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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

ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA
Decorreu no passado dia 27 de
setembro, pelas 21h, a Assembleia de
Freguesia ordinária de Belém, nas
instalações do Centro Social de Belém,
com a seguinte Ordem do Dia:
1. Intervenção do Público;
2.

Período antes da Ordem do Dia;

3.

Apreciação e aprovação da ata da
sessão de 28/06/2016;

(Atendimento ‑ marcação prévia na secretaria)

4.

Dr.ª Carla Pimentel
(área consultoria jurídica)
6ª feira | 15h – 18h (quinzenalmente)

Alteração à Tabela de
Taxas e Preços;

5.

Ratificação de Aprovação de
Contratos de Delegação de
Competências com a Câmara
Municipal de Lisboa

GABINETE DA CIDADANIA E JUSTIÇA

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

• Piscina Municipal do Restelo
• Obras diversas
6.

Ratificação das adendas
aos protocolos relativos a
CAF e AAAF;

7.

Ratificação do Protocolo com
o Agrupamento de Escolas do
Restelo (AEC);

8.

Alteração ao Mapa de Pessoal;

9.

Regimento dos Clubes 2016/2017

10. Regulamento das CAF/AAAF;
11. Acordo de colaboração com a
Cáritas Diocesana;
12. Protocolo de cooperação com a
Clínica Veterinária ResteloVet;
13. Informação escrita do Presidente
da Junta de Freguesia.

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
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Cultura, Turismo e
Comunicação e Imagem
TESOUREIRO
João Carvalhosa
joao.carvalhosa@jf‑belem.pt
Ação Social, Espaço Público,
Ambiente, Higiene Urbana
e Trânsito
VOGAL
Helena Lencastre
helena.lencastre@jf‑belem.pt
Educação, Coletividades, Comércio
e Obras em Habitações
VOGAL
Rui Cordeiro
rui.cordeiro@jf‑belem.pt
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Desporto e Juventude

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.

CLICKVIAJA.COM
LISBOA RESTELO

Av. Ilha da Madeira, 30 B
213 010 071 / 966 156 438
lisboa.restelo@clickviaja.com
www.lisboarestelo.clickviaja.com

LAMBRETTA
LANCHONETE

Rua Duarte Pacheco Pereira, 26A
213 010 489.

OMNU - CREATIVE HOUSES
Rua da Junqueira, nº285 a 289
211 326 438
omnu@omnu.pt
www.omnu.pt

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

Na foto, da esquerda para a direita, o
Eng. Ivo Marta, S. Exa. o Embaixador da
Tailândia, o Dr. Fernando Ribeiro Rosa e
a Dra. Ana Domingos.

INAUGURAÇÃO

Nova sede da UCCLA e da
Casa da América Latina
Foi com casa cheia e com grande dignidade que a UCCLA e
a Casa da América Latina abriram as suas portas e inaugu‑
ram as novas sedes, no dia 30 de setembro, na presença do
primeiro-ministro, António Costa, da presidente da Assem‑
bleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, do presidente da
Câmara de Lisboa, Fernando Medina, do presidente da Câ‑
mara Municipal de Maputo, David Simango, do Presidente
da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa e de
tantas outras personalidades de referência nacional e das
cidades que representam as duas instituições.

EMBAIXADOR
DA TAILÂNDIA
Despedida

No passado dia 22 de setembro pelas 20h
decorreu um cocktail de despedida em
honra do cessante Embaixador da Tai‑
lândia em Portugal, Krairawee Sirikul.
A Junta de Freguesia deseja as maiores
felicidades nos seus futuros desafios.

Os discursos inaugurais destacaram o papel desenvolvido
pelas duas instituições em prol de uma cidade cada vez
mais global e multicultural.
O Secretário-Geral da UCCLA, enalteceu a UCCLA como “a
mais antiga das instituições que, após Abril, aproximou os
cidadãos que, nas cidades de vários continentes, se enten‑
dem pela 5.ª língua do mundo”.
Já o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, reforçou
a ideia de Lisboa como uma cidade aberta ao mundo e a im‑
portância da globalização no mundo atual. "Nós hoje vive‑
mos num mundo onde estamos a assistir a um regresso de
discursos e afirmações políticas de intolerância, de segrega‑
ção, como há muito tempo não víamos e que precisamente
estas comunidades, estes laços, esta realidade que nós cons‑
truímos e que estamos a construir em conjunto, poderão
marcar tanta diferença".
No mesmo dia foi, também, inaugurada a exposição "[Co]
Habitar", que contou com a atuação do músico Rodrigo
Amado, e que estará patente ao público até ao dia 30 de ja‑
neiro de 2017.
O edifício, recentemente renovado, foi, no século XVIII, um
armazém dos bergantins e galeotas reais, herdando daí a
denominação de “Casa das Galeotas”.

ROMARIA MINHOTA
A Romaria Minhota, que decorreu no
dia 18 de setembro no Jardim Vasco da
Gama em Belém, começou com a Missa
campal celebrada pelo Padre Alexandre
em Honra de Nossa Senhora do Minho e
S. Tiago, seguida de procissão solene que
percorreu as ruas da Freguesia.

