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AÇÃO SOCIAL CAMPOS FÉRIAS DE VERÃO
Neste mês de agosto terminam, mais uma vez com sucesso, os Campos de Férias de Verão da Junta de Freguesia
de Belém, que este ano contaram com a presença de 828 crianças e 150 jovens ao longo de 5 turnos de ambas as
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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

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

BI17 | JUL - AGO 2016 | JF BELÉM

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

SABIA QUE
D. João V

João V, que recebeu o cognome ‘O Mag‑
nânimo’, nasceu a 22 de outubro de 1689
e foi o Rei de Portugal e Algarves de 1706
até sua morte, em 1750.
No ano de 1715 veio a Lisboa um anún‑
cio apostólico para o batismo do príncipe
herdeiro, D. José. O coche que trazia era
um presente para o rei e integra o acer‑
vo do Museu dos Coches. Para retribuir
a visita, e ainda por causa de aconteci‑
mentos recentes no Mediterrâneo envol‑
vendo a República de Veneza e o Império
Otomano, D. João V organizou em 1716
uma das mais faustosas embaixadas de
todos os tempos a Roma.

O cortejo de cinco extraordinários co‑
ches temáticos e dez coches de acompa‑
nhamento pelas ruas da cidade italiana,
marcaram o ponto alto da ostentação da
magnificência do Poder Real de um mo‑
narca e de um reino que, à altura, domi‑
nava um vasto império.
De referir que a ostentação que marcou
o reinado de D. João V legou a Portugal,
entre outras, três grandiosas obras: o mo‑
numental conjunto de Mafra - Basílica,
Palácio Real e Convento, a Biblioteca da
Universidade de Coimbra e o Aqueduto
das Águas Livres, que abasteceu Lisboa
sendo considerado até hoje uma obra no‑
tável da engenharia hidráulica.
Mais informações:
www.museudoscoches.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.

CAVALO LUSITANO
LOUNGE CAFÉ

Avenida da Índia, 136
Praça do Museu Nacional dos Coches

PÉROLA DE BELÉM
Rua Damião de Góis,12 A/B
932 391 791

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

"BELÉM BEACH"
Inauguração

Foi inaugurado no dia 1 de julho o espaço de lazer "Be‑
lém Beach", no Terreiro das Missas, que estará em fun‑
cionamento até dia 31 de outubro.
O espaço está autorizado a funcionar das 12h às 22h, de
domingo a quinta-feira e das 12h às 2h, à sexta-feira, ao
sábado e em vésperas de feriado.
O "Belém Beach", entre o jardim Afonso de Albuquerque,
o Palácio de Belém e o rio Tejo (perto do terminal dos
barcos que ligam Lisboa à
Trafaria), é uma zona de
Um espaço de
lazer, com um estrado em
relaxamento e boa forma de ‘U’, com esplana‑
das e espreguiçadeiras, e
disposição junto à vista
para o rio Tejo.

estação fluvial de
Belém, no Terreiro
das Missas.

O espaço conta também
com a presença de diver‑
sas carrinhas de street‑
food: tapas, hambúrgue‑
res, cachorros, carnes de
porco, comida saudável, caipirinhas, vinhos, sumos na‑
turais e gins estão entre as comidas e bebidas disponíves.

Passa assim a população de Lisboa a poder usufruir de
um espaço de relaxamento e boa disposição junto à es‑
tação fluvial de Belém, no Terreiro das Missas, angarian‑
do-se, deste modo, também verbas que irão ajudar a cus‑
tear a reabilitação que irá ser realizada no Terreiro das
Missas a partir do final do corrente ano.
Esperamos lá por si!
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FREGUESIA

UNIVERSIDADE LUSÍADA
30 anos

CORAÇÕES
COM COROA

Atendimento
Profissional e Gratuito
A criação de respostas sociais que
ajudem a prevenir e a contrariar a
exclusão de jovens e mulheres faz
parte da missão da Associação Corações Com Coroa (CCC). Nesse
sentido, a CCC disponibiliza atendi‑
mento/aconselhamento profissional
e gratuito a raparigas e mulheres,
independentemente da sua idade,
local de residência ou problemática.
Fazem parte das áreas de atendi‑
mento/aconselhamento disponíveis:
• Psicologia e Relação (família,
trabalho, escola, violências,
abusos, entre outros);
• Corpo e Sexualidade
(planeamento familiar, saúde
adolescente, entre outros);
• Saúde Materna (parto e
pós-parto, amamentação
e aleitamento, vinculação
parental, entre outros);
• Consumos e Danos
(comportamentos aditivos,
drogas, internet, entre outros);
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• Aconselhamento Alimentar
(Distúrbios alimentares,
nutrição e vida saudável);
• Aconselhamento Jurídico
(Direito das famílias, divórcios,
maus-tratos, questões laborais,
entre outros).
O Atendimento CCC conta com o
apoio da Decisões e Soluções – uma
empresa parceira, que entende a im‑
portância desta ferramenta na reso‑
lução de problemas e na redução de
riscos para a população.
Para marcar, basta ligar
215990053/935038798
ou enviar um email para

atendimento@coracoescomcoroa.org

No passado dia 25 de junho a Universidade Lusíada de Lis‑
boa decidiu entregar as cartas de curso aos recém-diploma‑
dos, enquadrando-se nas comemorações dos 30 anos desta
Instituição. As festividades iniciaram-se no Jardim da Uni‑
versidade com uma Missa de Acção de Graças, prolongan‑
do-se pela tarde com outras iniciativas.
Nessa ocasião, a Junta de Freguesia de Belém entregou um
prémio ao melhor aluno do curso de Direito, pelas mãos do
Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa.
Hoje, passados 30 anos da sua existência, as Universidades
Lusíada orgulham-se da sua dimensão nacional e internacio‑
nal, do prestígio alcançado e, principalmente, do contributo
dado ao país na formação universitária de uma parte signifi‑
cativa da sua juventude.
Com efeito, os cerca de 35.000 licenciados que, a nível nacio‑
nal, obtiveram nelas a sua habilitação superior, desempe‑
nham hoje, nos mais diversos domínios, um papel fundamen‑
tal para o desenvolvimento cultural, económico e social do
país, concretizando os mais nobres objetivos das Universida‑
des Lusíada e, por esse facto, são o mais eloquente testemu‑
nho de que elas são Universidades de referência.
Muitos parabéns à Universidade Lusíada!

