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FREGUESIA Protocolo de Cooperação PSP
A Junta de Freguesia de Belém estabeleceu um protocolo de cooperação com a Polícia de Segurança Pública (PSP) - 26ª 
Esquadra (Belém), onde formalizou a doação de um veículo automóvel ligeiro de passageiros, a pensar na segurança 
dos fregueses de Belém. Saiba mais neste boletim. página 5

BOM NATAL E FELIZ ANO DE 2017
Estando a entrar no último ano deste primeiro mandato da Junta de 
Freguesia de Belém (Ano da Consolidação) e aproximando-se a épo-
ca natalícia bem como o início de um novo ano, venho de uma forma 
muito sentida e solidária fazer votos que a vida se apresente mais po-
sitiva para todos vós e se sintam mais felizes e realizados nos planos 
pessoal e profissional. Nós, os autarcas, políticos de proximidade, te-
mos a especial obrigação de saber que somos muitas vezes o último 
reduto de muitos daqueles que estão carenciados de ajuda e, por isso 
mesmo, se encontram desesperados e sem forças para resistir. É para 
essas pessoas que hoje, fundamentalmente, lhes dirijo as minhas pa-
lavras, dizendo-lhes que a Junta de Freguesia de Belém está atenta e 
disponível para os ajudar. Hoje, com funções acrescidas nos diversos 
domínios é, sem qualquer dúvida, na Ação Social que a nossa ativida-
de tem de estar cada vez mais presente no apoio ao cidadão, segundo 
o lema: “As pessoas em primeiro!”. Graças aos esforços e sacrifícios 
de todos os portugueses, saímos de uma zona perigosa em que nos 
encontrávamos, permitindo dessa forma que hoje já possam começar 
a surgir alguns sinais positivos, ainda que pequenos, de haver espe-
rança da situação se encontrar a mudar para um ambiente já mais 
favorável e acolhedor. Há que ter esperança!
Face a tudo o que foi referido e à época específica que estamos ago-
ra a viver de final de um ano e começo de um outro, venho em meu 
nome pessoal, do Executivo e das cerca de duas centenas de funcio-
nários e restantes colaboradores da Junta de Freguesia, desejar um 
BOM NATAL e BOAS FESTAS a todos os que constituem a nossa Fre-
guesia de Belém. 

Fernando Ribeiro Rosa 
(Presidente da Junta de Freguesia de Belém)

Na foto, o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, 
ladeado à sua esquerda pelo Superintendente Jorge Maurício 

(Comandante Metropolitano de Lisboa da PSP) e à sua direita pelo 
Subintendente Pedro Marques (Comandante da 4ª Divisão da PSP de Lisboa), 

com a viatura doada atrás.
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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 direitos cidadão) 
6ª feira | 15h – 18h (quinzenalmente)
Dr.ª Ana Maria Brito 
(área direitos cidadão) 
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
Cultura, Turismo e 
Comunicação e Imagem

TESOUREIRO 
João Carvalhosa
joao.carvalhosa@jf ‑belem.pt
Ação Social, Espaço Público, 
Ambiente, Higiene Urbana 
e Trânsito

VOGAL 
Maria Helena Lencastre
helena.lencastre@jf ‑belem.pt
Educação, Coletividades, Comércio 
e Obras em Habitações

VOGAL 
Rui Cordeiro
rui.cordeiro@jf ‑belem.pt
Desporto e Juventude

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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Propriedade da

Junta de Freguesia de Belém
Distribuição JF Belém 

Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02

PUBLICAÇÃO
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IMPRESSÃO
LuzAzul Impressores, Lda.

Oliveiras Parque
Estrada da Carne Assada, 12

Pav. A, Godigana
2705 -837 Terrugem SNT

210 139 350 | geral@luzazul.pt

Pode consultar todos os Boletins da JF Belém em www.jf ‑belem.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.

PASTELARIA VERSAILLES 
PASTELARIA, RESTAURANTE E CASA DE CHÁ
Esquina da Calçada da Ajuda 
com a Rua da Junqueira 
(a abrir brevemente)

L'XIRINGUITO 
CAFÉ E PETISCOS
Av D. Vasco da Gama, 45D

EILAR  
COZINHAS, ELETRODOMÉSTICOS E IMAGEM
Av da Ilha da Madeira, 30A 
211 953 517
info@eilar.pt

PROTOCOLO
Farmácia dos Jerónimos
Foi estabelecido um protocolo entre 
a JF Belém e a Farmácia dos Jeróni-
mos onde todas as pessoas recen-
seadas em Belém e todos os funcio-
nários/colaboradores da Junta de 
Freguesia usufruem dos seguintes 
descontos:
1. Um desconto máximo de 5% 

sobre o valor a pagar nos 
medicamentos sujeitos a 
receita médica (MSRM), após 
comparticipação, excepto 
medicamentos com valor de 
venda ao público (PVP) superior 
a 50,00€, cujo o desconto aplicado 
é de no máximo 5,00€;

2. Um desconto máximo de 5% 
sobre o valor a pagar nos 
medicamentos sujeitos a 
receita médica (MSRM) sem 
comparticipação;

3. Um desconto máximo de 10% 
sobre o valor a pagar nos 
medicamentos não sujeitos 
a receita médica (MNSRM) e 
restantes produtos de farmácia; 

4. Os descontos referidos não 
se aplicam aos serviços 
farmacêuticos;

5. Os descontos referidos, nos 
pontos anteriores não podem 
ser acumuláveis com outras 
promoções ou descontos em 
vigor na Farmácia.
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INAUGURAÇÃO
Estátua de D. Nuno Álvares Pereira
O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou, no dia 
6 de novembro, no Restelo, a estátua de D. Nuno Álvares 
Pereira, numa cerimónia onde foi acompanhado pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.
A cerimónia contou com a presença de diversas entidades, 
nomeadamente todas as altas chefias militares, Sua Emi-
nência o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemen-
te, o Senhor D. Duarte Nuno, o provedor da SCML, Pedro 
Santana Lopes, além de outras entidades civis e militares. A 
Junta de Freguesia de Belém esteve representada pelo seu 
Presidente, Fernando Ribeiro Rosa e pelos Vogais, João Car-
valhosa e Maria Helena Lencastre.
Situada no topo da avenida da Torre de Belém, a estátua em 
honra de D. Nuno Álvares Pereira foi inscrita, em 2009, no 
Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa, 
tendo tido o apoio dos lisboetas, e é da autoria do escultor 
Augusto Cid.

