Vitima - APAV
Associação Portuguesa de
Famílias Numerosas - APFN
Associação Regional de
Vela do Centro
Banco de Informação de Pais e
para Pais - BIPP
Belém Clube
Câmara Municipal de Lisboa
Casa da Praia - Centro Doutor
João dos Santos
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SUBSÍDIO
ARRENDAMENTO

Casa Pia de Lisboa
CaselSol - Infantário
Casinha de Nossa Senhora

Sabia que pode receber
1/3 do valor da renda
da sua habitação?

Centro Hospital Centro
Ocidental, E.P.E.

A Câmara Municipal de Lisboa atri‑
bui este valor durante 12 meses
renováveis por igual período aos
agregados familiares que estiverem
nas condições do Programa Subsídio
Municipal ao Arrendamento (SMA).

Centro Português de Atividades
Subaquáticas

Vai abrir:

Comunidade Terapêutica
do Restelo

8ª Edição do Subsídio Municipal ao
Arrendamento - SMA
Candidaturas: 15 de Abril a 14 de
Maio de 2016
Consulte o site:
www.cm-lisboa.pt/viver/habitar ou
habitacao.cm-lisboa.pt

Centro Paroquial de
Assistência de Santa
Maria de Belém

Clube Sportivo de Pedrouços
Colégio Alegria
Comissão de Protecção
Crianças e Jovens Lisboa Ocidental

Conferencia Vicentina de S.
Francisco Xavier (Conselho

Cruz Vermelha Portuguesa Delegação Lisboa
Escola Secundária
Marques de Pombal
Farmácia de Belém
Fundação AgaKhan Portugal
- K’CIDADE – Programa
de Desenvolvimento
Comunitário Urbano
Fundação Liga Portuguesa
Deficientes Motores
Fundação Nossa Senhora do
Bom Sucesso
Gulliver – Associação
Recreativa Cultural e Social
Instituto Português Educação
e Investigação Pedagógica - "As
Descobertas"
Junta de Freguesia de Belém
Lions Clube de Lisboa - Belém
Lions Clube de Lisboa Sete Colinas
O Projeto Compartilha
Os Belenenses
Os Francisquinhos Associação Pais Amigos Das
Crianças Do Hospital De São
Francisco Xavier
P.S.P.
P.E.I. - António Chaves
Re-food Núcleo Belém
Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa
Sociedade Musical de
Instrução Libertada
Sport Algés e Dafundo Secção de Vela

AÇÃO SOCIAL

Foi apresentada a proposta de trabalho aprovado o Plano
de Ação para biénio 2016/2017
1.

Acesso à saúde
Organização de um plano de Ações de Sensibilização
para os diferentes públicos do Território.

2.

Atendimento Integrado

CONVÍVIO DE
IDOSOS
3.

Comunidade Escolar
• Educação Inclusiva
Mostra/Divulgação de respostas na área da educa‑
ção especial.
Dinamização de apresentações, debates e reflexões re‑
lacionados com a temática das necessidades educativas
especiais e também de atividades lúdicas e desportivas
em palco e no recinto.
• Dê P’rá Troca
Receber e entregar livros escolares em bom estado
Escoamento dos livros fora uso ou em mau estado de
utilização

4.

Divulgação dos Projetos
Construção do site da CSF e dos seus conteúdos

5.

Isolamento Social – Transporte Solidário
Proporcionar deslocação gratuita a quem tem dificul‑
dades económicas para aceder aos serviços de saúde
(consultas e tratamentos) e/ou a atividades lúdicas e
de lazer;
Promover e realizar atividades lúdicas para fomentar a
interação, a diversão e a estimulação intelectual e sen‑
sorial dos mais velhos;

PSP - Policiamento de
Proximidade - Idosos
em Segurança
Foi no passado dia 22 de abril à
tarde que decorreu o evento dina‑
mizado pela PSP -Policiamento de
Proximidade - I. Contou com muita
atividade e animação, tendo esta‑
do representadas as Freguesias de
Ajuda, Alcântara, Belém e Estrela.
Estiveram presentes os Presidentes
das respetivas Freguesias, o Presi‑
dente do Belenenses e o Presidente
da CML, que foram recebidos pelos
idosos com muito entusiasmo.
Foi assim uma tarde animada e
cheia de alegria, em que diversos
grupos de atividades sénior das Fre‑
guesias demonstraram o que de me‑
lhor fazem.
Parabéns à PSP pela magnífica orga‑
nização desta iniciativa.

Articular/Cooperar com os vários dispositivos de volun‑
tariado existentes na Freguesia, por forma a respon‑
der às necessidades identificadas, contribuindo para
prevenir/minimizar o Isolamento Social e promover o
bem-estar;
6.

Desperdício Alimentar
Sendo que os excedentes alimentares que estão em per‑
feitas condições de consumo mas que por razões diver‑
sas não são comercializáveis.

Apoiar as organizações no cumprimento dos requisitos
adequados à actividade de recolha, armazenamento e
distribuição de bens alimentares para doação, em con‑
dições de qualidade, higiene e segurança.