ASSOCIAÇÃO REGIONAL
DE VELA DO CENTRO
40º aniversário

A Associação Regional de Vela do Centro (ARVC) celebrou
este ano 40 Anos de Dedicação à Vela e ao Mar, tendo decidi‑
do implementar um programa de comemorações que teve
como ponto alto o 1º Festival Náutico do Tejo, que se reali‑
zou nos passados dias 18 e 19 de junho.
Este acontecimento, concentrou num mesmo período a ati‑
vidade de diferentes classes de vela no estuário do Tejo, na
área compreendida entre o Cais do Sodré e a baía de São
José de Ribamar. Diversas outras atividades lúdicas foram
desenvolvidas nestes dois dias que pretenderam marcar o
40º aniversário da associação.
Realizou-se também uma missa campal no Parque das Mis‑
sas, seguida de um almoço na sede da associação, onde se
procedeu à entrega de vários prémios a personalidades que
marcaram os 40 anos de ação desta entidade.
A Junta de Freguesia, e mais concretamente o seu Presiden‑
te Fernando Ribeiro Rosa, não podia deixar de se associar a
esta atividade que constitui, sem dúvida, um bom veículo
para relançar junto das gerações mais novas o gosto pelo
Mar e pelas atividades náuticas.
Muitos parabéns à ARVC e ao seu dinâmico Presidente, João
Ribeiro Mendes!

E Centenário da
Aviação Militar

FREGUESIA

64.º ANIVERSÁRIO
DA FORÇA AÉREA
Decorreram no dia 1 de julho as
comemorações do 64º aniversário
da Força Aérea e do Centenário da
Aviação Militar, que contaram com
um desfile das Forças em Parada, na
Praça do Império em Lisboa, assim
como uma homenagem aos mortos
da Força Aérea, com passagem de
aeronaves F-16M. Esta cerimónia foi
presidida pelo Ministro da Defesa
Nacional, Azeredo Lopes, e contou
com a presença de diversas entida‑
des civis e militares, nomeadamente
o Presidente da Junta de Freguesia,
Fernando Ribeiro Rosa.
No âmbito das comemorações, a
Força Aérea participou também no
Lisboa International Airshow, junto
ao Pavilhão de Portugal, no Parque
das Nações, onde demonstraram,
nos dias 2 e 3 de julho, as suas diver‑
sas atividades.

ATÉ QUE O AMOR ME MATE
Apresentação do Livro

Decorreu no passado dia 23 de junho, no recinto público em
frente à Ermida de S. Jerónimo, a apresentação do livro "Até
que o Amor me Mate: As Mulheres de Camões", da autora
Maria João Lopo de Carvalho.
O evento foi apresentado por José Gameiro e contou com
a presença do Presidente da Junta de Freguesia, Fernando
Ribeiro Rosa.
Foram muitos os que quiseram estar presentes neste evento
cultural, num final de tarde magnífico que se mostrou agra‑
dável e soalheiro.
Parabéns à escritora Maria João Lopo de Carvalho por mais
esta obra literária!

EXPOSIÇÃO

Embaixada de D. João V
ao Papa Clemente XI
O Museu Nacional dos Coches cele‑
bra os 300 anos da Embaixada de D.
João V ao Papa Clemente XI (17162016) com uma exposição que es‑
tará patente na Sala de Exposições
Temporárias de 8 de julho de 2016 a
15 de janeiro de 2017.

De entre o acervo exposto no Mu‑
seu Nacional dos Coches, desta‑
ca-se o conjunto dos três coches
triunfais que integraram a referida
Embaixada.
O Presidente da Junta de Fregue‑
sia também esteve presente nesta
cerimónia que foi presidida pelo
Ministro da Cultura, Luís Filipe Cas‑
tro Mendes.
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É uma viagem ao passado de um
Portugal que ostentava riqueza mas
também recorda a importância das
Embaixadas e Entradas Solenes nas
cortes europeias.
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FREGUESIA

PROVEDORA
MUNICIPAL
DOS ANIMAIS
Visita Freguesia

No dia 15 de julho, a Provedora
Municipal dos Animais de Lisboa,
Inês Sousa Real, veio apresentar
cumprimentos à Junta de Fregue‑
sia de Belém.
Foi recebida pelo Presidente Fer‑
nando Ribeiro Rosa, tendo sido dis‑
cutidos assuntos diversos de interes‑
se para a Freguesia.

LIVRO "PRINCESA BORBOLETA"
Por Marta Branco

Dia 12 de Julho de 2016, eu Marta Branco, lancei no Cen‑
tro Social da Junta de Freguesia de Belém , com o apoio do
Exmo. Senhor Presidente Dr. Fernando Ribeiro Rosa, o livro
“Princesa Borboleta”.
Na mesa estavam presentes o Exmo. Senhor Presidente da
Junta, eu, um médico especialista em doenças auto-imunes,
o Dr. Nuno Riso, um amigo meu, o André Alberto e a repre‑
sentante da Chiado Editora, Maria Ribeiro.

É uma autobiografia
onde é abordada
uma doença crónica
pouco conhecida.

É uma autobiografia onde
é abordada uma doença
crónica pouco conhecida,
lúpus e hemodiálise, in‑
serida numa metáfora de
fantástico, onde existem
princesas, castelos, reis
e dragões.

Tem uma componente informativa, esclarecedora, com lin‑
guagem acessível e sempre com bom humor. O sofrimento
está transmitido com uma leveza quase poética.

REPRESENTANTES
DE TEERÃO
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Visitam Freguesia

Dia 18 de julho, a Conselheira do
Presidente da CM de Teerão, a Pre‑
sidente do Centro de Empowerment
das Mulheres, a Sub-diretora dos
Recursos Humanos da CM de Tee‑
rão e a Conselheira dos Assuntos
das Mulheres, acompanhadas pelo
Embaixador e pela Embaixatriz da
República Islâmica do Irão em Lis‑
boa, estiveram presentes na sede da
Junta de Freguesia.
Após receção por parte do Presiden‑
te da JF Belém, Fernando Ribeiro
Rosa, trocaram-se algumas ideias
sobre Lisboa e Teerão e proporcio‑
nou-se uma visita guiada ao Mos‑
teiro dos Jerónimos, gentilmente
acompanhada pela Srª. Diretora do
Mosteiro dos Jerónimos, Drª. Isabel
Cruz Almeida.

É destinado a doentes com lúpus, seus familiares e amigos,
pessoas interessadas no tema, simples curiosos sobre como
se vive e enfrenta uma doença crónica diariamente, sempre
com uma mensagem de Esperança.
Aqui fica o endereço do facebook do livro caso queiram
saber mais, contactar-me, colocar questões ou dúvidas:
https://www.facebook.com/livroprincesaborboleta/
E não existe verbo suficiente para agradecer à Junta de Fre‑
guesia o apoio e a cedência do espaço do Centro Social!
A Junta de Freguesia apoiou com muito gosto esta iniciativa, pois trata-se de uma história de vida exemplar,
de uma pessoa que também dá muito de si ao próximo,
nomeadamente como voluntária dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.