A Comissão São Nuno de Santa 
Maria, responsável pelo acto, 
foi constituída no ano da ca-
nonização do Condestável, em 
2009, sob o patrocínio da Or-
dem do Carmo em Portugal, e 
tem como objetivo celebrar a fi-
gura de D. Nuno Álvares Perei-
ra e divulgar a vida e obra deste 
santo português do século XIV.

A estátua em 
honra de D. Nuno 
Álvares Pereira 
está situada no 
topo da avenida 
da Torre de Belém.

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO
No dia 28 de novembro, nos Paços 
do Concelho teve lugar a apresenta-
ção dos projetos vencedores do Or-
çamento Participativo 2016.
Na edição deste ano o Orçamento 
Participativo teve novidades, que 
resultaram numa distribuição mais 
equitativa pela cidade com a partici-
pação a aumentar 22% face a 2015.
Mais uma vez, em votação estiveram 
dois grupos de projetos: os estrutu-
rantes, com uma verba de 1 milhão 
de euros e dois vencedores, Jardim 
do Caracol da Penha e a Missão Pa-
vilhão Carnide, e os locais com um 
1 milhão e 500 mil euros e quinze 
premiados.
Esta nova modalidade do OP permi-
te que cada uma das das cinco zonas 
de Lisboa: Centro, Centro Histórico, 
Norte, Oriental e Ocidental recebem 
uma verba de 300 mil euros.
Veja o vídeo alusivo ao projeto em:
https://vimeo.com/193530320
Na zona Ocidental Belém teve um 
projeto vencedor com 442 votos:

Projeto vencedor 442 votos 
Data de criação: 23-09-2016 
Grupo: Local 
Orçamento estimado: 150000 € 
Unidades de Intervenção Territorial: 
     Zona Ocidental 
Freguesia: Belém 
Local: R. Antão Gonçalves, 1400‑015    
     Lisboa, Portugal 
Área Temática: Reabilitação Urbana 
     e Espaço Público 
Prazo de execução: 12 meses 
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98.º ANIVERSÁRIO 
do Armistício da 
Grande Guerra
A Liga dos Combatentes, presidida 
pelo Gen. Chito Rodrigues, assina-
lou, no passado dia 11 de novembro, 
o 98º aniversário do Armistício da 
Grande Guerra, o 95º aniversário 
da sua fundação, o 42º aniversário 
do fim da Guerra do Ultramar e o 
centenário da Grande Guerra. A ce-
rimónia evocativa realizou-se junto 
ao Monumento de Homenagem aos 
Combatentes do Ultramar, em Be-
lém, tendo sido presidida pelo Presi-
dente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa e contando com a presença 
do Presidente da Junta de Freguesia 
de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, 
de altas individualidades civis, mi-
litares e religiosas,  dos Núcleos da 
Liga dos Combatentes, Associações 
de Combatentes, muito público anó-
nimo, entre o qual se destaca a par-
ticipação de dezenas de jovens estu-
dantes do ensino secundário.

FR
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“O PALCO AOS DIREITOS HUMANOS”
Enche Auditório
A Associação Corações com Coroa (CCC), em parceria com 
a Missão Continente, realizou mais um Prémio Comunicação e 
Debate Corações Capazes de Construir com o objectivo de distin-
guir peças jornalísticas e campanhas de publicidade que pro-
movem com rigor e sentido de responsabilidade a protecção 
dos direitos humanos. Tudo aconteceu no dia 23 de Novembro, 
perante um auditório cheio, na Fundação Calouste Gulbenkian, 
onde para além da atribuição dos prémios aos vencedores se 
debateu o papel dos media, de comunicadores e artistas na 
construção de um mundo mais igualitário e solidário, onde 
ninguém seja esquecido ou deixado para trás.
Pedro Ribeiro (Director da Rádio Comercial), Márcia (Cantora), 
Diana Nicolau (atriz), Olga Roriz (coreógrafa) e Valter Hugo 
Mãe (escritor), conversaram com Catarina Furtado sobre o 
tema, este ano com o título “O Palco aos Direitos Humanos”. 
Sobre o papel da comunicação social, Alfonso Barragues, Direc-
tor do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) no 
escritório de Genebra, partilhou a metodologia simples utiliza-
da pelas agências de desenvolvimento da ONU, e que assenta 
em três perguntas que podem ser usadas pelos meios de comu-
nicação na construção de peças jornalísticas que promovam os 
Direitos Humanos, numa perspectiva de desenvolvimento:
1. Quais são as populações e indivíduos mais afectados pelos 

problemas de desenvolvimento?
2. Quais são as causas mais imediatas e mais profundas que 

expliquem o porquê destas situações de desigualdade?
3. Quais são os actores responsáveis por tomar acções que 

combatam estes problemas e em que medida essas acções 
estão já a ser tomadas?