A Junta de Freguesia agradece a cola‑
boração da PSP e dos Bombeiros Volun‑
tários de Campo de Ourique e felicita a
Casa do Minho em Lisboa pela magnifica
organização desta romaria!
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A tarde folclórica foi iniciada com a
participação especial do grupo “Macau
no Coração” cuja atuação sensibilizou
o público presente, lembrando os laços
fraternos que os portugueses criaram
com os povos mais longínquos e que
perduram nos seus corações. Seguiu-se a
atuação do Rancho Folclórico da Casa do
Minho que, como é seu apanágio, repre‑
sentou um pouco do folclore de toda a
região. Por seu turno, o Rancho Etnográ‑
fico de Danças e Cantares da Barra Cheia
– Moita exibiu as danças e cantares, usos
e costumes de outrora das gentes da re‑
gião caramela. Trata-se de uma zona a
sul da Estremadura que, nos começos do
século XIX, recebeu numerosas gentes da
Beira Litoral, sobretudo dos concelhos de
Mira e Cantanhede que ali acabaram por
si fixar. E, a encerrar a festa, o Rancho
Folclórico da Casa do Concelho de Arcos
de Valdevez, convidando o numeroso pú‑
blico para o habitual “vira geral”.
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DESPORTO

CENTRO SOCIAL
DE BELÉM
Arranque da nova
época desportiva

Terminado o período de férias, é
tempo de voltar ao trabalho e apro‑
veitar os tempos livres para fazer
Desporto em Belém. O Centro Social
voltou a abrir portas no mês de Se‑
tembro e continua a acolher as mo‑
dalidades desportivas da Junta de
Freguesia.
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Ginástica Infantil, Ginástica de Ma‑
nutenção, Yoga e Karaté são as mo‑
dalidades disponíveis para qualquer
atleta, com o preço de 10 euros para
recenseados na freguesia e 15 euros
para não recenseados. Continuamos
a oferecer ainda a Ginástica Sénior,
com aulas lecionadas na Escola Se‑
cundária Marquês de Pombal.

XXIV BELÉM VÓLEI
Realizou-se nos dias 24 e 25 de Setembro a 24ª edição do
Belém Vólei.
O Jardim Vasco da Gama foi o local escolhido para receber
um dos maiores torneios de vólei de relva do país e contou
com a presença de cerca de 200 atletas.

Se quiser saber mais sobre inscri‑
ções, datas e horários, poderá con‑
sultar o nosso mapa de actividades
na página na internet da Junta de
Freguesia ou deslocar-se à nossa
sede ou delegação onde estará toda
a informação.

Num fim de semana de
muitas emoções, estiveram
Esta edição contou
reunidas todas as condi‑
ções para os adeptos do Vo‑
com a presença de
disfrutarem de gran‑
cerca de 200 atletas. leibol
des jogos, aproveitando as
esplanadas da Street Food e
ainda uma zona lúdica montada no recinto que fez as delí‑
cias dos mais novos.

LISBOA VAI
AO PARQUE

Deixamos desde já aqui as nossas felicitações aos vencedo‑
res desta 24ª edição e os nossos agradecimentos por todo
o apoio prestado pela CML, equipa técnica, PSP, Bombeiros
Voluntários de Campo de Ourique e restantes entidades
envolvidas na organização deste evento, desejando que
o próximo ano volte a trazer a Belém o melhor do Volei‑
bol nacional.

Terminaram no dia 17 de setembro
os fins-de-semana de Lisboa vai ao
Parque, programa promovido pela
CML com o apoio da JFB. Este even‑
to promoveu a atividade física nos
jardins da freguesia nos sábados de
verão, com atividades como dança,
yôga, taichi, artes marciais, despor‑
tos coletivos, jogos tradicionais e in‑
sufláveis. Todas as atividades intei‑
ramente gratuitas.
Esperamos poder voltar a contar
esta iniciativa para o próximo ano
na nossa freguesia.

DESPORTO

CLUBES DO MAR
O programa “Clubes do Mar” voltou a arrancar neste ano
lectivo com a presença de muitos alunos para as modalida‑
des de Remo e Vela.
Esta iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa que leva os
desportos náuticos às escolas da região volta a ter o apoio
da Junta de Freguesia de Belém, com o objectivo de promo‑
ver estas modalidades que têm um peso histórico e desen‑
volvê-las na procura de novos talentos.

JOVENS PARA A CIDADANIA
Abertura oficial das candidaturas

Estão abertas as candidaturas para o programa “Jovens para
a Cidadania”. Um programa inovador que pretende enalte‑
cer alguns trabalhos de intervenção cívica, social e cultural.
Para se inscreverem, tanto individual como em grupo, os
participantes terão de ter entre 14 e 19 anos, apresentar o
seu projecto que será mais tarde avaliado por um júri. No
final, será entregue um prémio de mil euros a cada um dos
dois melhores projetos, patrocinado por uma família bene‑
mérita da nossa freguesia.
Os dois vencedores terão ainda a possibilidade de ver a sua
ideia implementada na Junta de Freguesia de Belém.

ACORDA

PARA O MUNDO!

97º ANIVERSÁRIO
DO BELENENSES
Cerca de trezentas pessoas partici‑
param no passado dia 23 de setem‑
bro, no jantar comemorativo do 97º
aniversário do Clube de Futebol “Os
Belenenses”, esgotando o Espaço
Tejo, que não esqueceu igualmente
a celebração do 81º aniversário de
Vicente Lucas. Na ocasião, foram
também apresentados dois novos li‑
vros sobre o Belenenses, da autoria
de Rui Miguel Tovar.
Muitos parabéns ao Belenenses e
ao seu Presidente Patrick Morais de
Carvalho por mais um ano de fervo‑
rosa atividade associativa.
A Junta de Freguesia de Belém esteve
representada neste evento pelo seu
Presidente, Fernando Ribeiro Rosa.