EDUCAÇÃO

APOIO À FAMÍLIA
Férias

Durante a interrupção lectiva de verão a Junta de Freguesia de Belém
proporcionou no AAAF (Atividades de Animação de Apoio Família) e no
CAF (Componente de Apoio à Família) diversas atividades lúdicas para
as crianças / alunos das Escolas EB1 Moinhos do Restelo, EB1 de Caselas
e Jardim de Infância de Belém.
O programa destas férias abordou em especial o tema jogos olímpicos,
fizemos uma cidade olímpica e construímos um livro minhas férias os
jogos olímpicos.
Tivemos ateliers de desporto, plástica, jornalismo, hip-pop, teatro, a Ze‑
nius visitou a escola, fomos a parques, Airfut onde andamos de karts a
pedais, insufláveis, um passeio a GNR bem como idas a praia de Carca‑
velos que foi a grande novidade destas férias.
Com estas atividades a Junta de Freguesia deu resposta às necessida‑
des de várias famílias, garantindo o acompanhamento dos seus edu‑
candos durante o período não letivo, proporcionando assim actividades
divertidas.
As férias do AAAF e CAF regressam no dia 1 Setembro com novi‑
dades!!!!!!

INFORMAÇÃO
A partir do dia 1 de Setembro os encarregados de educação das crianças dos Jardins de Infância e dos 1º Ciclos das
escolas públicas da freguesia, poderão dirigir-se às escolas e efetuar junto da coordenação dos AAAF (Atividades de
Animação e Apoio à Família)/CAF (Componente de Apoio à Família) a sua inscrição. A partir do momento da inscrição
a criança poderá começar frequentar o AAAF (jardim de infância) ou o CAF (1º ciclo). O ano iniciará com férias, no
horário das 8h00 às 19h00, que se prolongarão até ao início das aulas. Em tempo letivo o horário será para o AAAF
das 8h00 às 9h15 e das 15h30 às 19h00 e para o CAF das 8h00 às 9h15 e das 17h30 às 19h00. Serão apresentadas ao
longo do ano várias atividades interessantes com as quais se pretende ir ao interesse das crianças.

ESCALÃO DE ABONO DE FAMÍLIA
Jardim de Infância (8h00 às 9h15/15h30 às 17h30) → Escalão A: 5€ □ → Escalão B: 15€ □ → Escalão C: 25€ □
Com prolongamento das 17h30 às 19h00* → Escalão A: 10€ □ → Escalão B: 30€ □ → Escalão C: 50€ □
No período de férias é acrescido à mensalidade o valor diário de → Escalão A: 1€ □ → Escalão B: 2€ □ → Escalão C: 3€ □
* Declaração emitida pela Entidade Patronal para beneficiar deste horário → SIM □ → NÃO □
1º Ciclo do Ensino Básico (8h00 às 9h15) → Escalão A: 5€ □ → Escalão B: 10€ □ → Escalão C: 15€ □
Das 8h00 às 09h15 e das 17h30 às 19h00 → Escalão A: 7€ □ → Escalão B: 20€ □ → Escalão C: 30€ □
No período de férias é acrescido à mensalidade o valor diário de → Escalão A: 1€ □ → Escalão B: 2€ □ → Escalão C: 3€ □
Reduções a aplicar por irmão a frequentar a CAF
1º Irmão: 20% □ → 2º Irmão: 30% □ → 3º Irmão 40% □ → 4º Irmão: 50% □ → 5º Irmão: 60% □
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A mensalidade será baseada no escalão atribuído pela de segurança social, pelo que é necessário apresenta‑
ção do mesmo:
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DESPORTO

LISBOA VAI
AO PARQUE
Está de volta

O Lisboa Vai ao Parque, evento pro‑
movido pela Câmara Municipal de
Lisboa e a Junta de Freguesia de Be‑
lém está de volta!
Junte-se a nós nos Sábados de 3,
10 e 17 de setembro no Parque dos
Moinhos de Santana ou no Parque
da Guitarra, para um tarde cheia de
surpresas e atividades para toda a
família totalmente gratuitas.

CENTRO SOCIAL
DE BELÉM

Nova época desportiva
Com o aproximar do final das férias
e o início do ano escolar, regressa
também o desporto ao Centro Social
da Junta de Freguesia de Belém. A
partir de setembro, poderá voltar a
inscrever-se nas várias modalidades
que temos para si.
Ginástica de Manutenção, Yoga ou
Karaté são algumas das modalida‑
des que fazem parte das actividades
deste ano, sendo que as inscrições
estarão disponíveis na secretaria da
sede e delegação da Junta de Fregue‑
sia de Belém.

PISCINA DO RESTELO
Instalações Renovadas

Durante este mês de Agosto, a Piscina do Restelo esteve en‑
cerrada devido à realização de trabalhos de manutenção,
os quais foram realizados a dois níveis: estrutura (imper‑
meabilização dos telhados e fachadas, sistema de ventila‑
ção áreas comuns, impermeabilização das caleiras e betu‑
magem das juntas da piscina); cave técnica (filtros, circuito
primário, permutador, ultravioletas, sistema de lava-pés).
Foram também realizadas pinturas em diferentes áreas
da piscina, bem como reparados/substituídos diversos
equipamentos.
Para a nova época, teremos também a funcionar um bar no
piso 1, como complemento aos serviços já prestados.
A nível das atividades realizadas na piscina, a oferta exis‑
tente manteve-se com aulas de natação de bebés, crianças e
adultos, aulas de Hidroginástica e Aquafitness, e ainda Hi‑
droterapia e Cross Swim Fit (poderá consultar os respetivos
horários no site da Junta de Freguesia de Belém). Para além
destas aulas, temos também aulas individuais (PT).
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Estamos à sua espera para visitar e usufruir desta instala‑
ção de grande importância para a Freguesia.

