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O Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa,com o Diploma Luís Vaz de Camões com que foi distinguido, acompanhado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Belém do Pará, Orlando Reis, e pelo Prefeito Municipal de Belém, Zenaldo Coutinho.

FREGUESIA 400 ANOS DE BELÉM DO PARÁ
O Presidente da Junta da Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa e a Vogal Helena Lencastre (pelouros da educação e
do comércio) deslocaram-se à cidade de Belém do Pará, no âmbito das comemorações dos 400 anos dessa mesma
cidade. página 3
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JUNTA DE FREGUESIA
DE BELÉM
www.jf‑belem.pt
www.facebook.com/juntafreguesiabelem
SEDE
Largo dos Jerónimos, nº3 R/C, 1400‑209 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email secretaria@jf‑belem.pt
Horário 2ª 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

O Palácio, hoje sede da Presidência da
República Portuguesa, tem, atrás de si,
uma longa história. A atração do Mostei‑
ro dos Jerónimos, a água fácil e a beleza
do sítio explicam a construção pelo fidal‑
go D. Manuel de Portugal, em terras afo‑
radas, já pelo meio do século XVI, de um
palácio que, por herança indireta, passa‑
rá aos condes de Aveiras no século XVII
e será comprado pelo rei D. João V na
primeira metade do XVIII. A compra pa‑
rece obedecer a um plano de posse duma
vasta área a ocidente da capital onde a
nata dos fidalgos se empenha em possuir
quintas de recreio que miram o Tejo e o
aproveitam como fonte de alegres laze‑
res. Com D. Maria I fazem-se obras, pas‑
sa a haver água encanada, constroem-se
viveiros rococó para pássaros exóticos,
no Jardim da Cascata, e a Corte dá festas
com fogos nas noites de São João e São
Pedro. As cavalariças e as cocheiras de
Belém são utilizadas, embora a rainha
habite na Ajuda e, em 1787, projecta-se

um novo Picadeiro, sob o risco do italia‑
no Giacomo Azzolini, por inspiração do
futuro rei. Com frente para a Praça de
Belém e a Calçada da Ajuda surge, assim,
um palacete neo-clássico com decoração
rocaille: o actual Museu dos Coches.
Proclamada a República a 5 de Outu‑
bro de 1910, Teófilo Braga é a primeira
personalidade da chefia da República
a utilizar a Casa de Belém para assinar
documentos e aí receber destacadas in‑
dividualidades. Dez meses passados, será
Manuel de Arriaga o primeiro Presidente
a habitar este palácio.
A 5 de Outubro de 2004 foi inaugurado no
Palácio de Belém o Museu da Presidência
da República, que combina a exposição
tradicional de peças de coleção ligadas
aos políticos que chefiaram o Estado por‑
tuguês desde 1910 com sistemas interac‑
tivos de informação e conhecimento.
Mais informações:
www.museu.presidencia.pt

BEM‑VINDO À FREGUESIA
A rubrica “Bem
‑Vindo à Freguesia” é destinada às entidades que iniciam a sua atividade
empresarial em Belém e que, por iniciativa própria, contatam a Junta de Freguesia.

VEIGAS EXCLUSIVE - BELÉM

REUNIÕES PÚBLICAS
Última 3ªfeira de cada mês | 21h30

Rua dos Jerónimos, 44A
213 620 236
exclusive@veigas.eu
www.veigas.eu
www.facebook.com/veigasexclusive

PRESIDENTE
Fernando Ribeiro Rosa
fernando.rosa@jf‑belem.pt
Relações Institucionais, Segurança,
Finanças, Património, Organização,
Novas Tecnologias, Recursos
Humanos e Urbanismo
SECRETÁRIO
Anabela Sancho Correia
anabela.correia@jf‑belem.pt
Cultura, Turismo e
Comunicação e Imagem

BI16 | MAI - JUN 2016 | JF BELÉM

Museu da Presidência da República

EXECUTIVO E PELOUROS

(Atendimento ‑ marcação prévia na secretaria)

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

2

SABIA QUE

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

4º CENTENÁRIO DA CIDADE DE BELÉM DO PARÁ
Comemorações

A convite da Câmara Municipal de Belém do Pará, o Pre‑
sidente da Junta da Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa e
a Vogal Maria Helena Lencastre (pelouros da educação
e do comércio) deslocaram-se àquela cidade, no âmbi‑
to das comemorações dos 400 anos da cidade de Belém
do Pará, dos 100 anos da criação da Câmara Portuguesa
do Comércio e da ins‑
tituição, pela primeira
vez, do dia 10 de junho
O Presidente da JF
como o Dia Municipal
Belém, Fernando
da Comunidade Luso‑
-brasileira.
Ribeiro Rosa e

a Vogal Maria
Helena Lencastre
deslocaram-se à
cidade de Belém do
Pará, no âmbito das
comemorações do
seu 4º centenário.

Por proposta do Verea‑
dor Mauro Freitas, a Câ‑
mara Municipal de Be‑
lém deliberou atribuir
também pela primeira
vez o Diploma Luís Vaz
de Camões a diversas
personalidades que se
tenham distinguido ao
longo dos anos por rele‑
vantes serviços presta‑
dos à comunidade bele‑
nense, tendo sido nesse âmbito, também homenageados
com a atribuição desse Diploma, o Presidente Fernando
Ribeiro Rosa e a Vogal Maria Helena Lencastre.

No acto estiveram presentes o Secretário de Estado do
Turismo, Adenauer Góes (em representação do Governa‑
dor do Estado do Pará), o Prefeito Municipal de Belém
do Pará, Zenaldo Coutinho, o Presidente da Câmara Mu‑
nicipal de Belém do Pará, Orlando Reis, o Embaixador

de Portugal no Brasil, Francisco Ribeiro Teles, e o Cônsul
de Portugal em Belém do Pará, Francisco Brandão, assim
como outras individualidades locais.
Paralelamente também teve lugar o 8º Encontro de Ne‑
gócios na Língua Portuguesa na FIEPA, de 2 a 3 de junho,
com várias mesas redondas, nomeadamente “Cenários
de desenvolvimento no âmbito da comunidade lusófo‑
na”, “Turismo sustentável e o incremento de negócios
nos países lusófonos” e “Agronegócio sustentável e o in‑
cremento de negócios nos países lusófonos”. Na ocasião
procedeu-se também à eleição do novo Presidente da Fe‑
deração das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil,
tendo sido eleito Nuno Rebelo de Sousa, da Câmara Por‑
tuguesa de Comércio de São Paulo, que substituiu nessas
funções Reginaldo Ferreira, da Câmara Portuguesa de
Comércio no Pará.
Durante esta visita os representantes da Junta de Fregue‑
sia de Belém foram recebidos oficialmente pelos Secretá‑
rios de Estado do Desenvolvimento Económico, Minera‑
ção e Energia, pelo Secretário de Estado do Turismo, pelo
Prefeito Municipal de Belém, pelo Presidente da Câmara
Municipal de Belém, pelo Vereador Mauro Freitas e pelo
Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio do Pará,
e tiveram ocasião de visitar vários projetos nos domínios
da educação e da ação social, bem como nos domínios
económico e empresarial.
De registar que a Freguesia de Belém está geminada há
vários anos com Belém do Pará, no âmbito do projeto
"Heranças Portuguesas da Amazónia - Conheça o seu
Município", projeto coordenado pela Professora Dra. Na‑
zaré Paes de Carvalho e que abrange 33 localidades de
Portugal e do Pará/Brasil que têm o mesmo nome.
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FREGUESIA