PARTICIPA NUM PROJETO SOCIAL
E/OU DE INTERVENÇÃO CÍVICA

PRÉMIOS NO VALOR TOTAL DE

2000€

Prémio Coronel-Médico António André Rodrigues
e Prémio Margarete Marie Landenberg Rodrigues

SE TENS DE 14 A 19 ANOS

CANDIDATA-TE

ATÉ 31 DE DEZEMBRO
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MAIS INFORMAÇÕES NA
JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM
210 132 330 // SECRETARIA@JF-BELEM.PT
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CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

LANÇAMENTO DE LIVRO
"De Mosul a Alfeizerão"

NOVIDADES
"A História da Menina Perdida "
Deixando o marido em Florença, Ele‑
na volta a Nápoles para viver com
Nino Sarratore, esperando que este
se separe da mulher. É agora uma
escritora reconhecida e procura es‑
capar ao ambiente conflituoso do
bairro onde cresceu e a sua família
continua a viver. Evita encontrar
Lila. Mas as duas amigas de infância
não conseguem manter-se distantes
e acabam mesmo por engravidar ao
mesmo tempo, o que lhes permite
reencontrar, por algum tempo, a pas‑
sada cumplicidade.

Do primeiro grupo de migrantes chegado a Portugal, no
passado dia 17 de dezembro, salientamos um autor, Daud
Al Anazy que, com a colaboração da professora de portu‑
guês, Helena Lopes Franco, faz o lançamento desta pequena
história relatando a aventura que foi a viagem de Mosul a
Alfeizerão.
Nem todos os refugiados querem vir para Portugal. Nem to‑
dos querem fugir de Portugal. O relato de Daud Al Anazy
merece ser lido pelo testemunho que nos dá.

Nem todos os
refugiados querem
vir para Portugal.
Nem todos querem
fugir de Portugal.

Uma narrativa, na primeira
pessoa, de uma viagem que nin‑
guém quer fazer.
Apareça no próximo dia 24 de
novembro de 2016, pelas 18h
no auditório do Centro Social
de Belém. Os dois autores esta‑
rão presentes.

A saga da autora italiana Helena
Ferrante é composta por A amiga
Genial, História do Novo Nome, His‑
tória de Quem Vai e de Quem Fica e
História da Menina Perdida.
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"Do Outro Lado das Coisas"
Livro de memórias de um dos mais
importantes vultos da diplomacia
portuguesa. Uma obra que acompa‑
nha várias das páginas mais impor‑
tantes da história moderna do país,
das suas relações internacionais e
traça um retrato por muitos desco‑
nhecido dos meandros da política
externa nacional. Dossiers como a
descolonização ou a integração na
União Europeia trazem revelações
de extrema importância. «É muito
interessante, inteligente e bem escri‑
to. É exemplarmente despretensioso.
Muitos parabéns.» Marcelo Rebelo de
Sousa «Traz-nos alguns importantes
factos da História de Portugal, con‑
tados na primeira pessoa. Vemos
correr o devir coletivo do Portugal
contemporâneo através dos seus
olhos de diplomata, desde os tempos
de Marcelo Caetano e da transição
para a democracia.» Nuno Severia‑
no Teixeira.
João Rosa Lã, licenciado em finan‑
ças, ingressou na carreira diplomá‑
tica em 1970.

VISITA À BIBLIOTECA
A turma do Externato Veleiro que visitou a biblioteca co‑
meçou por escolher, ler e interpretar alguns textos sobre
os direitos da criança e, no âmbito do dia mundial da ali‑
mentação comemorado, anualmente, a 16 de outubro, cada
aluno escolheu um alimento rico em vitaminas e fibras e
elaborou um trabalho com a ajuda de livros e do computa‑
dor. Relembraram, também, a importância para a atividade
diária de tomar o pequeno-almoço.

Na visita, já habitual, de algumas utilizadoras à Biblioteca,
as mesmas, em outubro tiveram a oportunidade para requi‑
sitarem livros, procederem à devolução de outros e, desta
vez, escreveram um postal. Explicamos: No dia 9 do mês de
outubro celebra-se, anualmente, o Dia Mundial dos Correios
em Portugal, porque foi neste dia que, em 1874 se assinou o
Tratado de Berna que resultou do facto das administrações
postais unirem esforços e criarem a União Postal Universal,
dando origem à maior rede de distribuição física do mun‑
do, sendo Portugal um dos 22 países membros fundadores.
Neste encontro na Biblioteca relembrámos que, para envia‑
rem mensagens, já os fenícios e cretenses utilizavam, por
exemplo, pombos e andorinhas. As utilizadoras escreveram
postais com vários destinatários como para um neto, um
amigo, ou mesmo para o Eng A. Guterres, futuro secretá‑
rio-geral da ONU, em Nova Iorque; Para o Papa Francisco,
no Vaticano; para o Dr. Fernando Rosa, Presidente da Junta
de Freguesia de Belém; para o Prof. Dr. Marcelo Rebelo de
Sousa, Presidente da República de Portugal, etc.
Os postais enviados tinham imagens de monumentos e jar‑
dins da nossa Freguesia. Os selos utilizados tinham ilustra‑
ções e comemorações várias desde a raposa e o lobo, ma‑
míferos predadores, 500 anos da Torre de Belém, 500 Anos
do Correio e o Centenário do 1.º voo militar. Esta iniciativa,
no âmbito do Dia Mundial dos Correios, foi celebrada com
entusiasmo e, relembramos agora que receber um postal
de um amigo ou familiar é sempre agradável. Escrevam! É
bom para quem escreve e melhor, ainda, para quem recebe!

MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

LER. OUVIR, ESCREVER,
EXPRIMIR. COMUNICAR.

Em novembro apresentaremos, na
nossa Mostra Bibliográfica, alguns
exemplares de culinária para quem
seja ou não mestre da culinária.
Dezembro, época natalícia, de pau‑
sa, para alguns daremos ênfase ao
tema do Natal!