DESPORTO

BELÉM VÓLEI 2016

Inscrições abertas para o torneio
Uma nova imagem, um novo escalão e outras surpresas
são as principais novidades que vão marcar a 24ª edição
do Belém Vólei. Nos dias 24 e 25 de Setembro, o Jardim
Vasco da Gama, em Belém, é novamente o palco escolhido
para receber um dos torneios de maior referência do Volei‑
bol nacional.
Serão aproximadamente 500 jogadores que irão demonstrar
todo o seu talento no relvado de um dos jardins mais emble‑
máticos da cidade de Lisboa, onde se espera uma grande
festa e grandes jogos, para que no final sejam levantados os
troféus dos cinco escalões representados nesta competição
– Infantis, Iniciados, Cadetes, Seniores e Veteranos.
O escalão dos mais novos, os Infantis, é uma das novidades
deste ano. Com a idade máxima de 12 anos, os futuros cra‑
ques terão a oportunidade de competir em equipas mascu‑
linas, femininas ou mistas, tal como os restantes escalões.
O espaço envolvente também terá algumas surpresas pre‑
paradas para todos os participantes mas também para to‑
dos aqueles que queiram passar dois dias agradáveis a des‑
frutar de grandes jogos de Voleibol.
Para se inscrever, dirija-se à sede ou à delegação da Jun‑
ta de Freguesia de Belém ou inscreva-se no nosso evento
no facebook (facebook.com/events/271893553167574), onde
terá toda a informação relativa a este grande evento.

Cartaz BV 2.pdf 1 29-08-2016 12:52:56

CAMPEÃ
NACIONAL DE
CICLISMO

Jovem atleta da Freguesia
O Desporto, em especial o Desporto
jovem, merece a nosso destaque. Ná‑
dia Sofia Oliveira Henrique, residen‑
te na freguesia, e aluna de artes da
Escola Secundária do Restelo, teve
uma temporada digna de registo. Foi
Campeã Nacional de Contra-Relógio
e Campeã Nacional de Corrida por
pontos. Estes resultados levaram-na
a ser convocada para Seleção Na‑
cional e desta forma representar o
nosso país.
Desejamos à Nádia Henrique votos
de sucesso em futuras provas.

SPORTINGUÍADAS
JARDIM VASCO DA GAMA
NOVIDADE
Escalão Infantis
Inscrição gratuita
para crianças dos
9 aos 12 anos

até 20 de
Setembro

DELEGAÇÃO
Morada: Rua João de Paiva, nº11
Tlf.: 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt
Horário: 2ª a 6ª feira | 9h30 – 13h
| 14h30 – 18h

Estiveram presentes diversas perso‑
nalidades, entre elas o Presidente da
JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa e o
Vice-presidente do Sporting, Coman‑
dante Vicente Moura.
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SEDE
Morada: Largo dos Jerónimos, nº3 R/C
Tlf.: 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt
Horário: 2ª a 6ª feira | 9h30 – 18h

INSCRIÇÕES
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24-25 SETEMBRO

A terceira edição das Sportinguía‑
das estiveram presentes no Jardim
Vasco da Gama, de 30 de junho a 3
de julho. O evento organizado pelo
Sporting, em parceria com a CML e a
JF Belém, contou com apresentações
das diversas modalidades de ginás‑
tica do clube.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

QUEM SOU?
NOVIDADES
"O Assalto"
O lendário restaurador de arte e
espião ocasional Gabriel Allon está
em Veneza a restaurar um retábu‑
lo de Veronese quando recebe uma
chamada urgente da polícia italia‑
na. Julian Isherwood, o excêntrico
negociante de arte londrino, depa‑
rou com o cenário de um homicídio
brutal e agora é suspeito do crime.
Para salvar o amigo, Gabriel tem
não só de descobrir os verdadeiros
assassinos, como também encontrar
a mais famosa das obras de arte de‑
saparecidas: a Natividade com São
Francisco e São Lourenço, de Cara‑
vaggio. Daniel Silva foi jornalista e
produtor da CNN. Em 1997, após o
êxito do seu primeiro livro, The Un‑
likely Spy, dedica-se por completo à
escrita, tendo entretanto publicado
diversos best-sellers mundiais.
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"Sou um Adolescente"
Um dia acordaste e pareceu-te que
tinhas crescido imenso durante a
noite… Ou, pelo contrário, já todos
os teus amigos deram «um pulo» e
tu sentes-te baixinho… Ou muito
gordo, ou demasiado magro, ou…
Durante a adolescência as altera‑
ções físicas podem ser muito rápi‑
das. Tão rápidas que há alturas em
que nem as consegues acompanhar!
E é aí que surgem as dúvidas. Este
livro pode ajudar-te a esclarecê-las
com uma linguagem bastante sim‑
ples. Por isso não hesites em lê-lo se
estiveres a viver esses complicados,
mas também maravilhosos, anos da
tua vida. A autora espanhola Núria
Roca Granell tem várias obras in‑
fantis intituladas Como vencer a ti‑
midez, Como comportar-se, Sou uma
adolescente, Os 3 R´s: Reutilizar, Re‑
duzir e Reciclar.

A apresentação da oficina “Quem Sou? e o livro/ferramenta
com o mesmo nome, de Cristina Murteira, são um projeto
do Universo Psicologia e, por iniciativa da Biblioteca, teve
lugar a 4 de agosto, para os utentes do Centro de Dia de São
Francisco Xavier, em Caselas.
O objetivo e benefício das Oficinas “Quem Sou?”, nas pala‑
vras da autora, é proporcionar às nossas crianças (acredi‑
to que todos temos uma dentro de nós), algumas formas de
desbloquear e restabelecer o equilíbrio. Fortalecer a autoesti‑
ma, e o foco no momento Presente.
Desenvolver o autoconhecimento, a
Uma forma de
criatividade e sensibilidade, através
da ferramenta “Quem Sou?” e da
proporcionar
técnica da Meditação.

às crianças,
algumas formas
de desbloquear
e restabelecer
o equilíbrio.

Tratando-se de um livro preventi‑
vo e didático, pretende chegar ao
maior número de pessoas possível
(…) e com a colaboração da Junta
de Freguesia, (…) mais facilmente o
objetivo do projecto “UP – Universo
Psicologia” será cumprido.

A autora Cristina Murteira, natural de Portalegre, é psicó‑
loga, psicoterapeuta, coach, formadora e tem a paixão pela
escrita, dinamizando, atualmente, o Universo Psicologia.
Os utentes ficaram muito satisfeitos com esta oficina que
tentaremos, a seu tempo, voltar a proporcionar.
E já agora muitos parabéns ao Sr. José Araújo pelo seu 105.º
aniversário!
O livro está disponível na Biblioteca!