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
MILITAR
Tomada de Posse
do Comandante

No dia 6 de maio, tomou posse como
Comandante do Instituto Universi‑
tário Militar (IUM) o Vice-Almiran‑
te Edgar Marcos de Bastos Ribeiro,
em cerimónia presidida pelo Minis‑
tro da Defesa Nacional (MDN) Prof.
Doutor José Alberto Azeredo Lopes,
que decorreu no auditório Ivens
Ferraz do referido Instituto e contou
com a presença do Chefe do Estado‑
-Maior-General das Forças Armadas
(CEMGFA), General Pina Monteiro,
do CEME e dos representantes do
CEMA, do CEMFA e do Comandan‑
te-Geral da GNR e do presidente da
Junta de Freguesia de Belém, Fer‑
nando Ribeiro Rosa.
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Da cerimónia destacam-se a entre‑
ga formal, pelo General CEMGFA
ao VAlm Bastos Ribeiro, do seu des‑
pacho de nomeação como Coman‑
dante do IUM, a que se seguiram as
intervenções do Exm.º VAlm recém
empossado, de S. Exª o General CEM‑
GFA e de S. Exª o MDN.

BELÉM CLUBE

Inauguração de nova Sede
Num gesto de simplicidade, proximidade e grande amizade,
Sua Excelência o Presidente da República, Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou no passado dia 23 de
maio a Sede Social do Belém Clube, na Rua da Junqueira.
Depois de descerrada a placa comemorativa da inaugura‑
ção, visitou as instalações tendo-se seguido os discursos ofi‑
ciais e um beberete.
O Senhor Presidente brindou todos com uma enorme sim‑
patia, boa disposição e alegria.
Ao Belém Clube, colectividade centenária, cheia de história
e de sucessos, representada pelos seus presidentes da mesa
da Assembleia Geral e da Direção, respetivamente, Martins
de Carvalho e José Caroço, desejamos o maior dos sucessos
nesta sua nova fase de vida.

FREGUESIA

5º BELÉM ART FEST
REUNIÃO DESCENTRALIZADA
Câmara Municipal de Lisboa

Teve lugar no passado dia 4 de maio, no Centro de Congres‑
sos de Lisboa (antiga FIL) a reunião pública descentralizada
do mês de maio, desta vez dirigida aos moradores das fre‑
guesias de Alcântara, Ajuda e Belém.
O executivo, presidido por Fernando Medina, teve oportu‑
nidade de tomar conhecimento das questões levantadas por
cerca de 20 munícipes daquelas freguesias e dar respostas
sobre as medidas que estão a ser tomadas ou tomar nota das
intervenções tomadas como necessárias pelos munícipes.
Situações relacionadas com segurança, com a necessidade
de melhores acessos à zona ribeirinha, necessidades de re‑
pavimentação de algumas ruas, limpeza, iluminação públi‑
ca, sinalização, melhorias nos equipamentos, entre outros.
Os vereadores com pelouros responsáveis puderam respon‑
der às solicitações dos munícipes e os presidentes das respe‑
tivas juntas puderam também articular as várias medidas
que a junta está a tomar em conjunto com a câmara no sen‑
tido de resolver os temas mais prementes.

Nos dias 6 e 7 de maio, o Belém Art
Fest voltou a animar alguns dos lo‑
cais mais emblemáticos da Fregue‑
sia de Belém, em Lisboa, que vão
receberam um programa composto
por artistas consagrados e emer‑
gentes, inteiramente dedicado à
produção nacional. O público foi
convidado a deslocar-se pelos di‑
versos espaços do evento, por entre
concertos, sessões de djs, espetácu‑
los de dança e de artes performati‑
vas, stand-up comedy, workshops de
ioga, graffiti e fotografia, exposições
de design ou feira de gastronomia e
artesanato.
As várias sessões tiveram lugar no
Jardim Vasco da Gama, no Mosteiro
dos Jerónimos, no Museu de Arqueo‑
logia e no Museu Coleção Berardo.
Foi pena o tempo não ter ajudado
muito e parabéns à organização.

O Embaixador da Tailândia,
Chakorn Suchiva, no uso da palavra,
acompanhado pelo Presidente da
JF, Fernando Ribeiro Rosa, e pelo
Embaixador Santana Carlos, Assessor
Diplomático do Presidente da CML.

ARRAIAL DE S. FRANCISCO

Com cerca de mil entradas por dia, a enchente foi tal que
se esgotaram as febras, as bifanas, os cachorros quentes, as
sardinhas, os salgados e os bolos.
Muitos parabéns a todos os que colaboraram na organiza‑
ção e montagem do Arraial, a todos quantos contribuíram
com o seu trabalho voluntário ao longo dos dois dias e a
todos quantos ofereceram géneros para serem vendidos.

Decorreu de 17 a 19 de junho o Fes‑
tival Anual da Tailândia nos Jardins
Vasco da Gama.
Este evento pretendeu apresentar a
cultura tailandesa através de mos‑
tras de dança, gastronómicas e de
artesanato.
Foi uma iniciativa conjunta da
Embaixada da Tailândia em Lis‑
boa, da Junta de Freguesia de Be‑
lém e da CML.
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Nos dias 3 e 4 de junho, uma multidão nunca vista no Ar‑
raial da Paróquia de São Francisco Xavier acorreu ao adro
da Nova Igreja para uma tarde/noite cheia de animação,
música e divertimentos.

FESTIVAL DA
TAILÂNDIA
Em Lisboa
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FREGUESIA

BELÉM À
DESCOBERTA
DO VINHO

Projeto Travessa da Ermida
Dia 4 de Junho, entre as 14h e as
20h, no seguimento do ano passado,
decorreu na Travessa da Ermida a
segunda edição do evento "Belém à
Descoberta do Vinho", uma mostra
de produtores de vinhos de norte a
sul do país e não só.
Este é um evento que pretende ter
um carácter anual e diferente do
que estamos habituados por se rea‑
lizar num espaço exterior e aberto a
todos que nele queiram participar
sendo o acesso livre.
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Assim, o Projeto Travessa da Ermida
em conjunto com a Enoteca de Belém
e com o apoio da Junta de Freguesia
de Belém, apresentaram um dia de
verão diferente em que a animação
cultural teve outros contornos: mú‑
sica, vinho e arte na rua para todos
os que se quiseram juntar.

REGIMENTO DE SAPADORES
BOMBEIROS DE LISBOA
Dia da Unidade

O Dia da Unidade do Regimento de Sapadores Bombeiros de
Lisboa (RSB) foi assinalado, no dia 19 de maio, na Praça do
Império, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Belém.
A iniciativa, que pretendeu celebrar os 621 anos do RSB, for‑
talecer o espírito de unidade e promover o convívio entre
o efetivo aposentado e efetivo, foi presidida por Fernando
Medina, presidente da Câ‑
mara de Lisboa, acompa‑
Pretendeu-se
nhado por Jorge Gomes,
celebrar os 621 anos Secretário de Estado da
Administração
Interna,
do RSB, fortalecer o
Carlos Manuel Castro, com
espírito de unidade e a tutela dos Bombeiros e
Proteção Civil, João Marta
promover o convívio Soares, presidente da Liga
de Bombeiros Portugueses
entre o efetivo
e Fernando Ribeiro Rosa,
aposentado e efetivo. presidente da Junta de
Freguesia de Belém.
Iniciada com a continência e revista das Forças em Parada,
a cerimónia incluiu a integração do Estandarte Nacional,
uma homenagem aos mortos, entrega de medalhas e desfile
das Forças em Parada e de veículos motorizados afetos ao
Regimento.