O júri do prémio, composto por Ana Paula Laborinho (presiden-
te do Instituto Camões), Catarina Albuquerque (Procuradoria 
Geral da República e Directora da iniciativa Sanitation and Wa-
ter for All da ONU), Joaquim Furtado (jornalista e presidente do 
júri), Luís Cabaço (vice-presidente da Comissão Nacional Direi-
tos Humanos), Miguel Barros (presidente da Associação Portu-
guesa das Agências de Publicidade, Marketing e Comunicação), 
Nádia Reis (diretora de Relações Públicas, Ativação de Marca e 
Responsabilidade Social da Sonae MC) e Ana Magalhães (dire-
ção Corações com Coroa), atribuiu os seguintes prémios:

Categoria Jornalismo 
Prémio - Chegada à Paz de Adriana Costa Santos, para o Blog 
Revista Visão Online em exaequo com A Lágrima que Deito de 
Mafalda Gameiro com imagem de António Antunes, para a RTP. 
Menções honrosas - Racismo em Português de Joana Gorjão Hen-
riques para o jornal Público e O Mister, de Ana Leal para a TVI.

Categoria Campanha
Prémio - Home, da Agência FCB Lisboa para a APAV 
Menção honrosa - Bati no seu Carro,  produtora Kripton para a 
Associação Salvador
Parabéns à associação CCC e à sua presidente Catarina Furtado, 
ambas residentes na nossa Freguesia.

1º CENTENÁRIO
Bombeiros Voluntários 
de Campo de Ourique
A Junta de Freguesia de Belém esteve 
representada pela Vogal Maria Helena 
Lencastre (o Presidente Fernando Ribei-
ro Rosa esteve presente na qualidade de 
Presidente do Conselho Fiscal da associa-
ção), na cerimónia do 100.º aniversário 
dos Bombeiros Voluntários de Campo 
de Ourique, que se realizou no passado 
dia 13 de novembro, e que foi presidida 
pelo Secretário de Estado da Administra-
ção Interna.
A Junta de Freguesia deseja as maiores 
felicidades à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Campo 
de Ourique, que exerce a sua atividade 
fundamentalmente na zona ocidental 
de Lisboa.

Na foto, o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, com Ana 
Magalhães, da Direção da CCC
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XIV CONGRESSO
Europeu das Confrarias 
Enogastronómicas
800 pessoas de oito países (Portugal, 
Espanha, França, Itália, Bélgica, Gré-
cia, Hungria e Região Administrati-
va de Macau) participaram no XIV 
Congresso Europeu das Confrarias 
Enogastronómicas (CEUCO) que, 
subordinado ao tema “PORTUGAL, 
país de Descobrimentos e excelência 
gastronómica I A Europa enológica 
e culinária”, teve lugar nos dias 4, 
5 e 6 de novembro, em Oeiras, Cas-
cais e Lisboa.
No domingo dia 6, as 80 Confrarias, 
desfilaram junto ao Jardim Vasco da 
Gama, onde também atuou a Cha-
ranga da GNR.
Este evento foi organizado no nosso 
país pelas Câmaras Municipais de 
Oeiras e de Cascais, tendo a Junta de 
Freguesia de Belém também apoia-
do a iniciativa.

RESTELO VET
Festa Anual
No dia 15 de outubro decorreu a fes-
ta anual da Restelo Vet, que contou 
com diversas atividades tais como a 
demonstração de agilidade canina 
com túneis, arcos e obstáculos e  au-
las de treino canino, dadas por trei-
nadores especializados.

FREG
U

ESIA

BRASÃO
Da Freguesia de Belém
Foi executado, pelos jardineiros da empresa de manuten-
ção de espaços verdes, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, um 
brasão floral da Freguesia de Belém.
Esta é uma forma de divulgar e de preservar a imagem da 
nossa Freguesia junto da população em geral e dos turistas 
que nos visitam, recorrendo a técnicas tradicionais há mui-
to utilizadas no jardim da Praça do Império.

POLÍCIA 
Protocolo de Cooperação

A Junta de Freguesia de Belém estabeleceu um protocolo de 
cooperação com a Polícia de Segurança Pública (PSP) - 26ª 
Esquadra (Belém), onde formalizou a doação de um veículo 
automóvel ligeiro de passageiros, um Dácia Logan, a fim de 
fomentar uma relação de proximidade direta, com o intuito 
de potenciar um ambiente ainda mais seguro e estável na 
Freguesia.
De realçar que a ex-Junta de Freguesia de Santa Maria de 
Belém, em 2002, tinha sido já em Lisboa a primeira a ofe-
recer uma viatura à PSP enquadrada no programa "Idosos 
em Segurança", no âmbito do projeto "Policiamento de Pro-
ximidade" da 26ª Esquadra (Belém), bem como em 2013 ofe-
receu duas bicicletas para a equipa de Ciclo-Patrulhamento 
da PSP da 26ª Esquadra (Belém).

Na foto, o Presidente do CEUCO, o 
Presidente da CM Oeiras, Paulo Vistas, 

o Presidente da JF Belém, Fernando 
Ribeiro Rosa, e o Vereador da 

CM Oeiras, Angelo Pereira.

Na foto, da esquerda para a direita, com a viatura doada atrás, 
Subintendente Pedro Marques, Fernando Ribeiro Rosa, 

Superintendente Jorge Maurício e João Carvalhosa.
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NOVIDADES
“Vaticanum”
Um comando do estado islâmico en-
tra, clandestinamente, no Vaticano 
e o Papa desaparece. Horas depois 
surge na internet um vídeo em que os 
terroristas mostram o Sumo Pontífi-
ce em cativeiro e fazem um anúncio 
chocante: O papa será decapitado em 
direto à meia‑noite. O relógio come-
ça a contar. O rapto do Papa desen-
cadeia o caos. Milhões de pessoas 
saem à rua, os atentados sucedem-se, 
multiplicam-se os confrontos entre 
cristãos e muçulmanos, vários países 
preparam‑se para a guerra.
Apanhado no epicentro da crise 
quando trabalha nas catacumbas da 
Basílica de São Pedro, Tomás Noro-
nha vê-se envolvido na investigação 
para descobrir o paradeiro do papa 
e cruza-se com um nome enigmático 
OMISSIS. A pista irá conduzi‑lo ao se-
gredo mais sombrio da Santa Sé. Um 
thriller de José Rodrigues dos Santos.