ESTAGIÁRIOS

Da Escola Secundária
Marquês de Pombal
A Junta de Freguesia de Belém recebeu Fábio Levy Prata e
Inês Fialho Ibrahim para frequentaram o estágio, de 70 ho‑
ras, na Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém, no âmbi‑
to do 2.º e último ano do Curso Vocacional de Turismo, na
Escola Secundária Marquês de Pombal.
O estágio, tendo início a
20/6 e término a 1/7, con‑
Foi uma experiência
tribuiu para consolidar
os conhecimentos, permi‑
profissional “bastante
tiu visitar o Centro Social
enriquecedora” para
de Belém, o Refood, o Es‑
os estagiários do Curso paço Público e o Despor‑
Vocacional de Turismo. to da Junta de Freguesia,
museus,
monumentos,
jardins e parques, fazer
percursos a pé, etc, e, de acordo com os estagiários, foi uma
experiência “bastante enriquecedora”.
As ferramentas utilizadas pelos mesmos foram livros, re‑
vistas, guias turísticos, Internet, o Mapa de Lisboa / Lisbon
Map Ajuda – Belém e o Mapa da Junta de Freguesia de Be‑
lém, muito útil, e que a Junta de Freguesia disponibiliza a
quem o solicitar.

Em setembro, destacamos os ro‑
mances históricos, que estão a ter
bastante procura por parte dos ha‑
bitantes da freguesia.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA

Em outubro, a mostra bibliográfica
relembra alguns filmes em suporte
DVD que fazem parte do acervo des‑
ta Instituição e que podem ser requi‑
sitados para o outono e inverno.

AULAS DE
ESPANHOL
As aulas de espanhol tiveram gran‑
de sucesso, por parte do público, e
vão continuar às terças e quintas, a
partir de finais de setembro.

DO YOU SPEAK
ENGLISH?
Aulas de inglês

Estão abertas as inscrições para as
aulas de inglês a serem lecionadas,
duas vezes por semana, na delega‑
ção da Junta de Freguesia.

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

Portugal-Japão (II)
Um retrato contemporâneo

Por: Ângelo M. Oliveira
Biblioteca da Junta Freguesia de Belém

As aulas de português para estran‑
geiros são lecionadas para peque‑
nos grupos (2 a 4), permitindo a
iniciação e a compreensão da língua
portuguesa ao ritmo dos aprendizes.
Aulas vivas com base na conversa‑
ção e exercícios práticos. Com início
a partir de setembro.
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AULAS DE
PORTUGUÊS

Rua João Paiva nº11 (Restelo)
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22 Setembro 2016 - 17:00

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

LIVROS MAIS
REQUISITADOS
Ao longo deste ano de 2016, os títu‑
los Leandro, Rei da Helíria, da autora
Alice Vieira e Os Pilares da Terra, de
Ken Follet foram os livros mais re‑
quisitados na Biblioteca.

CENTRO CULTURAL
DE BELÉM

FÉRIAS NA BIBLIOTECA
Nestas férias de Verão, tanto o público adulto como o pú‑
blico infanto-juvenil utilizou a Biblioteca que disponibiliza,
a título de empréstimo, livros vários, para diversos gostos
e muitas requisições foram feitas. Congratulamos a jo‑
vem Yumi Takey que se destacou como a utilizadora mais
frequente!
Os computadores foram utilizados não só para trabalhar
como para procurar trabalho e para lazer.

Brevemente

Eduardo Souto Moura
Conferência e Exposição
12 setembro — 19h00

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Música
18 setembro — 17h00

12
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Teresa Salgueiro – O Horizonte
Música
9 outubro — 21h00

FESTA DO LIVRO
A Festa do Livro de Belém, promovida pela Presidência da
República e a associação de editores e livreiros, decorre no
Palácio de Belém, entre 01 e 04 de setembro, com a presença
prevista de mais de 40 editoras.
"A Presidência da República e a APEL (Associação Portu‑
guesa de Editores e Livreiros) decidiram abrir as portas do
Palácio de Belém e criar a Festa do Livro, que irá decorrer
no início de Setembro", anunciou Marcelo Rebelo de Sousa,
que é bibliófilo e coleciona livros antigos desde a adolescên‑
cia, explicando que os visitantes poderão passear nos jar‑
dins, mas também "contactar com livros e comprar livros".
Muitos parabéns à Presidência da República por esta meri‑
tória iniciativa.

Foi inaugurado o Museu do Dinhei‑
ro, que fica situado na Antiga Igreja
de S. Julião, Largo de S. Julião, em
Lisboa. Entrada Livre. Aberto de
quarta a sábado, das 10h00 às 18h00.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

MUSEU DO DINHEIRO

MAAT

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
O Museu da Eletricidade, que deu lugar ao MAAT, Museu
de Arte, Arquitetura e Tecnologia, da Fundação EDP, vai
manter a sua vocação para a Ciência e Tecnologia, moder‑
niza o circuito museológico sobre a história da produção de
eletricidade e cria novas salas
expositivas dedicadas à arte
A escadaria exterior contemporânea. Está aberto
das 12 às 20h, encerrando às
descerá até ao Tejo,
terças-feiras.

PINTURA NO
CENTRO SOCIAL

criando um grande
espaço público.

A partir de 5 de outubro (2ª
fase da empreitada), inaugu‑
rar-se-á o edifício principal
do MAAT a incluir quatro
salas: Oval, Galeria Principal, Project Room e Video Room.
Confirme em http://www.fundacaoedp.pt/cultura/ os porme‑
nores sobre as quatro exposições (Lightopia, Segunda Natu‑
reza, Edgar Martins e Artists' Film International na Central
Tejo) que inauguraram a programação do MAAT.

De lembrar, as aulas de pintura com
a artista plástica Maria C decorrem
de segunda a sexta, entre as 16h e as
20h, no Centro Social de Belém.

A 17 de março de 2017 (3ª fase e última da empreitada) o
museu estará completamente funcional e irá enriquecer
grandemente a zona cultural de Belém.
Este espaço cultural contará ainda com um restaurante com
vista para a Ponte 25 de Abril, e será possível andar por cima
do edifício. A escadaria exterior descerá até ao Tejo, criando
um grande espaço público.

LIVROS PARA A
ILHA DA MADEIRA

O diretor do MATT é o arquiteto Pedro Gadanho, o qual
exerceu durante vários anos o cargo de curador de arqui‑
tetura contemporânea do Museu de Arte Moderna (MoMA)
de Nova Iorque.

Através do contacto da nossa Biblio‑
teca com a Dra. Alexandra Marques,
Responsável da Biblioteca de Câma‑
ra de Lobos, e com o apoio da Junta
de Freguesia de Belém e da Câma‑
ra Municipal de Câmara de Lobos,
o resultado deste feito conjunto, a
expensas do destinatário, é disponi‑
bilizar, reutilizando os livros em óti‑
mo estado, mais obras às bibliotecas
e a outros públicos, de uma maneira
mais rentável e eficaz.
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No mês de agosto enviámos, para
algumas Bibliotecas da Ilha da Ma‑
deira, uma caixa com 17 kg de livros
que nos solicitaram e cujos títulos já
temos repetidos.