AULAS DE
PORTUGUÊS
Deram início, no passado dia 12 de
setembro, na delegação da junta
de freguesia, as aulas de português
para estrangeiros com os professo‑
res Margarida Paisana Joaquim e
Ângelo Oliveira. Dos participantes,
fazem parte nacionais com dupla
nacionalidade, alunos universitá‑
rios de Erasmus, (da Universidade
Lusíada), trabalhadores das em‑
baixadas, imigrantes, etc., e são de
nacionalidades diversas, como es‑
panhola, italiana, filipina, tunisina,
senegalesa, polaca e holandesa. O
nível A1 é lecionado à 4.ª f, às 16h e
o nível B1/B2 à 3ªf e 5ªf às 16h.

AULAS DE INGLÊS
E DE ESPANHOL

Agradecemos a todos os beneméritos que ofereceram livros
e DVD´s a esta Biblioteca, entre os quais Luís Mota Capitão
Valente, Inês Alves Pereira, Ana Homem de Melo, João Sam‑
paio, Sérgio Augusto Sawaya, João Santos, Inês de Ornellas
e Castro, Inês Nazaré, Susana Ferreira e Ana Maria Mariz
Fernandes.
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OFERTAS

As aulas de espanhol, nível A2/B1, le‑
cionadas à 3ªf e 5ªf, às 14h30 deram
início no dia 20 de setembro com
o professor nativo Teodoro Pérez
Infante. Relativamente às aulas de
inglês, nível A1/A2, lecionadas à 2ªf
e 6ªf, às 17h, por Rita Pinhol, estão
a decorrer desde três de outubro.
Falta-nos, contudo, uma professora
voluntária de inglês para lecionar o
nível B1/B2, à 2ªf e 6ªf, às 16h e acei‑
tamos propostas.
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CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

“AS ÁRVORES
MORREM DE PÉ”

CONFERÊNCIA
PORTUGAL-JAPÃO

“As Árvores Morrem de Pé” é um es‑
petáculo memorável interpretado pe‑
los maiores atores portugueses como
Manuela Maria e Ruy de Carvalho
em papéis que são a coroa de glória
das suas incomparáveis carreiras
totalmente dedicadas a dar aos por‑
tugueses o mais alto nível da Arte
de Representar. Maria João Abreu e
Carlos Paulo são protagonistas des‑
ta história que é uma lição de vida,
que faz rir, emociona e faz pensar em
duas horas de sonho e magia, a fren‑
te de um grande elenco de extraordi‑
nários atores.

A Conferência Portugal-Japão (II) Um retrato contemporâ‑
neo, por Ângelo Oliveira, realizou-se, na biblioteca da Junta
de Freguesia de Belém, no dia 22 de setembro, às 17h. Após
a conferência um livro que faz parte do acervo da bibliote‑
ca intitulado Relance da história do Japão de Wenceslau de
Morais e editado em 1923, tem tido grande procura!

Sessões no dia 16 de novembro às
16h e dia 26 de novembro às 17h.
Bilhetes com 15% de desconto.
Vá ao Teatro! Informações na bi‑
blioteca e na secretaria da Junta de
Freguesia.
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"O MUSICAL DA
MINHA VIDA"
“O Musical da Minha Vida” comemo‑
ra os 50 Anos da minha vida de Tea‑
tro e conta a minha maravilhosa via‑
gem no mundo do espetáculo. Todos
os meus sonhos, a música, o teatro,
as mais belas canções, os meus me‑
lhores artistas, estão resumidos no
grande palco de Salão Preto e Prata
do Casino Estoril (Filipe La Feria).
Dia 12 de novembro de 2016, às 17h.
Informações na Biblioteca e secreta‑
ria. Preço único: 15€ por pessoa.

TURISMO EM BELÉM
507.028 pessoas visitaram o Mosteiro dos Jerónimos duran‑
te os primeiros seis meses do ano e a Torre de Belém foi
visitada por 326.849 visitas (dados da Direção-Geral do Pa‑
trimónio Cultural).
Os mesmos estão abertos das 10h00 às 17h30 (última en‑
trada às 17h), encerram à 2ªf e nos dias 1/1, Domingo de
Páscoa, 1/5, 13/6 e 25/12. O custo do bilhete é €10 (Mosteiro)
e 6 € (Torre). Têm entrada livre no 1º Domingo de cada mês
para visitas individuais, crianças e jovens até aos 12 anos
(inclusivé), visitantes em situação de desemprego residen‑
tes na União Europeia (mediante comprovativo) etc. Lem‑
bra-se há quanto tempo visitou estes monumentos?

EDUCAÇÃO

CENTRO HELEN KELLER

Visita do Presidente da República
Sexta-feira dia 14 de outubro, o Centro Helen Keller viveu um momento
histórico, que decerto ficará na memória por muito tempo. Um momen‑
to de reconhecimento público de um resiliente trabalho de inclusão, de‑
senvolvido ao longo de anos pelo centro.
Reiterou-se, com a visita do atual Presidente da República, Prof. Dr.
Marcelo Rebelo de Sousa, a importância de um ensino de qualidade,
indissociável de uma crucial promoção de valores como a solidariedade
e o respeito pela diferença, que singularizam esta instituição face às
restantes.
Muitos parabéns ao Centro Helen Keller por este reconhecimento públi‑
co do exemplar trabalho desenvolvido no âmbito do ensino.
Sua Excelência o Presidente da República foi acompanhado nesta visita
pelo Presidente da CML, Fernando Medina, pela Secretária de Estado
da Educação, Alexandra Leitão, pelo Presidente da JF Belém, Fernando
Ribeiro Rosa, pela Vogal da Educação da JF Belém, Helena Lencastre,
além de outras entidades públicas e privadas.
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EDUCAÇÃO

ATIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
As Atividades de Enriquecimento Curricular iniciaram a
19 de Setembro nas Escolas do Agrupamento de Escolas
do Restelo.