DIA MUNDIAL DOS
VIZINHOS 2016
A Festa dos Vizinhos pretende mais
uma vez combater a exclusão so‑
cial substituindo-a com solidarie‑
dade, vizinhança, companheirismo
e amizade.
Inscreva-se e no dia 27 de maio,
mostre que é bom ter vizinhos.
Mantenha-se a par na nossa pá‑
gina:
facebook.com/dia.mundial.
dos.vizinhos
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Desenvolver uma iniciativa capaz de enquadrar e po‑
tenciar o exercício de cidadania levado a cabo pela so‑
ciedade civil no combate ao desperdício alimentar.
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CAMPOS DE FÉRIAS DE VERÃO
Inscrição para Crianças e Jovens
Até 15 de Maio
A Junta de Freguesia de Belém irá realizar mais uma vez
um Programa de Campos de Férias de Verão para Crian‑
ças e Jovens.

FORMAÇÃO
DA EQUIPA DE
ANIMAÇÃO

Dos Campos de
Férias da Junta de
Freguesia de Belém
A formação de equipas de jovens
tem sido ao longo dos últimos anos,
uma prioridade da Junta de Fregue‑
sia de Belém, uma vez que consi‑
deramos que a formação dos seus
monitores é essencial para o bom
funcionamento das Férias de Verão
com Crianças, Jovens e Séniores.
Nos dois primeiros anos de Campos
de Férias de Belém a Formação foi
centrada em dois planos, sendo os
Coordenadores os responsáveis pela
parte de animação e funcionamento
dos Campos e uma outra parte reali‑
zada com a parceria anteriormente
estabelecida com a Associação Gul‑
liver focada na formação inclusiva.
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Este ano, foi sentida a necessidade
de criar um plano de formação mais
completo e adaptado às necessida‑
des, procurando aproveitar um mo‑
mento de formação como oportuni‑
dade também de seleção.
Assim, está previsto para o fim-de-se‑
mana de 7 e 8 de Maio, uma ação de
sensibilização e seleção, para cerca
de 150 candidatos a monitores. Tere‑
mos também disponível a formação
de primeiros socorros e seminário
de enquadramento legal preparada
pelo Departamento de Desenvolvi‑
mento e Formação da Camara Muni‑
cipal de Lisboa, para uma equipa de
cerca de 20 participantes.

Os Campos de Férias terão 5 turnos onde todas as crianças/
jovens entre os 6 e os 17 anos poderão usufruir de duas se‑
manas com idas à praia e participação em atividades lúdi‑
cas, desportivas,culturais e de desenvolvimento pessoal.
Os turnos este ano estarão distribuídos pelas seguintes da‑
tas (dias úteis das 8h30 às 17h30):
• Turno A - 20/06 a 01/07
• Turno B - 04/07 a 15/07
• Turno C - 18/07 a 29/07
• Turno D - 01/08 a 12/08
• Turno E - 16/08 a 26/08
Nos Campos de Férias de Belém existem algumas regras que
consideramos importante reter:
»» a participação é obrigatória nos 10 dias úteis de cada
turno em que se inscreva;
»» Cada criança/jovem pode frequentar o máximo de 4
turnos, sendo que não poderá frequentar mais do que
3 turnos seguidos;
»» Os Fregueses têm prioridade;
»» Caso haja vagas após a Inscrição dos Fregueses, a Junta
de Freguesia de Belém está disponível para aceitar
outras crianças não residentes até que os lugares dos
autocarros estejam completos. No caso dos Jovens
o número de vagas tem um limite estabelecido por
cada turno. A entrada será por ordem de inscrição e
obedece a critérios de pagamento. A confirmação dos
selecionados, fora da freguesia, será comunicada até
uma semana antes do início de cada turno;
»» As crianças/jovens com necessidades especiais,
independentemente da relação com a freguesia terão
de passar por uma entrevista de seleção, efetuada
por técnicos que avaliam a capacidade da Junta de
Freguesia em assumir a inscrição/frequência nos
campos de férias;
»» As famílias freguesas têm ainda um desconto por
fraternidade (por cada irmão que frequente o
programa de férias de verão - crianças ou jovens há
lugar a desconto);
»» As crianças/jovens com necessidades especiais que
não sejam da freguesia, após a entrevista, poderão
beneficiar de um valor igual ao indicado para
fregueses;
»» O custo por turno inclui, no caso das crianças: As
atividades diárias, os transportes, alimentação

AÇÃO SOCIAL

LIONS CLUBE
LISBOA-BELÉM

Campanha de
angariação de bens
por Maria Eugénia Bual- Mesa
de Nossa Senhora
(almoço, lanche da manhã, lanche da tarde), protetor
solar, seguro, um kit de material de identificação;
»» O custo por turno inclui, no caso dos jovens: As
atividades diárias, o transporte (bilhetes da CP),
alimentação (almoço, lanche da manhã, lanche da
tarde), protetor solar, seguro, kit de identificação
(mochila e t-shirt).
»» Após o prazo de inscrição terminar - 15 de Maio de
2016 - as crianças/jovens serão selecionadas, de acordo
com os critérios de relacionamento com a freguesia
(fregueses, relação com a freguesia, não fregueses) e
com a ordem de inscrição;
No dia 23 de Maio, a Junta de Freguesia afixará nos meios
de divulgação próprios (vitrines, site e facebook da Junta)
o nome das crianças/jovens selecionadas que residam na
freguesia, tendo os Responsáveis Legais 5 dias úteis para
confirmar a participação.