“A Rapariga no Comboio”
Todos os dias, Rachel apanha o com-
boio... No caminho para o trabalho, 
ela observa sempre as mesmas casas 
durante a sua viagem. Numa das ca-
sas, ela observa sempre o mesmo ca-
sal, ao qual ela atribui nomes e vidas 
imaginárias. Aos olhos de Rachel, o 
casal tem uma vida perfeita, quase 
igual à que ela perdeu recentemente. 
Até que um dia...Rachel assiste a algo 
errado com o casal... Não querendo 
guardar segredo do que viu, Rachel 
fala com a polícia. A partir daqui, ela 
torna-se parte integrante de uma su-
cessão vertiginosa de acontecimen-
tos, afetando as vidas de todos os 
envolvidos. A Rapariga no Comboio, 
escrito por Paula Hawkins, jornalis-
ta na área financeira durante quin-
ze anos, até se dedicar inteiramente 
à escrita de ficção, é um envolven-
te romance.

BIBLIOTECA, TELEVISÃO E JORNAL
A turma que visitou a Biblioteca, em novembro, esteve a 
fazer pesquisa no computador sobre a Televisão (em grupo 
de dois), no âmbito do Dia Mundial da Televisão celebrado, 
anualmente, no dia 21 de novembro. Os alunos relembra-
ram que a mesma apareceu em março de 1957, a preto e 
branco e que foi em março de 1980 que foi transmitido o 
primeiro programa a cores, no Festival da Canção. Os alu-
nos, com idades compreendidas entre os 12 e os 14, afirma-
ram que costumam passar entre 1 a 3 horas /dia em frente à 
TV. E que preferem os canais Disney Channel, Panda, Panda 
Bigs. Relembraram, também, o que é necessário para faze-
rem uma notícia e redigiram, por fim, uma notícia do Ter-
ramoto de 1755.

VISITAS DE ESTUDO
À Biblioteca
A Turma do 4.º A, da professora Zélia Matias, da escola Moi-
nhos do Restelo, visitou-nos no dia 25 de novembro. Depois 
de verem e ouvirem duas histórias e observarem um livro 
ilustrado, estiveram a ler. E que encanto é vê-los a ler! 
No dia 3 de dezembro, a turma do 1.º B, da professora Teresa 
Pereira, esteve na Biblioteca, sendo que os alunos mostra-
ram-se muito entusiasmados com as histórias que ouviram. 
Ambas as visitas de estudo tiveram a presença da diretora 
da escola, a professora Emília Coelho. A 9 de dezembro foi 
a vez da turma da professora Ana Mónica Mões, do 2.º B, 
visitar a nossa Biblioteca.
Marcações: biblioteca@jf‑belem.pt
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MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
No mês de janeiro Teolinda Gersão, 
autora que mereceu o Prémio Lite-
rário Fernando Namora, será a es-
colha da nossa mostra bibliográfica. 
Em fevereiro destacamos DVD´s in-
fantis e juvenis.

LER FAZ BEM 
À SAÚDE
No dia 5 de dezembro o grupo da 
Casa do Restelo veio fazer as suas 
devoluções, renovações e emprésti-
mos de livros. Estas utilizadoras da 
Biblioteca são leitoras assíduas que 
aproveitam o seu tempo para, entre 
outras coisas, ler, que faz bem à saú-
de física mental e emocional pois es-
timula a imaginação, exercita o cé-
rebro, desenvolve a concentração, a 
inteligência e o raciocínio.

LANÇAMENTO DE LIVRO
"De Mosul a Alfeizerão"
Conforme anteriormente anunciado no Boletim Informati-
vo da nossa Junta, realizou-se no passado 24 de novembro, 
com início pelas 18h30, a apresentação do livro De Mosul 
a Alfeizerão em 6000 palavras, no Auditório do Centro So-
cial de Belém. Em breves palavras, os autores, Dra. Helena 
Lopes Franco e o refugiado Daud Al Anazy, confessaram o 
que os levou a escrever o livro. Foi realçada a amarga ex-
periência de Daud, jovem de 20 anos, que, de repente, tudo 
perdeu. Testemunho vivo do pesadelo vivido, assim que os 
radicais do DAESH tomaram Mosul, este jovem viu-se preso, 
acusado de herege e fumador, irmãos serem mortos, a famí-

lia separada. Aconselhado pelo 
pai de 80 anos a partir, passou 
pela Síria, Turquia, Grécia, até 
chegar a Portugal e acolhido em 
Alfeizerão, graças à Santa Casa 
da Misericórdia. Os presentes 
ouviram, com muita emoção, 
as palavras deste jovem, que já 
se exprimia em português, gra-
ças às aulas recebidas pela Dra. 
Helena (atual Presidente do So-
roptimist International, União 

de Portugal - ONG), a qual, também, lhe deu emprego na sua 
Casa do Pão de Ló. Seguiram-se algumas perguntas aos au-
tores, tendo sido salientado, entre outras conclusões, a falta 
de resposta adequada a esta grave tragédia em matéria de 
recursos humanos e materiais e a importância da religião e 
suas implicações.
Vale a pena salientar que Daud, termina o livro com uma 
reflexão importante e uma prece: “Desejei que a minha jor-
nada tivesse terminado. Não que os desafios que se avizi-
nham não sejam, igualmente, difíceis, mas serão por certo 
diferentes… Eu tenho muita vontade de ser feliz.”

AULAS DE INGLÊS
As aulas de inglês nível B1/B2 a rea-
lizar à 2.ª e 6.ª feira, entre as 16h e as 
17h, vão dar início, na delegação da 
Junta de Freguesia, no dia 9 de janei-
ro. Novas inscrições abertas.