APOIO À FAMÍLIA
O Apoio à Família iniciou dia 1 de
setembro em todas as Escolas de
1º ciclo e de Jardim de Infância do
Agrupamento de Escolas do Restelo.
Este ano temos algumas novidades.
Todas as crianças irão ter ao longo
do ano sessões em grupo de psico‑
motricidade e atividades lúdicas
em inglês.
A equipa do Apoio à Família de cada
escola irá abordar três grandes te‑
mas por período: a alimentação sau‑
dável, a multiculturalidade e “eu e
os outros”.

A atividade física e desportiva, a aprendizagem de Inglês,
a expressão plástica, expressão dramática e musical, este
ano, partilham o seu horário, quinzenalmente em cada tur‑
ma, com a modalidade de xadrez.
A Junta de Freguesia de Belém por reconhecer os benefícios
da prática da modalidade do xadrez decidiu este ano enri‑
quecer as AEC com esta modalidade.
A prática de xadrez aumenta a capacidade de raciocínio e
concentração dos praticantes, facilitando também o cálculo
matemático.
Todas as Atividades são planeadas e baseadas nas Metas
Orientadoras do Ministério da Educação e Ciência, adapta‑
das ao contexto e realidade dos estabelecimentos de ensino
do Agrupamento.

EDUCAÇÃO
RODOVIÁRIA

Nas Escolas da
Freguesia de Belém

10
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Férias de Natal

Na interrupção letiva de Natal a
Junta de Freguesia irá assegurar a
ocupação das crianças do Jardim
de Infância de Belém, Escola Básica
de Caselas e Escola Básica Moinhos
do Restelo.
Estamos a preparar umas férias re‑
pletas de atividades diversificadas e
divertidas.
Inscreva o(s) seu(s) filho(s) de 28
de novembro a 7 de dezembro na
escola junto da coordenadora do
AAAF e CAF.

Um agradecimento especial à ACP
que ofereceu 1000 livros para que
cada criança pudesse levar um para
casa e testar os seus conhecimentos
de regras de segurança!

Testa o que sabes
com ACP kids:
Quando a bola vai
para a estrada, devo:
a. Atravessar a rua
a correr para
apanhar a bola.
b. Olhar com muita
cautela antes de
atravessar.
c. Não ir
buscar a bola.

Solução: C

APOIO À FAMÍLIA

O Automóvel Club de Portugal (ACP)
em conjunto com a Junta de Fregue‑
sia de Belém elaborou uma carta
de boas práticas de segurança ro‑
doviária, sustentada no programa
nacional de educação rodoviária
ACP Kids, dirigida às crianças do
pré-escolar e do 1º ciclo. A carta foi
entregue a todas as crianças das
Escolas de pré-escolar e 1ºciclo da
Freguesia de Belém, no Dia Europeu
da Segurança Rodoviária, dia 13 de
Outubro, acompanhada de um livro
de educação rodoviária infantil do
ACP, com o selo do Plano Nacional
de Leitura.

EDUCAÇÃO

CLUBES PAULA VICENTE
No dia 5 de outubro, António Guterres foi aclamado de pé, na sede da
ONU (Organização das Nações Unidas) por 193 países, em causa estava
a nomeação para o cargo mais importante do mundo, o de secretário‑
-geral das "vozes unidas".
Dias antes, cerca de 165 alunos (um aumento de 17% face ao ano ante‑
rior) da Escola Paula Vicente, iniciaram o seu calendário escolar. O que
têm em comum estes dois acontecimentos? Nada. Mas é um nada que
pode ser tudo. Também temos Antónios. Mas acima de tudo temos von‑
tade de chegar a um ponto de conhecimento e desenvolvimento capaz
e profissional.
Abriram três novos clubes; um clube de culinária, um clube de infor‑
mática e um clube de voleibol, o que indica que poderemos ter um Mas‑
terChef, um Steve Jobs e um atleta capaz de saltar mais alto que o PIB
português.
O Jumbo de Alfragide, grupo Auchan, associou-se ao projeto fornecendo
os alimentos para os alunos de culinária confecionar. A Moche, repeten‑
te, fornece mais uma vez os cadernos "Bué fixe" que é o mesmo que dizer
"Vou usar este caderno para anotar tudo o que os clubes me ensinam".

O site do Clube de Jornalismo, www.clubes.jf-belem.pt, vai continuar a
ser o meio de comunicação para que pais, alunos e a comunidade em
geral possam acompanhar este projeto. Também teremos um espaço
junto ao gabinete dos Clubes onde pais e alunos estão convidados a dei‑
xar ideias/sugestões de eventos que estão acontecer “lá fora” em dife‑
rentes áreas culturais.

Desejamos a todos um excelente ano letivo em Belém!

APOIOS:
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O ano arrancou com uma visita ao Jumbo de Alfragide, 7 de outubro,
para os alunos de Culinária que foram conhecer as diferentes secções
deste espaço, acompanhados por profissionais das secções de “Fresco”
e "Saúde e Bem- estar". Em Outubro recebemos também a visita da Far‑
mácia Belém para falar sobre "A Pediculose" aos alunos da Ludoteca.
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AÇÃO SOCIAL

LAVANDARIA
SOCIAL

Oferta de Trabalho
Socialmente Útil
Se gosta de lavar e engomar roupa,
de contato com pessoas mais velhas,
e está em situação de desemprego,
recebendo subsidio de desemprego,
temos uma oferta de trabalho social‑
mente útil para si (contrato de em‑
prego inserção).