AÇÃO SOCIAL

CAMPO DE FÉRIAS SÉNIOR
Os campos de férias sénior são sempre cheios de animação e atividades.
Deixamos-lhe aqui o programa dos turnos B e C desta iniciativa da Junta de Fregue‑
sia de Belém.

TURNO B

2ª Feira
29 ago

3ª Feira
30 ago

4ª Feira
31 ago

5ª Feira
1 set

6ª Feira
2 set

Manhã

Praia do
Tamariz

Praia do
Tamariz

Praia do
Tamariz

Praia do
Tamariz

Praia das
Maçãs

Tarde

Arqueologia
no Bairro

Canção de
Lisboa

CAMB

Museu da
Água

Praia das
Maçãs

TURNO C

2ª Feira
5 set

3ª Feira
6 set

4ª Feira
7 set

5ª Feira
8 set

6ª Feira
9 set

Manhã

Assembleia
da República

Praia do
Tamariz

Praia do
Tamariz

Praia do
Tamariz

Piscina de
Coruche

Tarde

Praia do
Tamariz

Museu do
Fado

Golf

Biblioteca
de Belém

Piscina de
Coruche

MAPA DE ATIVIDADES

IOGA 1
PINTURA EM
PORCELANA

IOGA 2

GINÁSTICA
MANUTENÇÃO
INFORMÁTICA

KARATÉ
KARATÉ
ADULTOS

PINTURA A ÓLEO
PINTURA EM
PORCELANA

GINÁSTICA
INFANTIL

GINÁSTICA

4ª

INFORMÁTICA

PINTURA A ÓLEO
KARATÉ
CRIANÇAS

ARRAIOLOS

KARATÉ
ADULTOS

CANTO CORAL
PINTURA EM
PORCELANA

5ª

GINÁSTICA
MANUTENÇÃO
INFORMÁTICA

PINTURA A ÓLEO
GINÁSTICA
INFANTIL

BORDADO LIVRE
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ESCOLA DE FADO
PINTURA EM
PORCELANA

6ª

RITMOS
LATINOS

GINÁSTICA
PINTURA A ÓLEO

IOGA 1
ARRAIOLOS

IOGA 2

KARATÉ
CRIANÇAS

KARATÉ
ADULTOS

RITMOS
LATINOS

CENTRO SOCIAL
DELEGAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM
SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM
SMIL
ESMP GINÁSIO
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OBSERVAÇÕES
* Os Viras do Tio Xico decorrem quinzenalmente.

23:00

22:30

22:00

21:30

21:00

20:30

20:00

19:00

18:30

19:30

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
Terminou no passado mês de julho as 1ª e 2ª edição do curso
de fotografia organizado pela Junta de Freguesia de Belém.
Este curso cobriu diversas áreas técnicas tais como: tipos
e utilização de diferentes máquinas e objetivas; técnicas
de composição fotográfica; conceito e utilização prática da
exposição e histograma; técnicas de iluminação e utiliza‑
ção de flash.
Os cursos estenderam-se
por 15 sessões teóricas e 5
Encontra-se em
sessões práticas nas quais os
preparação um novo participantes puderam apli‑
os conceitos apreendi‑
curso, menos extenso car
dos em saídas de temáticas
e aprofundado.
livres assim como através de
exercícios exemplificativos
específicos e de uma sessão
de estúdio improvisada nas instalações cedidas pela Junta.

A Loja Solidária reabre dia 8 de
setembro (com exceção dos dias
10, 17 e 24 de Setembro)
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.

Encontra-se em preparação um novo curso, menos exten‑
so e aprofundado, destinado a quem pretenda iniciar-se no
mundo da fotografia. Ainda sem data de início definida, este
iniciar-se-á assim que houver inscritos em número suficien‑
te. Os interessados neste curso de iniciação à fotografia po‑
derão informar-se e/ou inscrever-se através do endereço de
email: fotografia.jfb@gmail.com.

LAVANDARIA
SOCIAL
Informa-se que a lavandaria social
de momento está encerrada por
questões de ordem técnica.

Do Restelo para a Cidade
Os Passeios Pedonais - “Do Res‑
telo para a Cidade“ recomeçam
em setembro.
Vamos continuar a caminhar a ver
museus, palácios e jardins, bebendo
das águas da cultura e da beleza.
Esteja atento às vitrines da Junta de
Freguesia para saber mais.
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PASSEIOS
PEDONAIS
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AÇÃO SOCIAL

"Um amigo é um bem,
Um tesouro que se tem,
São as luzes das estrelas,
Que nos guiam mais além.
São momentos bons e maus,
Nesta estrada percorrida,
E digo mais, não vos trocava
Por nada desta vida."

CAMPOS FÉRIAS CRIANÇAS
da Junta de Freguesia de Belém

Os programas de férias da Junta de Freguesia de Belém destinados às crianças
da Freguesia de Belém tiveram vários temas, dois deles, os Jogos Olímpicos e os
Pokémon foram alvo das brincadeiras dos participantes.

Foram 828 os
participantes
divididos nos 5
turnos de verão.

Entre as 8h30 e as 17h30 as crianças dos 4 cantos da Fre‑
guesia puderam desfrutar em segurança de um diversifi‑
cado leque de atividades desportivas, artistas e culturais.

Foram 828 os participantes divididos nos 5 turnos de ve‑
rão. Porque somos uma colónia inclusiva, possibilitamos
a crianças com necessidades especiais terem umas férias
como todas as outras crianças. Com deficiências várias,
desde a paralisia cerebral à alergia à proteína, passan‑
do por todas as diferenças que cada participante tem, a todos os participantes
dos campos de férias se procura responder de forma
integrada.
As manhãs foram passadas na praia de Carcavelos.
Sendo as viagens de autocarro as mais animadas do
verão onde as crianças cantam e gritam de pulmão
cheio: BOM DIAAAAAAA!!! As sextas feiras do Praia
Campo foram passado nas, já famosas, piscinas (Coru‑
che e Montemor).

Cada participante
é único e tem
necessidades
únicas.

Tivemos o privilégio de receber Joaquim Videira atleta de esgrima que represen‑
tou Portugal nos jogos de Pequim 2008, e que nos apresentou as origens dos Jogos
Olímpicos e com os valores dos mesmos deu o mote para o nosso Praia Campo Respeito, Amizade e Excelência.
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Fomos chefes de cozinha, cantores natos, dançarinos despreocupados, detetives
Pokemon, empreiteiros de areia, turistas num parque de diversões, colecionado‑
res de obras de arte, vestimos a pele do lobo, fomos mergulhadores olímpicos em
piscina aberta, críticos de cinema, futebolistas e tantos outros desportistas, mas
acima de tudo fomos AMIGOS.