FREGUESIA

USF DESCOBERTAS
Novo equipamento de
saúde e higiene oral

No passado dia 5 de maio procedeu-se à inauguração de um
novo equipamento dentário na USF Descobertas que vem
permitir e contribuir para melhorar a saúde oral da nossa
população. Este equipamento foi financiado pelas Juntas de
Freguesia de Belém e de Alcântara, dado a USF Descobertas
cobrir esses territórios da nossa cidade.
Ao ato estiveram presentes
várias entidades do Minis‑
Este equipamento
tério da Saúde, tendo dis‑
cursado, para além dessas
foi financiado
mesmas entidades, os Pre‑
pelas Juntas de
sidentes das Juntas de Fre‑
Freguesia de Belém guesia de Belém e de Alcân‑
tara, respetivamente, Dr.
e de Alcântara.
Fernando Ribeiro Rosa e Dr.
Davide Amado, bem como o
Presidente da USF Descobertas, Dr. José Gomes. Parabéns
à Unidade de Saúde Familiar Descobertas e aos seus res‑
ponsáveis por mais este equipamento tão importante, posto
agora ao serviço da população.

CALÇADA DA
AJUDA

Promessa cumprida de
estacionamento noturno
A partir de agora, graças à boa von‑
tade e compreensão da Presidência
da República, que muito agradece‑
mos, passou a ser possível estacio‑
nar no período noturno, na Calçada
da Ajuda, no estacionamento priva‑
tivo da Presidência da República.
Esta nova medida vem minimizar a
falta de estacionamento automóvel
na zona. Tinha sido por nós prome‑
tido que iriamos solicitar os bons
ofícios da Presidência da República
para que isso fosse possível.
Promessa cumprida!

Decorreu no passado dia 29 de maio
uma Mostra de Artes e Ofícios, na
Praça do Museu Nacional dos Co‑
ches, dinamizada pela Associação
de Artesãos da Região de Lisboa
(AARL) em parceria com a Junta de
Freguesia de Belém e o Museu Na‑
cional dos Coches. Estiveram pre‑
sentes artesãos regionais que deram
a conhecer o seu trabalho.
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1ª MOSTRA DE
ARTES E OFÍCIOS
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DESPORTO

5ª CORRIDA DA
ESTEFÂNIA
A Corrida da Estefânia – Dia da Mãe
já vai na sua quinta edição e como
nos anos anteriores, passou pela fre‑
guesia de Belém. O dia 30 de Abril
foi escolhido para a realização desta
corrida organizada pela Plataforma
Cívica em defesa de um novo Hos‑
pital Pediátrico para Lisboa e que
juntou muitas famílias no percurso
definido na Avenida Brasília.
A prova incluiu uma corrida de
10km e uma caminhada de 4km en‑
tre Alcântara e Belém, e tinha como
principal objetivo, divulgar a ne‑
cessidade de Lisboa ter sempre um
Hospital dedicado às crianças.
As receitas das inscrições da prova
reverteram a favor da Liga dos Ami‑
gos do Hospital Dona Estefânia.

4ª CORRIDA DE BELÉM
Uma Corrida de Sucesso

A prova rainha do atletismo em Belém voltou a encantar
tudo e todos. 29 de Maio foi o dia escolhido para a realiza‑
ção da quarta edição da prova que já se tornou uma data
obrigatória na vida da nossa freguesia.
Organizada pela Junta de Freguesia de Belém e em cola‑
boração com o Clube de Futebol “Os Belenenses” e o Clube
Atletismo Amigos de Belém, este evento juntou aproxima‑
damente mil e quinhentos atletas no Estádio do Restelo, lo‑
cal destinado à partida e chegada dos participantes tanto na
corrida de 10 Km como na Caminhada de 4 Km.
Antes das provas dos adultos, houve tempo para os futuros
velocistas mostrarem o seu talento. Crianças dos 5 aos 13
anos correram dentro do Estádio do Restelo, nas categorias
de Bambis, Benjamins A, Benjamins B e Infantis.
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CORRIDA DA
MULHER
No passado dia 15 de Maio, Lisboa
voltou a vestir-se de cor-de-rosa
para receber a Corrida da Mulher.
A Torre de Belém foi o local esco‑
lhido para a meta de todas as atle‑
tas que percorreram os 5 km desta
prova que apesar de estar direcio‑
nada para todas as mulheres, toca‑
-nos a todos.
Esta corrida reverteu a favor das
vítimas de Cancro da Mama, cujo
valor das inscrições foram aplicadas
na compra de aparelhos de rastreio
para esta patologia.
Um evento por uma grande causa
que continua a trazer brilho, música
e muita animação a todas as pessoas
que participam nesta corrida.

De seguida, soou o tiro de partida, dado pelo Presidente da
Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e que
encheu, durante mais de uma hora, as ruas de Belém com
milhares de atletas a darem o seu melhor, desfrutando tam‑
bém do prazer de correr em alguns dos locais mais bonitos
da cidade de Lisboa.
No final, passagem pelo pórtico de meta com muitos obje‑
tivos cumpridos, recordes batidos e uma enorme festa que
abrilhantou mais uma edição da Corrida de Belém. Um
evento de sucesso que promete trazer novidades para o
próximo ano.

AÇÃO
DESPORTO
SOCIAL

OLISIPÍADAS 2016
Entre os dias 3 e 5 de Junho, o Está‑
dio Universitário de Lisboa recebeu
a fase final das Olisipíadas. Os novos
Jogos de Lisboa juntaram as 24 fre‑
guesias do concelho numa competi‑
ção que envolveu cerca de oito mil
crianças na prática de 12 modalida‑
des desportivas.
A Festa desta fase final começou
no dia 3, com a cerimónia de aber‑
tura na Praça do Município. Nos
dias seguintes, atletas dos 6 aos 14
anos, repartidos por vários escalões,
disputaram a fase final das 12 mo‑
dalidades e ainda experimentaram
outros desportos como Canoagem,
corfebol, orientação, boxe ou pe‑
lota basca.
A Junta de Freguesia de Belém, tam‑
bém esteve presente na competição
com equipas em várias modalida‑
des, como por exemplo Andebol,
Basquetebol, Rugby, Natação ou
Atletismo.