PROJETO INTERVIR
Início das Atividades

A Junta de Freguesia em parceria
com o Centro Paroquial de Assistên‑
cia de Santa Maria de Belém, neces‑
sita de uma pessoa que esteja inte‑
ressada em colaborar neste projeto.

O Projeto Intervir em Belém deu inicio no corrente mês de
outubro às atividades dos «Afetos». No pré-escolar nos Jar‑
dins de Infância de Belém e e St.ª M.ª de Belém e nas Escolas
de 1º Ciclo da Freguesia, abrangendo mais de 500 crianças.
Os temas a abordar ao longo do ano letivo de 2016/2017 são
vários desde a família, a amizade, conhecer-se a si próprio,
conhecer os sentimentos, os comportamentos e as suas con‑
sequências, comunicação, espirito de grupo, entre outros.

Mantem o subsidio de desemprego,
e recebe um pequeno apoio econó‑
mico (20% do valor do IAS, 419.22€,
subsideo de transporte, alimentação
e seguro) e está ocupado no desen‑
volvimento de uma ação social‑
mente útil.

Em outubro também terá inicio a atividade «Psicomotrici‑
dade na Escola», destinada a crianças com dificuldades de
autocontrole, problemas de comportamento e de desenvol‑
vimento indicadas pelos educadores ou professores. Esta
atividade destina-se a pequenos grupos ou crianças em con‑
texto individual. Estas sessões promovem o desenvolvimen‑
to de competências sociais, autoconhecimento e regulação
das emoções e comportamentos. Estão previstas ainda as
atividades «Cartas a um Sábio», atividade conjunta entre o
Centro de Dia da Cruz Vermelha e a E.B. 1 de Caselas e «So‑
nhar Acordado», atividade com base no Yoga para crianças
no pré-escolar que prevê promoção de níveis de relaxação,
autocontrole e concentração.

Para
mais
informações,
en‑
tre em contato através de email
joana.richard@jf-belem.pt ou di‑
rija-se à Junta de Freguesia. Pode
também contatar-nos através do
210 132 330.
Relembramos que a lavandaria
social de momento está encerrada
por questões de ordem técnica.

Na sequência da articulação esta‑
belecida com a CED Nuno Álvares
Pereira, em particular nas ações de
voluntariado, a CED NAP encontra‑
-se a recrutar dois voluntários. Este
recrutamento pretende reforçar a
intervenção no espaço de recreio
do 1º Ciclo, diariamente das 16:00
às 18:00, sendo que os voluntários
apoiariam na implementação de ati‑
vidades a proporcionar às crianças.
Os
interessados
deverão
en‑
trar em contacto com a Junta
de Freguesia através do e-mail
voluntariado@jf-belem.pt , ou des‑
locar-se à mesma manifestando o
interesse.

TEATRO

“SONHO DE UMA
NOITE DE VERÃO”
1 DEZEMBRO 2016
21H . CCB
Foto: ©Companhia Maior | Fotografia de Bruno Simão
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VOLUNTARIADO

FESTA DE NATAL

SÉNIOR
REVISTA À PORTUGUESA

“PARQUE À VISTA”
18 DEZEMBRO 2016
Inscrições abertas até 12 de dezembro na
secretaria da Junta de Freguesia de Belém.

Esta peça que decorre no dia 1 de dezembro de
2016 do CCB - Centro Cultural de Belém, é uma
interpretação da Companhia Maior de “Sonho
de uma Noite de Verão” de William Shakespeare
com encenação de Tonan Quito.

Pontos de encontro:
CASELAS (14h30) - em frente ao Caselas Clube
AV. ILHA DA MADEIRA (14h30) - em frente ao
Museu de Etnologia
BELÉM (15h00) - Largo dos Jerónimos

Uma coprodução Fundação Centro Cultural de
Belém e Companhia Maior, com o apoio da
Câmara Municipal de Lisboa, Junta de Freguesia
de Belém e HomemBala.

Entraremos em contato com os inscritos que
fiquem em lista de espera.

Para ter acesso aos bilhetes para o ensaio geral
da peça, oferta da Companhia Maior, inscreva-se nas secretarias da Junta de Freguesia de
Belém até dia 28 de novembro.

AÇÃO SOCIAL

CAMPANHA

"Vai onde Sobra, Leva onde faz Falta"
Dia 13 de outubro decorreu, no Salão Nobre dos Paços do
Conselho, a apresentação pública da campanha "Vai onde
Sobra, Leva onde faz Falta" que foi lançada em vários su‑
portes (televisão, rádio, imprensa, mupies, etc.) a partir do
dia 15 de outubro.
Esta ação, na qual a Junta de Freguesia de Belém colabo‑
ra ativamente, pretende sensibilizar toda a sociedade civil
para a problemática do desperdício alimentar e aumentar
o número de voluntários , com o objectivo de garantir a co‑
bertura por inteiro do território do município, através da
sua rede de recolha e distribuição de alimentos, para que
Lisboa possa vir a ser a primeira cidade do mundo com uma
rede alimentar integrada, capaz de cobrir toda a cidade no
combate ao desperdício alimentar.

LOJA SOLIDÁRIA
Não Custa Nada!!

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.

Do mesmo modo, comemorando a fundação da Organiza‑
ção das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
em 1945, a FAO celebrou o Dia Mundial da Alimentação a
16 de outubro com eventos em mais de 150 países, tornan‑
do-o num dos dias mais festejados do calendário nas Na‑
ções Unidas.