Os nossos pestinhas que tanto amor re‑
ceberam nestas férias fizeram o mais
relevante - SER CRIANÇA - brincar sem
limites, a imaginação, o sonho e os de‑
sejos são o que de mais rico pode ha‑
ver nos seus corações; não é só o adulto
que ensina o mais pequeno, muitas são
as situações onde a perspetiva ino‑
cente de uma criança, aparentemente
simplista, é tão mais bela e sorridente
num dia nublado do que a visão de
um adulto.
Só com muita criatividade, com uma
equipa de animadores e técnicos ca‑
pazes, cumprindo todas as normas de
segurança, é possível dar aos nossos
meninos, quinzena após quinzena,
um lugar mágico, um porto de abrigo
cheio de tesouros.
Um agradecimento especial aos en‑
carregados de educação que, turnos
após turno, ano após ano, veem nas
férias de verão da Junta de Freguesia
de Belém uma opção válida para os
seus meninos.

AÇÃO SOCIAL

O GEPE-BELÉM FAZ 9 MESES
FORMAÇÃO DA EQUIPA DE ANIMAÇÃO
Desde que existem programas de férias de verão,
que existe formação de monitores. Estes são primei‑
ramente formados pela CML e posteriormente pela
JF Belém, em termos de inclusividade, uma parceria
com a Gulliver iniciada em 2011. Em 2013 a equipa
de coordenação dos campos de férias prepara pela
primeira vez a formação de animação. Neste ano
tivemos formação certificada de técnico de anima‑
ção (IEFP) e de primeiros socorros (Cruz Vermelha
Portuguesa).
Todos os candidatos à Equipa de Animação com a
documentação entregue e com idade dentro do en‑
quadramento legal (entre os 18 e os 35 anos) tiveram
a oportunidade de participar na ação de formação e
seleção, que decorreu no fim-de-semana de 7 e 8 de
maio com os seguintes módulos: Regras; Resolução de
conflitos com jovens e jovens; Resolução de conflitos
com crianças; Participantes com Necessidades Espe‑
ciais teórica e prática; Rotina Praia; Construção de
Atividades Crianças e Jovens; Rotina Almoço; Reunião
de Final de Dia
Após este momento de formação foram selecionada
a Equipa de Animação para Crianças, Jovens e Senio‑
res, num total de 97 selecionados.

CAMPO DE FÉRIAS CRIANÇAS EM NÚMEROS
Segurados

Dias de
Atividades

846

990

49

Autocarros

Almoços e
lanches

Chapéus-de-sol

180

9617

50

Protetores
Solares

Primeiros
Socorros

Sacos

360

18

1300

Chapéus / bonés

T-shirts

Pulseiras
identificativas

1000 oferta
2000 adquiridos

2010

2000

A Andreia tem 23 anos é licenciada em História de Arte
e procura o primeiro emprego. Neste grupo a Andreia
está a desenvolver um projeto próprio e considera que
o grupo “é uma boa oportunidade para a procura em‑
prego (…) dá apoio, (…) e a alternativa de começar pro‑
jetos (…) agradeço a ajuda dos membros do GEPE e da
Dra. Fátima Santos Costa”
A Mariana tem 30 anos e é licenciada em Relações In‑
ternacionais, vai deixar de participar nas sessões se‑
manais e deixou-nos a suas impressões: “Participar no
GEPE foi uma ótima experiência (…) possibilita a parti‑
lha de experiências de procura de emprego, ajuda na
preparação e gestão de entrevistas profissionais e apoia
o empreendedorismo. Neste grupo já vi nascer e cresce‑
rem projetos e alguns dos seus membros estão já a de‑
senvolver os seus próprios negócios. Brevemente vou
deixar o GEPE, mas por uma boa razão: vou começar a
trabalhar em Setembro! Deixo os meus agradecimentos
ao grupo, em especial à Dra. Fátima Santos Costa, e de‑
sejo aos seus participantes muito sucesso no seu futuro
profissional. Uma última nota para aqueles que procu‑
ram um novo emprego: Inscrevam-se no GEPE porque
o futuro está à porta!”
O Carlos tem 51 anos, o 12º ano, e o seu testemunho
é o seguinte: “Ao ler o boletim da Junta de Freguesia
de Belém de Abril deparei-me com um pequeno artigo
sobre a atividade do GIP para a criação dum GEPE, ini‑
ciativa até essa data para mim desconhecida (…) Encon‑
trando-me na situação de desemprego involuntário (…)
contactei os responsáveis (…) e comecei a frequentar as
sessões. Uma decisão acertada, encontrei um pequeno
grupo de trabalho preocupado em resolver a sua situa‑
ção profissional, onde a mais valia é sem dúvida a parti‑
lha de ideias e experiências pessoais, mas com um sen‑
tido de entreajuda dos participantes sob a orientação
da Dra. Fátima Santos Costa. Estas sessões, esclarecem,
corrigem e orientam o candidato para o melhor cami‑
nho a seguir na busca de emprego dando a conhecer
ferramentas importantes, métodos e estratégias a utili‑
zar nesse percurso. (…) A todos os que se encontram de‑
sempregados, aconselho vivamente a frequência destas
sessões, mas venham munidos dum espírito aberto e
atitude positiva, fatores essenciais para poder usufruir
de todo o potencial humano gerado por este projeto”.
Para mais informações contate o GIP-Gabinete de Inser‑
ção Profissional da Junta de Freguesia de Belém, pelo
telefone 210 132 330 ou pelo mail gip@jf-belem.pt, ou
apareça no Centro Social de Belém às 2ªs feiras, entre
as 9.30h e as 11.00h, e participe dos nossos encontros.
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Crianças

É tempo de fazer um balanço da sua atividade, que con‑
sideramos muito positiva, poisna troca de experiências
e de ideias tem gerado novos rumos e oportunidades. A
nossa taxa de sucesso tem sido elevada com a maioria
dos participantes a conseguir encontrar colocação no
mercado de trabalho. Os diversos membros, que por
aqui têm passado, abrangem diversas faixas etárias e
habilitações académicas, que em contexto de entreaju‑
da, têm procurado ultrapassar a desmotivação e o iso‑
lamento a que o desemprego muitas vezes conduz. Mas
nada melhor que, deixar os próprios falar sobre as suas
experiências!
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AÇÃO SOCIAL

TESTEMUNHOS DOS JOVENS
“Adorei de loucura!”
“Adorei a equipa de monitores,
foi muito animada!”
“Gostei de muitas coisas mas acho que são os
monitores porque são todos muito simpáticos,
alegres e preocupam-se com todos.”