"Desejei que a 
minha jornada 
tivesse terminado. 
(...) Eu tenho 
muita vontade 
de ser feliz.”
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FÉRIAS COM 
LIVROS
Nestas férias, aproveite o tempo e 
leia, leia mais! Venha à Biblioteca, 
procure um livro ou dois e requisi-
te-os por uns bons dias. E poderá re-
novar o seu empréstimo se precisar 
de mais uns dias.

LIVROS E REVISTAS
no Centro de Dia
Cerca de setenta e cinco livros e se-
tenta revistas das seleções do Rea-
ders´s Digest foram enviados para 
o Centro de Dia da Misericórdia de 
Alfeizerão.

TEATRO
"As Árvores Morrem de Pé"
A peça de teatro As Árvores Morrem 
de Pé, de Alejandro Casona, exibida 
no Politeama, e à qual os residentes 
da Freguesia de Belém tiveram aces-
so, através de um desconto, confor-
me anunciado no último Boletim, foi 
de facto muito boa!
Eunice Muñoz interpreta o papel de 
Avó, em alternância com Manuela 
Maria (considerada uma das pri-
meiras damas do teatro português) 
e afirmou que “tinha muitas sau-
dades desta peça, que viu muitas 
vezes interpretada por Palmira Bas-
tos (1875-1967), que apontou como 
sua mestra.” O condecorado Filipe 
La Feria, que reúne um elenco de 
grandes atores, esteve presente e 
a autografar os programas. Alguns 
moradores da freguesia que viram 
a anterior peça e viram a atual fica-
ram muito satisfeitos.

ED
U

CA
ÇÃ

O APRESENTAÇÃO DE LIVRO
"Minha Belém dos 400 Anos"
Já muito foi escrito sobre a irmandade entre Portugal e o 
Brasil. No passado dia 23 de novembro, no auditório do 
Centro Social de Belém, a professora de antropologia Na-
zaré Paes de Carvalho, apresentou o intitulado "Minha Be-

lém dos 400 anos". Um retrato car-
tográfico, geocêntrico sobre Santa 
Maria de Belém do Grão Pára, as 
suas origens, a colonização, a inde-
pendência, a arquitetura, a cultura, 
a literatura ao serviço da educação. 
As cidades homônimas (Aveiro, Be-
lém, Ourém, Santarém, etc.) fazem 
parte da historiografia e da história 
social, a belle époque e toda uma 
memória de um lugar inserido na 

região hidrográfica da Amazônia. O livro conta com a cola-
boração da Junta de Freguesia de Belém e com ilustrações 
de alunos da escola E.B. 2,3 Paula Vicente (bairro de Belém).
Um agradecimento especial ao coro de São Francisco Xavier 
que nos presenteou com a canção “Olhos Negros” na aber-
tura de apresentação do livro.

Um retrato 
cartográfico, 
geocêntrico 
sobre Santa 
Maria de Belém 
do Grão Pára.
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CLUBES PAULA VICENTE
As pessoas normalmente vêm sempre de um sítio qualquer e dirigem-se 
logo para outro. Mantêm, com o presente, a mesma relação de trâmi-
te que se mantém com um aeroporto. Estar nos aeroportos. É precisa-
mente aí que ninguém pertence às suas instalações, mas sim ao lugar 
de onde vêm ou para onde se dirigem. E assim, numa passada rápida, 
fomos ao mate (um verbo num conjuntivo que preferíamos eliminar). 
Tocámos em objectos de uma intervenção artística de Dominique Gon-
zales-Foerster, que se "apropriou" do espaço e aí criou e concebeu Pyn-
chon Park como um recinto no qual seres de outro mundo observariam 
o comportamento humano nas melhores condições possíveis, combi-
nando luz, som e derivadas do universo da ficção científica. Afinal, cha-
ma-se MAAT e estamos a salvo. Temos milhas para usar e aterrámos no 
planeta dos sonhos, a Cinemateca. Chegámos e frequentámos um wor-
kshop orientado pela documentarista e realizadora, Cláudia Alves, onde 
nos foi dada a possibilidade de intervir nos processos criativos de ima-
gem, através de exercícios de câmara e som. Sonhámos mais em duas 
horas, do que Hillary Clinton com a presidência dos EUA durante os 5 
meses de campanha. E quando sonhámos ser mestres de pastelaria? E 
lá fomos nós outra vez. Na padaria do Jumbo, aprendemos a amassar 
pão e a decorar bolos, com chocolate, geleia e açúcar, e por momentos 
entrámos naquele filme do Tim Burton. Óbvio que engordámos gramas 
e quem sabe quilos, mas às vezes é só a percepção a fazer das suas, 
essa criadora infatigável de miragens. Pelo sim, pelo não, fomos a cor-
rer para os clubes Paula Vicente, para umas aulas de Hip Hop e break 
dance com Assana Buaro, que nos ensinou uns passos capazes de im-
pressionar qualquer júri do American Got Talent. Como se não bastasse, 
ainda fomos a uma competição de basquetebol, chamada "Competição 
Individual de Lançamento na Passada com os seguintes resultados: Fi-
lipe Silva (1º Classificado), Lourenço Sereno (2º Classificado), Vitaliano 
Alves (3ºClassificado) Cansativo?
Não. Nada disso. Fomos rapidamente convidados para assistir a uma 
peça de teatro chamada "Sonho de uma noite de verão", que estreia no 
CCB. Encenada por Tónan Quito, a partir de um texto original do enor-
me e incrível William Shakespeare. Respirámos fundo e percebemos 
que eram as ideias, não as pessoas, que moviam o mundo. Há quem se 
mova no terreno das pessoas, das coisas concretas, porque por vezes, 
não conseguem se elevar ao mundo das representações, ao mundo do 
imaginário. Aviso: não usámos todas as milhas.
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AS OLISIPÍADAS 
ESTÃO A CHEGAR
Preparação da 3ª edição
Com o aproximar do final do ano, arrancam os preparativos 
para mais uma edição das Olisipíadas. 
Os jogos desportivos que reúnem as 24 freguesias de Lisboa 
irão arrancar em meados de Janeiro e nas próximas sema-
nas haverá novidades no que toca a inscrições.
Tal como no ano passado, onde a Junta de Freguesia de Be-
lém esteve muito bem representada em várias modalida-
des, espera-se uma boa adesão de muitos jovens de Belém a 
este evento desportivo.