GIP - GABINETE
DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL

Fim das Apresentações
Quinzenais

Deste modo, e conforme tem sido
noticiado na comunicação social,
em vez de serem obrigados a pro‑
ceder à referida apresentação quin‑
zenal, os desempregados vão passar
a ter "sessões regulares" de atendi‑
mento, cujos contornos exatos serão
ainda definidos.
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Com a publicação da Lei n.º 34/2016,
de 24 de agosto, a partir de 1 de
outubro de 2016 foi eliminada a
obrigatoriedade da Apresentação
Quinzenal (AQ) dos beneficiários de
prestações de desemprego, estando
em curso a definição de novas regu‑
lamentações mais específicas.
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AÇÃO SOCIAL

SAIBA COMO

• FAZER COMPRAS MAIS SUSTENTÁVEIS

GEPE

Grupo de Entreajuda
para a Procura
de Emprego
O IPAV-Instituto Padre António Viei‑
ra e a Câmara Municipal de Lisboa
assinaram no passado dia 28 de Se‑
tembro, um protocolo de coopera‑
ção, tendo em vista a promoção da
empregabilidade para pessoas de‑
sempregadas.
Esta cooperação visa o desenvol‑
vimento de Grupos de Entreajuda
para a Procura de Emprego (GEPE)
pelo IPAV para a implementação de
uma rede GEPE nas freguesias de
Lisboa até 2017.
A Junta de Freguesia de Belém as‑
sinou com o IPAV em 2015, um
protocolo para a formação de um
GEPE-Grupo de Entreajuda para a
Procura de Emprego. Este grupo
tem estado a funcionar no Centro
Social de Belém, como tem vindo a
ser noticiado neste Boletim.
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O projeto GEPE está também entre
os 10 finalistas do Prémio Manuel
António da Mota que distingue
anualmente organizações que se
distinguem na apresentação de ini‑
ciativas de cariz e impacto social.
Relembramos que os GEPE são gru‑
pos informais de pessoas desempre‑
gadas que se reúnem periodicamen‑
te com o objetivo da procura ativa
de emprego, no qual todos os mem‑
bros colaboram e se entreajudam.
Para mais informações contate o
GIP-Gabinete de Inserção Profissio‑
nal 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 10.00 horas e as 11.30 horas,
e participe dos nossos encontros.

• PAGAR MENOS E GANHAR MAIS
• COMBATER O DESPERDÍCIO

CENTRO SOCIAL DE BELÉM
8 NOVEMBRO• 15H30
joana.richard@jf-belem.pt • 210 132 330

AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA FÉRIAS DO NATAL
Crianças e Jovens

A Junta de Freguesia de Belém vai promover um programa de
apoio às famílias durante as férias de Natal de 2016, onze dias
úteis (19 de Dezembro de 2016 a 2 de Janeiro de 2017).
Este programa é destinado a crianças e jovens entre os 6 e os 17
anos, com as seguintes especificidades e de acordo com o esca‑
lão da Segurança Social dos Encarregados de Educação:
1. Crianças dos 6 aos 10 anos que não frequentem as Escolas
Básicas Públicas da Freguesia e crianças com 11 ou 12 anos da
Freguesia.
Destinado unicamente a crianças que residem na Freguesia de Belém.
Atenção: No caso de crianças com 12 anos e que frequentem
o 7º ano de escolaridade, os Encarregados de Educação podem optar pelo programa Jovem ou de crianças, bastando
na inscrição online selecionar o programa pretendido.
Valor de inscrição
8h30-17h30

Período de Férias
(valor diário a acrescer
à mensalidade)

Escalão A – 7€

Escalão A- 1€

Escalão B – 20€

Escalão B- 2€

Escalão C - 30€

Escalão C- 4.94€

Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a ali‑
mentação, o seguro e o material de identificação.
2. Jovens dos 13 aos 17 anos residentes na Freguesia de Belém
As atividades deste grupo serão diferentes do grupo anterior, sendo as mesmas adaptadas às suas idades.
Valor de inscrição
8h30-17h30

Período de Férias
(valor diário a acrescer
à mensalidade)

Escalão A – 7€

Escalão A- 1€

Escalão B – 20€

Escalão B- 2€

Escalão C - 30€

Escalão C- 4.94€

Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a ali‑
mentação, o seguro e o material de identificação.
Para as Crianças e Jovens que não são Fregueses da Freguesia
de Belém o valor de inscrição será de 50€ e por cada dia esco‑
lhido 10€, perfazendo um total máximo de 160€.
As inscrições são feitas online até dia 26 de novembro de
2016, podendo, caso não o consiga fazer, dirigir-se à Junta de
Freguesia e aí preencher a inscrição com nosso o apoio.

PROJETO
INTERGERACIONAL

Continuado pela Cruz
Vermelha Portuguesa

O projeto "Cartas para um sábio"
está de regresso neste ano letivo
2016/2017. Na sua primeira edição
superou as expectativas daqueles
que nele estavam envolvidos: as
pessoas idosas do Centro de Dia de
S Francisco Xavier e os alunos do 4º
ano da escola EB1 de Casela; con‑
siste numa troca mensal de cartas
onde inicialmente os "netos" tentam
saber características, gostos, inte‑
resses e sonhos dos seus "avós". A
partilha e a troca de experiências
são os pontos fortes neste projeto
onde a autoestima e a curiosidade
aumentam de semana para semana.
O encontro de “avós e netos” acon‑
tecerá em junho, no final do ano
letivo, num momento de convívio,
envolvendo todos os participantes.