CENTRO SOCIAL

Em Setembro, na reabertura do Cen‑
tro Social, haverá novidades e novas
modalidades para todos os gostos.
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Estamos perto do final da época
desportiva e o Centro Social con‑
tinua cheio de actividades para si.
Até ao final do Julho, pode desfrutar
de inúmeras modalidades, entre as
quais, a dança contemporânea que
conta com uma nova professora que
promete dinamizar estas aulas.
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DESPORTO

TSF RUNNERS
Após o sucesso da edição passada, a
TSF Runners voltou a correr em Be‑
lém. Uma prova com distâncias de
10 km e 5 km, com partida e chegada
na Praça do Império.
Nesta 3ª edição, houve uma novida‑
de para todas as famílias: a 1ª TSF
Kids Race. Uma corrida para os mais
pequenos, dos 6 aos 12 anos, que em
vez da tradicional corrida, desafiava
todas as crianças a uma prova de
obstáculos insufláveis que tiveram
de ultrapassar para chegar ao fim.
Mais uma prova do calendário
das corridas que passam na nos‑
sa freguesia e que ajuda muitas
pessoas ao encontro de uma vida
mais saudável.
O tiro de partida da prova foi dado
pelo Presidente da Junta de Fregue‑
sia, Fernando Ribeiro Rosa.

XV FESTIVAL

do Rancho Folclórico da Casa
do Minho em Lisboa
Grandes valores da cultura e tradições de Portugal subiram
ao palco no Jardim Vasco da Gama, no passado dia 5 de ju‑
nho de 2016. O Rancho Folclórico da Casa do Minho em Lis‑
boa realizou o seu XV Festival de Folclore Nacional.
Após um desfile pelas ruas da Freguesia de Belém, o espe‑
táculo teve início com a subida ao tabuado do rancho anfi‑
trião, o Rancho Folclórico da Casa do Minho em Lisboa (Lis‑
boa). Seguiram-se o Rancho Folclórico de Orgens (Viseu), o
Rancho Folclórico e Cultural de Nossa Senhora do monte de
Pedroso (Vila Nova de Gaia), o Rancho Folclórico Os Cam‑
poneses de São Francisco (Alcochete) e o Grupo Etnográfico
Renascer da Areosa (Viana do Castelo).
Foi um espetáculo animado onde os viras, chulas, canas
verdes, malhões, entre tantas outras modas, demonstra‑
ram a beleza do Folclore para uma vasta plateia de pessoas
oriundas de todos os cantos do país. A Junta de Freguesia de
Belém voltou a associar-se a este evento tão importante na
manutenção das nossas origens culturais.
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XXIV BELÉM VÓLEI
A Junta de Freguesia vai promover
mais uma edição do Belém Vólei,
sendo a 24ª deste que é considera‑
do o maior torneio de vólei de rel‑
va do país.
Irá decorrer no dia 24 de Setembro,
no Jardim Vasco da Gama, junto à
Rua Vieira Portuense.
Estarão cerca de 500 pessoas envol‑
vidas contando com atletas, árbi‑
tros, convidados e pessoal de apoio à
organização neste evento que é uma
marca da nossa freguesia e do des‑
porto em Portugal. Contamos com a
sua presença!

PROGRAMA JOVENS
PARA A CIDADANIA

Prémio Coronel Médico António
André Rodrigues e Margarete
Marie Landenberg Rodrigues
A Junta de Freguesia de Belém vai iniciar um projeto de in‑
tervenção social para os jovens da nossa Freguesia. O Pro‑
grama “Jovens para a Cidadania” quer destacar as ideias
mais originais para melhorar a vida da nossa comunidade.
Destinado a jovens dos 14 aos 19 anos, este programa tem
início em setembro, com as fases de candidatura, e termina
no próximo ano com a entrega de dois prémios no valor de
mil euros cada.

DESPORTO

LISBOA VAI AO PARQUE 2016
No passado dia 29 de abril foi assinado o protocolo entre a
Junta de Freguesia de Belém e a Câmara Municipal de Lis‑
boa para o Programa “Lisboa vai ao Parque”.
Desta forma a Zona Ribeirinha de Belém e o Jardim dos
Moinhos de Santana passam a receber várias atividades,
totalmente gratuitas, destinadas a toda família e para todas
as idades.

TORNEIO
KIKO ROSA
O dia 28 de maio foi um dia marcan‑
te para a modalidade do Rugby. Nes‑
se dia, que foi de festa, realizou-se
mais uma edição do “Torneio Kiko
Rosa” e desta forma homenageou-se
a memória de um pequeno grande
jogador do Belenenses.
A Junta de Freguesia de Belém não
podia deixar de se associar a este
evento, que contou com a partici‑
pação de cerca de 800 jogadores de
vários clubes do país.
Parabéns à organização!

TORNEIO PSP

O torneio realizou-se no campo do
Boa Hora, na Ajuda, e equipas, de
Belém e da Ajuda, juntaram-se à
PSP para fazerem do futebol um mo‑
mento de salutar convivência.
Como tem sido também tradição a
Junta de Freguesia de Belém juntou‑
-se à PSP, e à freguesia da Ajuda, no
apoio à realização deste evento.
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Entre os dias 15 de maio e 5 de junho
realizou-se o já tradicional Torneio
da PSP de Belém.
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EDUCAÇÃO

ATIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR
O Agrupamento de Escolas do Res‑
telo, parceiro da Junta de Freguesia
de Belém, encerrou mais um ano le‑
tivo com a entrega dos diplomas aos
alunos do 4º ano, que terminam o
1º ciclo do seu percurso escolar. As
festas de fim de ano uniram alunos,
famílias e docentes. Houve apre‑
sentações de música e dança, com
canções em português e inglês, e
apresentações de atividade física e
desportiva.
O balanço do ano é positivo. Os ob‑
jetivos foram cumpridos no que diz
respeito a articulação com Agrupa‑
mento de Escolas do Restelo, pro‑
fessores titulares, professores AEC,
Encarregados de Educação e coor‑
denação de projeto. Até para o ano!

VISITA

Secretário de Estado
da Educação
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No dia 3 de Maio de 2015, o Secre‑
tário de Estado da Educação, Profes‑
sor Doutor João Costa, visitou, a con‑
vite da Junta de Freguesia de Belém,
o projecto Clubes Paula Vicente.
Sendo um bom exemplo de como
fazer um projecto inclusivo, social
e educativo, pudemos mostrar ao
Secretário de Estado o que esteve
na génese do projecto e como ele
evoluiu até hoje, onde mais de 140
crianças usufruem de cerca de 13
actividades muito variadas desde
teatro a laboratório.
O Clube de Jornalismo teve a opor‑
tunidade de fazer uma simpática e
profissional entrevista!
A simpatia do Secretário de Estado e
o seu interesse pelo projecto estimu‑
lou-nos a continuar!

ATIVIDADES DO
APOIO À FAMÍLIA
O Apoio à Família, este 3º período foi cheio de surpresas.
Brindámos aos santos populares e comemorámos o Dia da
Criança em grande. Os meninos do CAF já estão de férias
mas os do AAAF continuarão a brindar-nos com muitas sur‑
presas. O Apoio à Família de Caselas e Moinhos construiu
Manjericos, no Jardim de Infância de Belém ouvimos as
crianças a cantarolar as marchas. Nesta escola temos tam‑
bém sessões de psicomotricidade que fazem a delícia dos
mais pequenos. Para o próximo ano letivo teremos muitas
surpresas. Boas Férias a todos!