TESTEMUNHOS DOS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
“Muitos parabéns por mais um Praia
Campo de Julho. Acho a iniciativa
fantástica e dou os parabéns
à organização. Obrigada”
“Só posso dizer que a equipa
foi excepcional!”

18
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“Pareceu-me muito adequada a
maior liberdade dado aos miúdos.”

“Parabéns pelo trabalho desempenhado,
pelo esforço e dedicação a este projecto.
Obrigada pela oportunidade!”
“Houve uma excelente
relação entre autoridade/
companheirismo e animação.”

AÇÃO SOCIAL

TESTEMUNHOS DA
EQUIPA DE ANIMAÇÃO

CAMPOS FÉRIAS JOVENS

da Junta de Freguesia de Belém
E neste mês de agosto, termina mais uma vez com sucesso o Campo de Fé‑
rias Jovem, que este ano contou com a presença de mais de 150 jovens ao
longo de 5 turnos, onde foram realizadas atividades desportivas, culturais
e lúdicas, tais como: Ténis, Esgrima, Dança, Arborismo, Escalada, Ateliers
de Nutrição, Culinária e Recuperação de Espaços, visita ao Badoca Park, à
Assembleia da República e ao Aqueduto das Águas Livres, Bounce, Cinema,
Piscina entre muitas outras.

O Campo de Férias
Jovem este ano
contou com a
presença de mais
de 150 jovens ao
longo de 5 turnos.

Agradecemos a participação de todos os jo‑
vens e encarregados de educação, que todos
os anos depositam confiança nos Campos de
Férias e que, apesar de todos os contratem‑
pos, ajudam a que os mesmos evoluam e se
tornem cada vez mais positivos.
Agradecemos também a todos os monitores,
coordenadores e voluntários, todo o empenho
e esforço para que estas férias fossem únicas
e especiais para todos os participantes.
Até para o ano!
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DESTAQUE

CABAZES SOLIDÁRIOS 2016/17
("CARTÃO SOLIDÁRIO")
A iluminar as Casas das
famílias Mais Carenciadas

As famílias com residência na Freguesia de Belém podem
candidatar-te à 3ª Edição do apoio alimentar a pessoas em
situação de carência económica. Para tal basta agendarem
com os técnicos responsáveis no período de 19 de Setembro
a 24 de Outubro de 2016, ou através do telefone 210132351
ou do e-mail solidario@jf-belem.pt.
A este Cabaz Solidário devem candidatar-se todas as famí‑
lias que se encontrem com dificuldades alimentares. A ver‑
ba que seria para iluminar a Freguesia de Belém, foi alo‑
cada à ação social, e à resposta em termos alimentares e
de higiene.
Após a candidatura espontânea e em articulação com as en‑
tidades do território, identificamos e priorizamos as famí‑
lias em situação de carência económica, procurámos saber
quais os apoios alimentares e de higiene que tem acesso,
e de acordo com o número de elementos do agregado fa‑
miliar irá ser atribuído um cabaz alimentar e higiene ou
apenas um cabaz de higiene.

SPORT ALGÉS E
DAFUNDO (SAD)
101.º aniversário

No dia 19 de junho, o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sou‑
sa, esteve presente nas comemora‑
ções do 101.º aniversário do Sport
Algés e Dafundo, encerrando assim
as comemorações do centenário da
instituição, conhecida por formar
inúmeros campeões em diversas
modalidades, e que possui a sua sec‑
ção náutica na Doca de Belém, na
nossa Freguesia de Belém.
No final do discurso o Presidente da
República agraciou o "Algés" como
Membro Honorário da Ordem de
Instrução Pública. Esta condecora‑
ção foi muito merecida e destina-se
a galardoar altos serviços prestados
à causa da educação e do ensino,
tendo o Presidente da Junta de Fre‑
guesia de Belém, Fernando Ribeiro
Rosa, também estado presente na
cerimónia.
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Parabéns ao SAD e à sua Presidente
Isabel Ribeiro!

Concretizando, se uma pessoa tem apoio do Banco Alimen‑
tar Contra a Fome, da Mesa de Nossa Senhora (o Refeitório
Social da Freguesia), ou Refood (movimento comunitário de
cidadãos que voluntariamente recolhe alimentos exceden‑
tes dos restaurantes e entrega-a a quem precisa, ajudando a
terminar com o desperdício alimentar e com a fome urba‑
na), então não necessita de bens alimentares, tendo apoio
da Junta apenas através do Cabaz de Higiene.
A forma de funcionamento dos Cabazes Solidários da Junta
de Freguesia de Belém é muito simples, em Dezembro as
famílias que foram priorizados recebem um cartão oferta,
denominado "Cartão Solidário".
Entre dezembro de 2016 e novembro de 2017 os "Cartões
Solidários" são carregados para que as famílias os possam
utilizar ao longo do ano.
Uma família que não tenha apoio alimentar de outra enti‑
dade recebe um cabaz de higiene e alimentar.
Para se candidatarem as Famílias necessitam de apresentar os
seguintes documentos:
• Documento de Identificação
de todos os membros que
moram em casa
• (Cartão do Cidadão)
• (Bilhete de Identidade e
Número das Finanças)
• Comprovativo da regula‑
ção do poder paternal
• Comprovativo de Rendimento
do ano anterior
• IRS 2015
• Nota de Liquidação do IRS
• Certidão de Isenção emiti‑
da pelas Finanças
• Comprovativo de rendimentos
do trabalho
• Declaração da Entidade
Patronal Indicando o ven‑
cimento mensal ilíquido
emitida à menos de 1 mês
• Para trabalhadores inde‑
pendentes últimos três
meses de recibos emitidos
antes do pedido
• Comprovativo de outros
rendimentos ou condições
relevantes

•

•
•
•
•
•
•
•

Pensão alimentos
dos menores
• Prestações Socais – Rendi‑
mento Social de Inserção,
Subsidio de Desemprego;
Subsídio de Doença
• Pensões
Renda de Casa /
Prestação da Casa
Recibo da água
Recibo da eletricidade
Recibo do Gás
Recibo do telefone
Recibo da creche / escola / CAF
Centro de Dia / Serviço
de Apoio Domiciliário /
Centro Convívio

• Dividas
• Declaração da farmácia dos
gastos mensais de medicação,
sem o valor comparticipado
pelo Serviço Nacional de
Saúde, sob as doenças crónicas
• Declaração de ausência de
dívidas à segurança social e
às finanças