JOVENS PARA A 
CIDADANIA
Candidaturas até 
31 de Dezembro
As candidaturas para o Programa 
“Jovens para a Cidadania” conti-
nuam abertas até dia 31 de dezem-
bro. Este programa inovador pre-
tende enaltecer intervenções de 
jovens da freguesia ao nível da sua 
intervenção cívica, cultural e social.
A Junta de Freguesia está neste mo-
mento em fase de divulgação deste 
projeto, tendo sido a última inter-
venção e sessão de esclarecimento 
na escola Marquês de Pombal.
Para se inscreverem os participan-
tes terão de ter entre 14 e 19 anos, e 
residir ou estudar na freguesia.
Os dois melhores trabalhos, indivi-
dual ou de grupo serão remunera-
doscada um com um prémio de mil 
euros, patrocinado por uma família 
benemérita da nossa Freguesia, des-
cendente do Coronel-Médico Antó-
nio André Rodrigues e Margarete 
Marie Landenberg Rodrigues.

  
PRÉMIOS NO VALOR TOTAL DE

2000€
Prémio Coronel-Médico António André Rodrigues
e Prémio Margarete Marie Landenberg Rodrigues

PARTICIPA NUM PROJETO SOCIAL
E/OU DE INTERVENÇÃO CÍVICA

ACORDA
PARA O MUNDO!

MAIS INFORMAÇÕES NA
JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM
210 132 330 // SECRETARIA@JF-BELEM.PT

SE TENS DE 14 A 19 ANOS
CANDIDATA-TE
ATÉ 31 DE DEZEMBRO

D
ES

PO
RT

O
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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.

Férias do Natal
A loja solidária encerra de 20 de 
Dezembro a 5 de Janeiro.

ESPAÇO DE DESENHO, PINTURA 
E RECICLAGEM DE OBJETOS
Por João Beirão, em nome dos alunos e com a 
colaboração da orientadora Profª Angelina Sousa

Na continuidade do que se tem feito desde há vários anos 
na Junta de Freguesia de Belém, tendo como particular ob-
jetivo a formação, bem como a Ocupação de Tempos Livres, 
direcionado para seniores no programa mantido pelo seu 
presidente, Fernando Ribeiro Rosa e o responsável do pe-
louro da ação social, João Carvalhosa. Este ano com nova 
organização do espaço que lhe deu mais cor e funcionalida-
de, graças a algumas intervenções da orientadora Angelina 
Sousa, o espaço de desenho, pintura e reciclagem de objetos 
tem vindo a despertar o interesse dos residentes que aqui 
têm oportunidade de dar mais vida e valor aquelas peças 
que pareciam obsoletas e também alargar a sua imaginação 
na pintura de tela, tecido, cerâmica, vidro e madeira. Basta 
para tal escolher e trazer aquelas peças que parecem não 
ter utilidade, que com a ajuda da orientadora o velho vira 
novo. Dentro deste espaço pode usufruir duma variedade 
de materiais que lhe são dispensados gratuitamente, como 
pincéis, tintas, desenhos, figuras, ornamentos, recipientes, 
etc. Se quiser e puder alargar ainda mais o seu horizonte 
pode libertar a sua imaginação em originalidades de dese-
nhos e pinturas, desde quadros, peças decorativas, utilitá-
rias, efeitos natalícios. Boas ideias para mostrar ou até pre-
sentear os seus amigos e familiares.
Neste programa a funcionar há 13 anos para realização pes-
soal, experiências e descoberta de valores ocultos pode ter 
oportunidade de descobrir aptidões que ainda não tinha 
antes experienciado.
Desde os talentos em pinturas, decorações e trabalhos ma-
nuais os alunos desta aula já tiveram oportunidade de ver 
os seus trabalhos em algumas exposições levadas a cabo 
por iniciativa da Junta de Freguesia de Belém e o que se 
deseja é acrescentar valor de iniciativa e arte.
Deve-se um agradecimento ao Sr. Presidente, membros exe-
cutivos, pessoal administrativo e restantes funcionários da 
Junta de Freguesia todo o apoio, colaboração e ajuda que 
têm dispensado colaborando com a orientadora, tendo sido 
efetuados melhoramentos do espaço, com alguns trabalhos 
de pintura, organização, manutenção e restauro, que deste 
modo têm promovido a satisfação dos alunos que aqui de-
senvolvem as suas atividades de formação aliado ao lazer.
Com a aproximação da época natalícia resta deixar votos 
dum Santo Natal, que seja vivido em ambiente familiar com 
saúde, paz e amor, que sigamos no caminho da nossa fé e es-
perança em alcançar a verdade sentida por cada um de nós.

SONHO DE UMA 
NOITE DE VERÃO 
No dia 1 de dezembro um grupo de 
mais de 150 seniores da Freguesia 
de Belém e jovens do Clube de Tea-
tro da Escola Paula Vicente tiveram 
o privilégio de assistir à peça de Tea-
tro "Sonho de uma Noite de Verão", 
encenado pela Companhia Maior.
Esta companhia, residente no CCB e 
que tem uma parceria com a Junta 
de Freguesia de Belém, é composta 
só por atores com mais de 60 anos.
A Junta de Freguesia de Belém agra-
dece à Companhia Maior e ao CCB 
- Centro Cultural de Belém por esta 
benemérita parceria.
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PROJETO INTERVIR EM BELÉM
A atividade “Psicomotricidade na Escola” está mais um 
ano a apoiar as crianças que estudam na nossa Freguesia. 
Esta intervenção no local de ensino garante um acompa-
nhamento terapêutico especializado, feito por profissio-