EDUCAÇÃO

CLUBES
No momento em que escrevemos este texto, Portugal empatou com um
dos colossos europeus, a célebre Islândia fria, que nos deu Bjork e os
Sigur Rós. Mas é esta Islândia que é considerada pelo Relatório Mun‑
dial sobre a Felicidade, o país mais feliz do mundo. Portugal ocupa um
modesto 88 lugar (as variáveis chave do estudo são o PIB, esperança
média de vida, perceção de liberdade, a falta de corrupção e a genero‑
sidade). Verdade seja dita, somos um país de um altruísmo exacerbado,
empatámos para criar imparcialidade e generosidade, e neste último
capítulo de certeza que estamos à frente da Islândia. Somos generosos
ao ponto de “deixar” empatar uma equipa que poucas horas de sol tem
e, com certeza, não tem um Santo António padroeiro como o nosso, que
como puderam constatar, a descer todos os santos ajudaram. Tal como
na poesia, uma ainda não partida, que se transforma numa constante
despedida, e é este o nosso fado e sempre será.

E acabamos o ano em festa, no nosso primeiro arraial, que decorreu
como uma grande reunião de família (com o apoio fundamental da Es‑
cola e da Associação de Pais).
Mesmo sabendo que para o ano não há Europeu, nem Mundial, con‑
tinuamos convocados para garantir o sucesso rumo a uma educação
igualitária, solidária, inclusiva e plena.
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Os clubes Paula Vicente despediram-se de mais um ano lectivo, mas não
jogámos de frente para trás do meio-campo, a nossa área tradicional,
mas sim, de trás para a frente, rumo à vitória final e ao sucesso que nos
comprometemos desde o início da partida. Pusemos o fado de parte, e
marcámos um ritmo global, do mundo, percebemos cedo que os proces‑
sos são somente uma ínfima parte do supremo e, mesmo sem Cristiano
Ronaldo formámos um todo coerente, sólido e estruturalmente forte.
Marcámos golos em todas as grandes áreas, e permitiu-se nesta reta
final, que o clube de plástica fosse para o terreno fazer atividades de
Land Art, que o basquetebol recebesse os pais para uma tarde de jogos
pais vs filhos e a ludoteca deixasse entrar a música, fosse ao piano ou
com uma banda de covers dos anos 60, fosse recriando o ambiente de
uma discoteca em plena sala de aula. O bom tempo também permitiu
a melhor celebração do dia da criança, com uma enchente de skates,
patins e bicicletas no pátio da escola. O jornalismo recriou uma radio ao
vivo, colocou um site online para que a proximidade e o diálogo sejam
uma constante; o teatro e a dança invadiram o espaço, o tempo e a vida
dos alunos.

13

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

VISITA AO PICADEIRO
NOVIDADES
"1000 canções e Acordes
de Guitarra"
Quem nunca sonhou saber tocar
guitarra para poder seguir os passos
dos seus ídolos? Este livro torna esse
sonho possível conduzindo as mãos
dos músicos amadores pelas cordas
de um dos instrumentos mais admi‑
rados do mundo da música.
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"A Villa"
O talento de Nora Roberts melho‑
ra com a idade – tal como um bom
vinho – e poderá ser devidamente
apreciado nesta história de amor e
intriga, sobre a luta de uma famí‑
lia para encontrar a paz. Sophia é
a herdeira do negócio de vinhos da
próspera família Giambelli. Sob or‑
dens da sua avó, ela tem de apren‑
der todas as etapas da produção de
vinho. O seu tutor, Tyler MacMillan,
é um jovem atraente com uma gran‑
de paixão pelas vinhas, mas apenas
desprezo pelo mundo de negócios. À
partida, esta promete ser uma parce‑
ria difícil, mas quando a reputação
dos vinhos Giambelli começa a ser
misteriosamente atacada, a difícil
relação transforma-se num inespe‑
rado romance. Infelizmente alguém
ambiciona destruir mais do que o
negócio de vinhos. Mas só quando o
pai de Sophia é morto e os membros
da família se tornam suspeitos, é que
a verdadeira dimensão da ameaça é
revelada. Será que a própria famí‑
lia Giambelli está em risco? E o que
pode um frágil amor perante tama‑
nha teia de manipulação?

Após uma visita à nossa Biblioteca dos alunos de "O Velei‑
ro", com o objetivo dos mesmos se inteirarem sobre algu‑
mas características dos cavalos, através da leitura de livros,
pesquisa ao computador e trabalho final, seguiu-se, no pas‑
sado dia 18 de junho, a oportunidade de praticar uma ativi‑
dade no Picadeiro de Monsanto, promovida pela Biblioteca
da Junta de Freguesia de Belém.
De acordo com a professora Hermínia Afonso, "O guarda
florestal responsável guiou-nos, primeiro, às cavalariças
onde nos foram explicadas "algumas curiosidades" sobre os
cavalos e esclareceu-nos algumas dúvidas, que todos tínha‑
mos. Em seguida, os alunos e professoras tiveram a oportu‑
nidade de montar a cavalo com a ajuda de um outro guarda
florestal. No final, todos estávamos contentes e satisfeitos
pela atividade que nos tinha sido proporcionada. Os nossos
sinceros agradecimentos à Junta de Freguesia de Belém".

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA
15 abril a 16 outubro 2016

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA
15 abril a 16 outubro 2016

Nora Roberts encanta vários leitores
através da vitalidade e realismo das
suas personagens.

Museu Nacional de

ETNOLOGIA

50º

A niversário

2015

Decorreram, no dia 27 de abril na nossa Biblioteca, três
sessões de Internet Segura/Comunicar em Segurança, para
três turmas do 4.º ano, da Escola Básica Moinhos do Restelo,
orientadas por Ana Cláudia Costa e Rui Patrício Duarte, da
Portugal Telecom.
Os temas abordados foram:
• Mudar os comportamentos na Internet
• Comportamentos/cuidados a comunicar com
segurança relativo à:
• Password, esquemas de Fraude, privacidade/partilha
de informação pessoal (fotografias, comentários,
dados pessoais)
• Segurança nos telemóveis e aplicações
• Bullying/Cyberbullying
• Aquisição de conhecimentos
• Atualização de conhecimentos

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

INTERNET SEGURA

MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA
A temática da Mostra Bibliográfica
para o mês de julho é Isabel Allende.
Para o mês de agosto daremos desta‑
que a Camilo Castelo Branco.

OFERTA DE LIVROS
às crianças da Ilha
de São Tomé

Em abril, os alunos todos do 4.º ano
do Externato de São José, e como
é habitual, desde há quatro anos
para cá, ofereceram cerca de uma
centena de livros infantis para as
crianças, desta vez, de São Tomé.
Um bem-haja!

• Maior segurança na utilização da Internet
• Mudança de comportamentos online
• Atitude mais preventiva
Estas ações, que são resultado da colaboração da Biblio‑
teca da Junta de Freguesia de Belém e da Portugal Tele‑
com, ajudam os alunos a utilizar o computador de modo
responsável!
Curiosidade: Aproveite e visite o site www.khanacademy.org
onde você pode aprender qualquer coisa, sobre assuntos
vários como matemática, ciências e engenharia, econo‑
mia e finanças, computação e outros sempre úteis para os
seus filhos!