Ajudar o próximo é fácil mas quan‑
do alguém como os Lions fazem
uma campanha de angariação de
bens essencias e entregam à Mesa
de Nossa Senhora do Centro Paro‑
quial de Assistência de Santa Maria
de Belém 250 Kg de alimentos e 80 l
de leite, tudo se transforma!... Pois
embora, tenham estado sempre ao
nosso lado ajudando-nos, esta atitu‑
de arrasou-nos e responsabiliza-nos
ainda mais projetando a nossa ação
para uma dimensão a que só espera‑
mos conseguir corresponder.
Muito obrigado Lions Clube Lisboa‑
-Belém! São pessoas assim que nos
transmitem alegria, força e vontade
para fazer cada vez mais e melhor.

A confirmação dos selecionados fora da freguesia será co‑
municada até uma semana antes do início de cada turno.
O pagamento dos turnos deve ser efetuado até uma semana
antes do início de cada turno, como forma de evitar desis‑
tências e vagas em aberto. A frequência do turno depende
do pagamento do mesmo. O pagamento é efetuado prefe‑
rencialmente por transferência bancária. O comprovativo
deste pagamento juntamente com a indicação do nome
do(s) participante(s) e turno(s) a que se refere tem de ser en‑
viada para a contabilidade para confirmação do interesse.
Para o bom entendimento do funcionamento dos Campos
de Férias, é obrigatória e fundamental a presença dos pais
ou representantes legais na Reunião Geral de Pais de Crian‑
ças e Jovens participantes em qualquer turno dos Campos
de Férias que será dia 8 Junho de 2016 às 19h, em local
a designar.
Esperamos assim conseguir dar uma resposta social
mais abrangente numa altura em que as famílias mais
necessitam.
Inscrições para Séniores da Freguesia
4 de Abril a 12 de Agosto
Para os maiores de 55 anos são 3 os turnos:
• Turno A 27/06 a 01/07
• Turno C 05/09 a 09/09
Horário: Dias úteis entre as 8h30 e as 17h30;
Sem custos associados.
O programa oferece: As atividades diárias, os transportes,
alimentação (almoço, lanche da manhã, lanche da tarde),
protetor solar, seguro e um kit de material de identificação.
Este ano o Campo de Férias de Belém conta com a generosa
oferta de bonés da Liberty Seguros e de protetores solares
da L’Oreal.

Turno A (27 de Junho a 1 de Julho)
Inscrições de 4 de Abril a
9 de Junho
Turno B (29 de Agosto a 02 de
Setembro) e Turno C (5 a 9
de Setembro)
Inscrições de 04 de Abril a 12
de Agosto
Inscrições na Junta de Fregue‑
sia de Belém.
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Muito obrigado, as nossas crianças, jovens e séniores irão
ter um verão bem protegidos.

Abertas inscrições
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• Turno B 29/07 a 02/09

CAMPO DE
FÉRIAS SÉNIOR

DESTAQUE

Da esq. para a dir., a bolseira Beatriz Canas Mendes, a Dr.ª
Fátima Guerreiro (RCLB), a patrocinadora Dr.ª Maria Emília
Andrés, e o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa

ROTARY CLUBE DE
LISBOA-BELÉM

VISITA DO
VEREADOR DE
BELÉM DO PARÁ
(BRASIL)
No passado dia 8 de abril, a Junta
de Freguesia de Belém contou com
a visita do vereador Mauro Freitas,
da Câmara Municipal de Belém do
Pará, Brasil, que se deslocou a Por‑
tugal para convidar o Presidente da
Junta de Freguesia para participar
no próximo mês de junho, em Belém
do Pará, na sessão solene que irá ser
realizada para prestar homenagem
ao 10 de junho - Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portu‑
guesas e receber a honraria "Luís
Vaz de Camões" a ser atribuída por
aquele município.
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Soluções dos passatempos das páginas 8 e 9:

A reunião do Rotary Clube de Lisboa-Belém, cujo presidente
é o Dr. Felizardo Cota, teve lugar a 27 de abril, no Hotel Vila
Galé, tendo na ocasião também sido entregue, por propos‑
ta da Junta de Freguesia de Belém, uma bolsa de estudo a
Beatriz Canas Mendes, melhor aluna do curso de Ciências
da Cultura (Área Comunicação e Cultura), da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, bolsa essa patrocinada
pela Dr.ª Maria Emília Andrés, a quem muito agradece‑
mos. Nesta reunião assistiu-se à entrega de dois Paul Harris,
à palestra sobre a Fundação do Gil e à entrega de pins a
padrinhos de novos companheiros.
Pela autarquia de Belém estiveram presentes o Presidente
Fernando Ribeiro Rosa, e a responsável pela Biblioteca, Só‑
nia Carrilho.