PASSEIOS PEDESTRES
Do Restelo para a Cidade

Valor de inscrição: 2€
(inclui entradas e visitas guiadas
quando aplicável)

A reunião de Encarregados de Educação será no dia 6 de
dezembro às 18h00 no Centro Social da Freguesia de Belém, no
Bairro de Belém- Rua 11.

Local de inscrição: Na Junta de Fre‑
guesia de Belém (Largo dos Jerónimos,
3 ou Rua João de Paiva, 11)

IMPORTANTE: No caso das crianças que frequentem os Jardins
de Infância e as escolas básicas públicas da Freguesia de Belém,
os Encarregados de Educação deverão dirigir-se à coordenação
CAF da escola, de forma a frequentarem o programa de férias
CAF que é disponibilizado.

Responsável pelos passeios:
João Cristóvão (t. 961 490 772)

PONTOS DE APOIO À INSCRIÇÃO PRESENCIAL:

PRÓXIMOS PASSEIOS

Largo dos Jerónimos, 3, de 2ª a 6ª entre as 09h30 e as 18h00.

08/Nov DECO Informa - Compras
Inteligentes
15/Nov Museu da Carris

Rua João de Paiva, 11, de 2ª a 6ª entre as 09h30 e as 13h00 e
entre as 15h00 e as 17h00.

Percursos para descobrir a Cidade de
Lisboa, todas as terças feiras às 14h.
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Para proceder à sua inscrição online aceda ao seguinte link:
goo.gl/iRGxEK
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DESTAQUE

PORQUE DEVE PASSEAR
O SEU CÃO DE TRELA?
Por Bárbara Noriega

TREINADORA - B POSITIVE
bpositivedogcat@gmail.com

Não é apenas pela obrigatoriedade legal
(DL nº 314/2003 de 17 de Dezembro, Ar‑
tigo 7) que especifica que TODOS os cães
são obrigados a andar de trela na via pú‑
blica. Há várias outras razões legítimas
para o fazer. Aqui ficam algumas.
1.

Segurança do animal – Ajudanos a prevenir que coma algo
que não deve, que entre numa
propriedade privada, que atravesse
uma estrada, que vá atrás de uma
bicicleta, etc., podendo colocar em
risco não só a sua segurança como
a de terceiros.

2.

Respeito para com outras pessoas
– Além de nem todos gostarem de
cães há quem tenha medo. Porque
é que têm de ver o seu espaço
invadido por um cão solto a correr
na direção delas? E se uma criança
estiver a andar de bicicleta e um
cão sem trela começar a correr na
direção dela? E se a criança tiver
medo? Podemos facilmente evitar
estas e outras situações se o nosso
cão estiver de trela.
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3.

Respeito para com outros cães
– Nem todos os cães gostam de
outros cães. Há cães com medo,
cães reativos a outros cães, cães
idosos que podem ter dor e querem
estar tranquilos a fazer o seu
passeio, cães de serviço que não
devem ser incomodados. E se o seu
for um destes?
Não conseguimos controlar o ambiente
que nos rodeia, logo não conseguimos
nunca controlar o nosso cão a 100%. O
uso da trela assegura-nos um maior con‑
trolo sobre a situação, seja para o prote‑
ger, acalmar ou retirá-lo de determinada
situação. Se quiser oferecer ao seu cão
a oportunidade de correr, existem já al‑
guns locais próprios para o fazer. Pode
ainda adquirir trelas de 10m, o seu cão
tem um maior raio de ação para explo‑
rar e permanece controlado para que
não aconteçam acidentes.
Os locais públicos são de todos nós. De‑
vemos ser cívicos, educados, informados
e ter respeito pelos outros (pessoas e
cães). Pense nisso quando levar o seu cão
à rua. Passeie o seu cão sempre de trela!

BAR "GANDA LATA"
Na Piscina do Restelo

Abriu este mês de outubro na Piscina Municipal do Restelo
um espaço agradável de refeições rápidas explorado pelo
Bar "Ganda Lata", com a gerência de Pedro Rocha e de Celi‑
na Monteiro, e que está aberto todos os dias das 8h às 20h.
Este espaço vem aumentar o leque de oferta de serviços
deste tipo de equipamento, em prol dos utentes da piscina e
do público em geral.
Contactos: pedro_lata@hotmail.com ou 926 821 073

Na fotografia, pela JF Belém, o Dr. Fernando Ribeiro Rosa e a Dra.
Ana Domingos, e pela Restelo Vet, o Eng. Carlos Dias Alves e os
médicos veterinários Margarida Alves e José Coucelo.

APOIO VETERINÁRIO
No Espaço Ecológico

No jardim do edifício da Junta de Freguesia, existe um es‑
paço lúdico e pedagógico com patos, coelhos, galinhas, gali‑
nhas da Índia, pintassilgos, periquitos e outras aves exóticas
que embelezam e são um livro vivo de aprendizagem das
nossas crianças.
Com a finalidade de manter os animais saudáveis foi assi‑
nado, no passado dia 16 de setembro, um protocolo de vo‑
luntariado entre a Junta de Freguesia de Belém e a Clínica
Veterinária "Restelo Vet". Este Protocolo de colaboração
voluntária prevê, numa primeira fase, que a Clínica Vete‑
rinária "Restelo Vet" diagnostique a situação de todos os
animais que integram o Espaço Ecológico e, numa segunda
fase, o aconselhamento e apoio à sua saúde e bem-estar.
Os responsáveis da "Restelo Vet" consideram esta iniciativa
uma "oportunidade de contribuir para uma Freguesia mais
amiga da natureza e dos animais".