FÉRIAS NA
BIBLIOTECA
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Nestas férias, aproveite para ler!
Leia jornais, leia revistas, leia livros;
leia policiais, romances, romances
históricos, encontre receitas ou re‑
veja, apenas, alguns tópicos de di‑
reito, economia, recursos humanos,
filosofia ou arte. Requisite livros na
Biblioteca. Ficará uma pessoa mais
rica! Pesquise no computador infor‑
mação. Comunique com a sua famí‑
lia e seus amigos.
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HORA DO CONTO
em Inglês

A partir de setembro/outubro vai
haver, uma vez por semana, a hora
do conto em inglês, para a pequena‑
da, às 17h30.
Será um momento lúdico de apren‑
dizagem de vocabulário, expressões,
músicas, sons. Vamos inventivar a
interação com as crianças que vão
ter oportunidade de aprender ou
relembrar histórias na língua que se
"prevê" ser, daqui a 30 anos, a mais
falada em todo o mundo!

TÂNIA BAILÃO LOPES
NA BIBLIOTECA
Autora e Ilustradora

No dia 27 de maio a turma da professora Teresa Peres,
da escola Moinhos do Restelo chegou à Biblioteca e tinha
a fantástica surpresa da Autora e Ilustradora Tânia Bailão
Lopes, que veio de Leiria, com um dos seus livros infantis
intitulado "Romeu, o touro que não gostava de touradas"
(www.facebook.com/romeu.o.touro). A Autora encantou os
presentes com uma apresentação muita interativa.
Romeu é um touro pinga-amor, muito meigo e amigo de to‑
dos, que certo dia é levado para uma tourada. O que irá acon‑
tecer? Conseguirá o nosso touro conquistar os corações dos
toureiros?
Com o texto escrito em verso, com rimas muito divertidas
e ilustrações cheias de cor, este livro pretende sensibilizar
miúdos e graúdos, promovendo o respeito pelos outros e,
sobretudo, pelos animais. A autora salienta que só com ges‑
tos de amor se conquistam corações.

EXPOSIÇÃO FORA
DO PADRÃO
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Lembranças da
Exposição de 1940

A exposição "Fora do Padrão |
Lembranças da Exposição de
1940", preparada pelo Padrão dos
Descobrimentos em colaboração
com o CRIA – Centro em Rede de In‑
vestigação em Antropologia (FCSH‑
-UNL), a qual apoiamos aqui na sua
divulgação, estará patente no Pa‑
drão dos Descobrimentos até ao dia
30 de Outubro 2016.
O seu enfoque nas memórias pes‑
soais e sensoriais dos visitantes da
Exposição de 1940 pretende con‑
trapor e complementar as visões
oficiais e institucionais do evento,
com o testemunho de materiais não
musealizados– memória oral, regis‑
tos iconográficos, objetos pessoais e
evocação dos sentidos. Visite-a!

Premiada na área da Pintura e da Ilustração, Tânia Bailão
Lopes tem a sua obra representada no acervo de várias
entidades públicas e privadas. Em 2009 elabora a Primei‑
ra Exposição Multissensorial e Inclusiva em Portugal (Pro‑
jecto "Olha por mim") e em 2011 realiza um estudo pio‑
neiro em Portugal, no âmbito do Mestrado em Psicologia
Clínica, sobre o Efeito da Arteterapia nas funções cognitivas
dos idosos.
Apaixonada pela ilustração, publicou já mais de duas deze‑
nas de livros. Vamos contar, novamente, com esta autora
para breve!

dos Amigos da Biblioteca
Aproveitamos para agradecer a to‑
dos os amigos da Biblioteca que ofe‑
recem livros, para que o seu acervo
aumente em quantidade e qualida‑
de. Desta vez, ao Sr. Padre Colimão,
a Teresa Salazar Sousa, Katherine
Karrer, António A Salreta, Luís Lis‑
boa e Sandra Carvalho.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

OFERTAS

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Em junho, e no âmbito do Dia Mundial da Criança, três tur‑
mas do primeiro ciclo do Externato de São José estiveram
na Biblioteca com a autora Paula Ruivo, que lhes contou a
história do Hiroki.
Hiroki é um peixe que adora rir, principalmente das inúme‑
ras malandrices que faz a outros peixes, sempre com a ajuda
da sua melhor amiga, Moli.
Como ele costuma dizer: «Vamos encher a barriga de riso.»
Depois de encontrar um livro mágico e de começar a pôr em
prática as receitas mágicas, Hiroki fica convencido de que
«encher a barriga de riso» é ainda mais divertido.
Será que este peixinho vai continuar a fazer traquinices?
Ou será que vai «encher a barriga de riso» por outros motivos?
Vem até ao mundo da fantasia.
A autora Paula Ruivo, para quem as crianças são a sua pai‑
xão considera-se, ainda, e para sempre uma criança. O que
lhe dá mais prazer quando escreve é poder entrar no mun‑
do mágico da fantasia e sentir-se personagem da própria
história – dar asas à imaginação e criatividade.
As crianças, depois de uma manhã com exames, tiveram
uma tarde a elas dedicada e descontraída!

Ciclo de Conferências da Biblioteca da J.F. de Belém:

Portugal-Japão

21 Julho 2016 - 17:00

Rua João Paiva nº11 (Restelo)

A Ovelha Choné - O Filme, de Richard
Starzak, teve várias nomeacões: Gol‑
den Globes 2016 –Melhor Filme de
Animação BAFTA 2016 - Melhor Fil‑
me de Animação Óscares 2016 - Me‑
lhor Filme de Animação. Choné, uma
ovelha esperta e matreira, vive com
o seu rebanho na quinta Vale Verde‑
jante sob a supervisão do Agricultor
e de Bitzer, um cão pastor com boas
intenções, mas pouco eficaz. Ape‑
sar dos esforços da Ovelha Choné, a
vida na quinta caiu numa rotina en‑
fadonha e ela conjura um plano en‑
genhoso para conseguir um dia de
folga. No entanto, o plano da Ovelha
Choné descontrola-se rapidamente
e faz com que o indefeso Agricultor
acabe longe da quinta. Com a ajuda
do rebanho, Choné tem de deixar a
quinta pela primeira vez e viajar até
à Grande Cidade, para salvar o Agri‑
cultor… e falhar não é uma opção.
Vive esta aventura repleta de ação,
divertimento e… muita lã, onde a
Ovelha Choné e o seu rebanho vão
viver o dia mais animado das suas
vidas. OBS: Há poucas legendas em
Português - as que traduzem o que
aparece escrito nos cartazes. Filme
na versão original ou seja não há
falas, apenas canções em Inglês e al‑
guns cartazes em Inglês. Apareça no
dia 14 de julho às 14h30.
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Por: Ângelo M. Oliveira

A Ovelha Choné
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Biblioteca da Junta Freguesia de Belém