nais qualificados para atuar 
no desenvolvimento global 
da criança e nos problemas 
que possam surgir durante o 
mesmo. Esta atividade é de-
senvolvida de forma gratuita 
para as famílias dessas crian-
ças. Atualmente conseguimos 
apoiar dentro destes moldes 
cerca de cinquenta crianças 
com dificuldades de aprendi-
zagem, problemas de compor-

tamento/emocionais, problemas de desenvolvimento cogni-
tivo/motor, entre outros.
E ainda no âmbito da área psicomotora, nos Jardins de In-
fância a atividade “Sonhar Acordado” tem feito as delícias 
dos mais pequenos com jogos e brincadeiras que os prepa-
ram e ensinam a esperar, a ter respeito uns pelos outros, a 
ser mais solidários e a relaxar. 
A atividade «Afetos na Escola» procura promover um de-
senvolvimento psicossocial saudável e para isso recorre 
a um vasto leque de metodologias e propostas junto das 
crianças dos 5 aos 10 anos. Este ano letivo, foi proposto a 
algumas crianças do 4º ano que refletissem um pouco acer-
ca de como seria o mundo se não existissem outras pessoas, 
para além delas próprias. A partir deste desafio foram cria-
dos textos muito imaginativos, mas também bastante refle-
xivos. A equipa do «Projeto Intervir em Belém», destaca este 
texto que se segue pela forma como a sua autora se dedica e 
reflete sobre o tema…

Reflexão “Era Uma Vez…”
Um dia acordei de manhã, eram mais ou menos 8:40, então 
fui chamar os meus pais. Fui à cozinha, ao quarto deles, à 
casa de banho, à sala, fui a todos os cantos da casa e nãos os 
vi. Fui à rua, mas é que a rua também estava deserta. Fui à 
minha escola e não vi ninguém. Nesse momento vieram‑me 
as lágrimas aos olhos, eu senti-me triste, desocupada, foi hor-
rível, então parei um pouco para pensar. Então pensei para 
mim mesma e disse para dentro: “Talvez eu até mereço pelas 
vezes que me portei mal, desobedeci. Se tivesse uma máqui-
na do tempo voltava atrás. Sinto‑me uma má aluna, uma má 
amiga, uma má filha, e eu mereço e bem ser castigada. Eu 
fazia tudo pela minha família, pelos meus amigos, pela minha 
professora, pelos Afetos. Basicamente é como um provérbio 
“Deus dá nozes a quem não tem dentes”.”.
Passado um dia fazia‑me impressão tudo estar deserto, since-
ramente estas pessoas todas fazem‑me imensa falta. 
Os meus pais dão‑me atenção, educação, amor. A minha pro-
fessora dá‑me confiança, ajuda‑me a ficar mais esperta e sabe 
os meus segredos dos pés à cabeça, eu adoro a minha profes-
sora. E os afetos são iguais à professora, adoro‑as. 
Sinceramente, eu estou muito arrependida. Estas pessoas to-
das são a minha família, adoro‑vos.

Inês Ribeiro, 4º Ano

Esta intervenção 
no local de ensino 
garante um 
acompanhamento 
terapêutico 
especializado.

 

 

 

RASTREIO ANUAL (2017) EM TERAPIA DA FALA 

O rastreio permite detetar e agir precocemente em casos que necessitam de intervenção, 

evitando dificuldades no rendimento escolar e no desenvolvimento psicoafectivo da criança.  

Existe um número elevado de crianças com problemas de desenvolvimento contudo uma grande 

percentagem destas crianças só são identificadas após a entrada na escola. 

O PsicoBelém está a organizar um rastreio em terapia da fala na freguesia de Belém, para 

crianças em idade pré-escolar em que a intervenção centra-se na promoção das competências 

linguísticas, vocais e de comunicação, bem como na intervenção das suas perturbações, e em 

crianças e jovens em idade escolar em que a intervenção centra-se nas perturbações da leitura 

e escrita, na potencialização da comunicação e na gaguez. 

Após a realização de cada rastreio é elaborado um relatório com as devidas conclusões retiradas 

da observação e serão sugeridas recomendações, bem como aconselhamento sobre a 

necessidade de acompanhamento. 

É um rastreio direcionado exclusivamente para crianças e adolescentes. No entanto, na 

eventualidade de existir interesse por parte de um adulto ou seu cuidador poderá contactar-nos 

através do nosso email gabinetepsicobelem@gmail.com ou por telefone 969422452, para 

marcação de rastreio. 
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RASTREIO 
ANUAL (2017)
Em Terapia da Fala
O rastreio permite detetar e agir 
precocemente em casos que neces-
sitam de intervenção, evitando di-
ficuldades no rendimento escolar e 
no desenvolvimento psicoafectivo 
da criança. 
Existe um número elevado de 
crianças com problemas de desen-
volvimento contudo uma grande 
percentagem destas crianças só 
são identificadas após a entrada 
na escola.
O PsicoBelém está a organizar um 
rastreio em terapia da fala na fre-
guesia de Belém, para crianças em 
idade pré-escolar em que a inter-
venção centra-se na promoção das 
competências linguísticas, vocais e 
de comunicação, bem como na in-
tervenção das suas perturbações, e 
em crianças e jovens em idade esco-
lar em que a intervenção centra-se 
nas perturbações da leitura e escri-
ta, na potencialização da comunica-
ção e na gaguez.
Após a realização de cada rastreio 
é elaborado um relatório com as 
devidas conclusões retiradas da 
observação e serão sugeridas reco-
mendações, bem como aconselha-
mento sobre a necessidade de acom-
panhamento.
É um rastreio direcionado exclusi-
vamente para crianças e adolescen-
tes. No entanto, na eventualidade 
de existir interesse por parte de um 
adulto ou seu cuidador poderá con-
tactar-nos através do nosso email 
gabinetepsicobelem@gmail.com ou 
por telefone 969422452, para mar-
cação de rastreio.