Encontro de Civilizações e Culturas

CINEMA NA
BIBLIOTECA

AÇÃO SOCIAL

3ª FEIRA DA SAÚDE DE BELÉM
E VI FEIRA DE EDUCAÇÃO
Realizaram-se no passado mês de maio dois importantes eventos na
Freguesia de Belém: a 3ª Feira da Saúde de Belém (dias 20 e 21) e a VI
Feira de Educação (dia 20), nos Jardins Vasco da Gama.
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A Feira da Saúde foi um espaço de esclarecimento à comunidade sobre
a importância dos determinantes de saúde no bem-estar da população,
promovendo um estilo de vida saudável, pelo que no nosso entender,
os objetivos a que nos propusemos foram, este ano, plenamente alcan‑
çados. Nesta edição estiveram presentes cerca de uma meia centena de
expositores com representações e
profissionais de serviços de saúde,
rastreios gratuitos e de serviços
A par com a Feira de
que prestam cuidados de saúde
Saúde também a Feira
local como é o caso da UCC-Consi‑
go, Hospital de Egas Moniz e USF
de Educação atingiu
Descobertas, representando uma
os seus objetivos.
oportunidade de aproximação à
comunidade.
A par com a Feira de Saúde também a Feira de Educação atingiu os seus
objetivos, promovendo uma comunicação positiva entre todos os seus
intervenientes alunos/utentes, famílias, técnicos e outros profissionais
que se dedicam à área das necessidades especiais. Esta Feira contou
com a sua 6ª edição e com a presença de mais de 20 entidades com
oferta variada abrangendo a educação, a área ocupacional e recreativa.
O subgrupo de Educação Inclusiva da Comissão Social de Freguesia de
Belém que constituído por representantes de 11 entidades relacionadas
com a educação inclusiva e a educação especial reuniram esforços con‑
juntamente com a organização da Feira da Saúde permitindo a concre‑
tização deste evento.
Sem nunca esquecer as atuações de palco e todas as atividades planea‑
das e realizadas com sucesso durante os eventos, bem como os repre‑
sentantes de marcas que patrocinaram e apoiaram os mesmos.
E porque nunca é demais, queremos agradecer a presença de todos os
visitantes, participantes e patrocinadores, sem os quais não teria sido
possível a realização destes eventos.
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AÇÃO SOCIAL

LOJA SOLIDÁRIA
CURSO DE FOTOGRAFIA
Concluiu-se este junho as duas primeiras edições do curso de foto‑
grafia, o qual consistia em aulas de conceitos técnicos de fotografia
intercaladas com sessões práticas para colocar os conhecimentos
em prática.
Estas duas edições obtiveram grande adesão pelo que podemos
considerar que foram um sucesso. Trata-se de uma iniciativa da
Junta de Freguesia de Belém proposta pelo Prof. Alexandre Gomes,
que em regime de voluntariado organizou e pôs à disposição de
todos os interessados.
Encontram-se previstas novas iniciativas no âmbito da fotografia,
quer a um nível mais básico para iniciantes, quer em workshops
de tema específicos para utilizadores já com alguns conhecimentos
de fotografia, pelo que os interessados deverão manter-se atentos
ao boletim.

WORKSHOP

Emagreça a sua Fatura de Energia
Decorreu no passado dia 1 de junho pelas 11h o workshop "Ema‑
greça a sua Fatura de Energia" promovido pela Deco {IN}Forma e
que foi um enorme sucesso junto da comunidade participante.

Não Custa Nada!!

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

Nesta iniciativa, que teve lugar no Centro Social de Belém, os pre‑
sentes puderam aprender formas de pagar menos eletricidade,
interpretar a etiqueta energética dos equipamentos e poupar com
energias renováveis.

LAVANDARIA
SOCIAL

O Comissariado Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar
apresentou o 2º Relatório (maio 2015 – maio 2016) do Plano Mu‑
nicipal de Combate ao Desperdício Alimentar, em conferência de
imprensa, realizada no dia 17 de junho no Centro Social de Belém.
Na mesa, estiveram o Vereador João Pedro Gonçalves Pereira, que
é também o Comissário Municipal para o Combate ao Desperdí‑
cio Alimentar, o Vereador dos Direitos Sociais, Dr. João Afonso, o
Presidente da Comunidade Vida e Paz, o Representante da FAO e o
Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

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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DESPERDÍCIO ALIMENTAR

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.

19

AÇÃO SOCIAL

CARTAS PARA
UM SÁBIO
Um projeto
intergeracional

Recordando o projeto “Cartas para
um Sábio” apresentado em edições
anteriores deste boletim, que con‑
sistiu na troca de cartas manuscritas
durante o ano letivo 2015/16, entre
os alunos do 4º ano da EB1 de Case‑
las e os seniores do Centro de Dia de
Caselas, realizou-se no passado dia 7
de junho, um lanche partilhado nas
instalações do Centro de Dia.
Um dia pleno, com muita alegria e
diversão à mistura que certamente
irá permanecer no coração de miú‑
dos e graúdos por muito tempo. Pelo
que encerramos esta primeira edi‑
ção do projeto com o sentimento de
dever cumprido, orgulhosos e muito
gratos pela ótima prestação dos in‑
tervenientes de ambas instituições.
Deixamos algumas fotografias, e um
até breve :)

ENCONTROS

Para pais e famílias
No âmbito da parceria com o Movimento de Defesa da Vida
(MDV) e a Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola Básica 1 do Bairro do Restelo (APEE), foi desen‑
volvido ao longo do ano letivo 2015-2016 um conjunto de
encontros dirigidos a pais e famílias. Foram abordados te‑
mas como «A falar é que a gente se entende»; «Somos filhos
fomos pais»; «Comunicação e expressão de sentimentos»;
As diferentes fases de desenvolvimento de crianças»; «Li‑
dar com as situações difíceis! Educar para o otimismo» e
«Atividades pais e filhos».
Estas sessões ocorreram uma vez por mês, nas instalações
da referida escola e forma divulgadas juntos dos encarre‑
gados de educação, bem como ao público em geral via face‑
book, site e boletim. Nestes encontros com duração de uma
hora, os pais conversaram e partilharam experiências, es‑
tratégias e ideias. Debateram e refletiram em conjunto com
a psicóloga Susana Gomes do MDV os vários temas bem
como algumas dúvidas que foram surgindo.
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Esta atividade terminou com atividades partilhadas entre
pais e filhos porque é este o objetivo principal, facilitar a
comunicação, a partilha, a entreajuda, a compreensão e o
afeto. A equipa técnica do Intervir em Belém aproveita esta
oportunidade para agradecer a todos os interveniente, MDV,
APEE do Bairro do Restelo, à Coordenação da escola e sobre‑
tudo às famílias por terem tornado esta atividade possível.

CAMPO DE
FÉRIAS SÉNIOR
Vagas disponíveis

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.

AÇÃO SOCIAL

VISITA À FREGUESIA

Administrador Executivo SCML
No passado dia 18 de maio o novo administrador executivo
(pelouro da ação social) e membro da mesa da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, Dr. Sérgio Cintra, visitou a Junta
de Freguesia de Belém para
apresentar cumprimentos
Foi feito o ponto de e para consertar posições
situação dos vários com a Junta de Freguesia
em áreas do seu pelouro. Foi
projetos em curso.
uma visita agradável, tendo
sido feito o ponto de situação
dos vários projetos em curso, desejando a Junta de Fregue‑
sia as maiores felicidades ao Dr. Sérgio Cintra no desempe‑
nho das suas novas e importantes funções.

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

PROMOÇÃO DA
EMPREGABILIDADE
O GEPE-Belém tem vindo a desenvolver
um trabalho para promover e ajudar a
identificar competências no sentido da
promoção da empregabilidade, quer
numa vertente de empreendedorismo
quer numa de co-working.
Em parceria com o IPAV - Instituto Pa‑
dre António Vieira, o GEPE-Belém orga‑
nizou um pequeno workshop sobre em‑
pregabilidade, onde foram abordadas
temáticas, cujo conhecimento permite
potenciar competências numa vertente
da criação do próprio emprego e/ou da
procura ativa de trabalho.
Os membros do nosso GEPE estão, pre‑
sentemente, a desenvolver projetos que
poderão permitir-lhes a criação do pró‑
prio trabalho. Neste contexto, quere‑
mos dar-vos a conhecer o testemunho
de Carlos Abreu, atualmente desempre‑
gado e membro do GEPE-Belém:
“As sessões GEPE proporcionam um
sentido de orientação mais eficaz na
busca de emprego ao abrir o leque de
opções e a melhor forma de as explorar
além de motivarem e apoiarem o em‑
preendorismo. Sem dúvida uma ferra‑
menta humana de elevado potencial na
atual conjetura do mercado de emprego
sendo a partilha de informação e expe‑
riências profissionais dos seus partici‑
pantes em tempo real uma mais valia.”

Para mais informações contate o GI‑
P-Gabinete de Inserção Profissio‑
nal da Junta de Freguesia de Belém,
pelo telefone 210 132 330 ou pelo
mailgip@jf-belem.pt, ou apareça no Cen‑
tro Social de Belém às 2ªs feiras, entre
as 9.30 e as 11.00horas, e participe dos
nossos encontros.
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Junte-se a nós no GEPE-Belém. Os GEPE
são grupos abertos, pelo que em qual‑
quer momento do poderá participar e
será sempre bem-vindo(a).
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DIA MUNDIAL DO VIZINHO
O Dia Mundial do Vizinho foi celebrado este ano em 9 locais diferentes.
Na sexta feira 27 de maio, a Junta de Freguesia de Belém convidou os
seus fregueses a tomarem parte numa das 7 Festas dos Vizinhos anima‑
das pela própria Junta de Freguesia. Ocorreram também 2 organizações
autónomas deste evento, com o apoio logístico da Junta de Freguesia,
nomeadamente na rua Fernão Penteado (Restelo) e no condomínio
Vila Correia.
O objetivo desta iniciativa foi juntar e conhecer vizinhos, de forma a
tornar os locais onde habitamos ainda mais acolhedores e seguros.
Assim sendo, foram convidados os vizinhos dos seguintes locais a cele‑
brar este emblemático dia:
Caselas - Rua Sam Levy frente ao Clube

O Dia Mundial do
Vizinho foi celebrado
este ano em 9
locais diferentes.

EPUL - Rua Pedro de Sintra
Rua Tristão Vaz - campo de basquete
Largo do Galvão
Frente ao Museu dos Conches
Largo da Princesa
Rua D. Jerónimo Osório, junto
aparelhos fitness

Esta foi uma iniciativa muito acarinhada pelos nossos fregueses que
partilharam a sua música, animação e comida sob a forma de um conví‑
vio que formou laços de proximidade que vieram reforçar o sentimento
de pertença à nossa Freguesia!

22

BI16 | MAI - JUN 2016 | JF BELÉM

Até 2017!
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REFOOD BELÉM
1º aniversário

E assim passou um ano!
Começámos pequeninos, só com 10 famílias e com a ajuda dos nossos
voluntários e parceiros conseguimos ajudar, neste momento, 50 agre‑
gados familiares com cento e cinquenta pessoas.
No mês de Maio, a Re-food Belém conseguiu fornecer 2278 refeições!
Isto foi motivo para festejar e, no dia 22 de Maio, lá tivemos um lanchi‑
nho com os nossos voluntários, as nossas famílias e alguns parceiros e
convidados.
Não podemos deixar de destacar a presença do nosso mentor, Hunter
Halder, do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Dr. Fernan‑
do Ribeiro Rosa e do Sr. Vereador da CML, Dr. João Gonçalves Pereira,
Comissário Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar. Obrigada
por nos terem acompanhado nesse dia.
Cantámos os parabéns com a belíssima voz do nosso beneficiário, Sr.
Manuel Pinho, que pertenceu ao coro do São Carlos e tantas vezes nos
encanta presenteando-nos com uma ária, quando se dirige ao Centro
de Operações. Obrigada Sr. Manuel Pinho.
E foi assim que, num ambiente de festa e boa disposição, se apaga‑
ram as velas.
Não nos esquecemos de pedir um desejo: o de podermos continuar a
crescer, a combater o desperdício alimentar e que o número de famílias
por nós apoiadas possa ser cada vez maior.
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DESTAQUE

INAUGURAÇÃO

Campo das Salésias
“Os Belenenses / Fundação EDP”
No passado dia 26 de maio os sócios e adeptos do Belenenses viram
inaugurado o Campo das Salésias “Os Belenenses / Fundação EDP”, no
mesmo local da Freguesia da Ajuda (junto ao limite com a nossa Fregue‑
sia, na Rua Alexandre Sá Pinto e na futura Rua Matateu) onde existiu o
histórico recinto utilizado para os jogos da equipa de futebol do clube
entre 1928 e 1956. O novo estádio vai passar a acolher os escalões de for‑
mação de várias modalidades dos azuis do Restelo (futebol, rugby, etc.).
Está assim concretizada uma das promessas eleitorais do presidente do
Belenenses, Patrick Morais de Carvalho: "O regresso às Salésias, 60 anos
depois, diz muito a todos os nossos adeptos, dirigentes e técnicos, pois é
o recuperar da cultura e da mística do que é ser do Belenenses. Não foi
um processo fácil. Primeiro foi preciso chegar a acordo com o proprie‑
tário do terreno e depois encontrar
um parceiro, uma vez que o campo
estava ao abandono e teria de haver
O novo estádio vai
um grande esforço financeiro para o
passar a acolher
recuperar".

os escalões de
formação de várias
modalidades dos
azuis do Restelo.
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Quando foi inaugurado, a 29 de janei‑
ro de 1928, logo o Estádio das Salésias
ganhou o estatuto de um dos melho‑
res recintos desportivos do país. Em
1937, depois de obras de remodelação,
tornou-se o melhor estádio português
da época, com capacidade para 21 mil
pessoas, bancadas cobertas, campo relvado e duches quentes, verdadei‑
ras preciosidades naquele tempo. Foi também nesta altura que o recin‑
to passou a chamar-se Estádio José Manuel Soares, em homenagem ao
mítico jogador dos azuis Pepe, falecido em 1931, com apenas 23 anos.
A festa começou no Estádio do Restelo, com uma caminhada que reuniu
grande número de sócios e de adeptos, e na qual pontificavam também
o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Belenenses, Pedro Pesta‑
na Bastos, e o sócio nº 1 do Clube, Humberto Azevedo, que transportou
até ao renovado espaço das Salésias a bandeira do Belenenses que aí
seria hasteada.
O presidente da CML, Fernando Medina, presidiu à cerimónia de inau‑
guração que se precedeu de vários jogos de futebol de veteranos, femi‑
ninos, das camadas jovens, de râguebi e entre sócios e adeptos do clube,
destacando-se uma partida entre velhas glórias dos azuis e futebolistas
que representaram a seleção nacional.
Muitas felicidades e parabéns ao C.F."Os Belenenses"!