AÇÃO SOCIAL
Mudança de instalações
De maneira a poder responder de 
forma mais eficaz às crescentes ne-
cessidades da nossa Freguesia, o pe-
louro da Ação Social mudou-se para 
novas instalações na Rua João de 
Paiva, nº7 A e B (junto ao edifício da 
delegação).
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INAUGURAÇÃO
Casa do Tejo - APCL
No passado dia 20 de outubro, dia na-
cional da Paralisia Cerebral, a APCL 
- Associação de Paralisia Cerebral de 
Lisboa,   inaugurou um novo espaço - a 
Casa do Tejo - localizado na Rua Fer-
não Mendes Pinto, na nossa freguesia.
Este espaço pretende ser um Aloja-
mento de férias para famílias cuida-
doras de crianças ou jovens com defi-
ciência numa casa em Lisboa. Durante 
uma semana, em período diurno, os 
pais e irmãos poderão usufruir de pro-
grama turístico criado para o efeito, 
conhecendo assim a cidade de Lisboa, 
enquanto o seu filho fica ao cuidado de 
uma equipa organizada e estruturada 
de acordo com as caraterísticas do gru-
po, que prestam os cuidados necessá-
rios em substituição dos cuidadores.
A Junta de Freguesia não podia deixar 
de se associar a esta iniciativa e esteve 
representada pelo Presidente Fernan-
do Ribeiro Rosa.

USF DESCOBERTAS
III Jornadas
"Qualidade em Saúde" foi o tema geral 
da 3.ª edição das Jornadas organizadas 
pela USF Descobertas, do ACES Lisboa 
Ocidental e Oeiras. O evento realizou-
-se nos dias 20 e 21 de outubro e teve 
o patrocínio da Ordem dos Médicos, 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão, 
Associação Portuguesa de Medicina 
Geral e Familiar e Associação Nacio-
nal das Unidades de Saúde Familia-
res (USF-AN).
Além de profissionais da USF Desco-
bertas, a reunião contou com as in-
tervenções de especialistas de outras 
unidades, como é o caso das USF Aran-
dis, Marginal, Carcavelos e São Julião, 
Fundação Champalimaud, IPO Lisboa, 
e hospitais de Santa Maria, dos Lusía-
das e de Santa Marta.
Parabéns à USF Descobertas e ao seu  
coordenador, Dr. José Gomes, pela 
alta qualidade que estas III Jornadas 
tiveram, e que também contaram com 
uma participação ativa da Junta de 
Freguesia de Belém.
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DO RESTELO (BELÉM) 
PARA AVEIRO
Por Prof. João Cristóvão
Com um sorriso no rosto iniciamos mais uma viagem. 
Nos dias 22 e 23 de novembro visitamos Aveiro como grupo dos 
“passeios pedestres” da junta de freguesia de Belém. Partimos 
do museu de Etnologia e o percurso foi rápido. Ao meio dia já 
estávamos a almoçar no Hotel Paraíso em Oliveira do Bairro. 
Daqui e após a refeição fomos visitar o “Aliança Underground 
Museum” um espaço expositivo que se desenvolve ao longo das 
tradicionais caves da Aliança Vinhos de Portugal. É um museu 
subterrâneo onde estagiam espumantes, vinhos e aguardente 
em perfeita união com oito colecções artísticas-arqueologia, et-
nologia, africana, escultura do Zimbabué, minerais, fósseis, ce-
râmica das caldas, Azulejos e estanhos. Uma maravilha vários 
quilómetros de túneis.
A seguir fizemos uma visita breve à Pateira de Fermentelos, a 
lagoa natural maior da Península Ibérica com os jacintos ver-
des a boiar nas águas calmas.
Seguimos depois para a Costa Nova, onde se erguem as insólitas 
casas decoradas com riscas garridas, substituindo os antigos, 
palheiros. Um espetáculo de cor na brisa fria do fim de tarde!
Para terminar o percurso em beleza dirigimo-nos ao centro 
iluminado da cidade de Aveiro para um pequeno passeio pelos 
canais da ria antes do jantar que ia ocorrer ao gosto de cada 
um nos restaurantes aos bares que circundam o mercado do 
peixe e a pequena praça do fontanário, onde costuma haver a 
animação noturna.
Recolhemos pelas dez horas da noite ao Hotel, para no dia se-
guinte após o pequeno-almoço estarmos de novo em Aveiro 
para visitar o museu da cidade, Santa Joana Princesa, onde já 
nos aguardavam as cicerones para nos guiarem pela história, 
pela cultura e pela beleza das obras de arte ali conservadas.
À entrada do antigo Convento de Jesus vê-se logo o lindíssimo 
túmulo da Princesa Santa Joana (filha de D. Afonso V e irmã do 
Príncipe Perfeito, D. João II) encomendado por D. Pedro II ao 
arquiteto João Antunes.
O museu exibe uma das mais importantes coleções de arte sa-
cra do país com a sua bela talha dourada.
Depois de duas horas de magnificência da arte do museu visi-
tamos a catedral S. Domingos já a caminho do centro histórico 
da cidade para provarmos as especialidades da doçaria regio-
nal, como os ovos-moles, em hóstias ou barricas, considerados 
a imagem de marca de Aveiro.
Entretanto vimos passar os garridos moliceiros na ria. De ori-
gem fenícia, os moliceiros pintados de negro com manchas de 
cor que recobrem a proa e a ré, representando cenas de vida 
quotidiana ou temas religiosos às vezes acompanhados com di-
zeres brejeiros ao gosto popular e dão vida à cidade.
Depois do almoço regressamos a Lisboa passando pela Figueira 
da Foz. Paisagem admirável a foz do mondego. A chegada a casa 
foi às 20 horas.
Foram dois dias bem animados e bem passados. 

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).
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.
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.
Quem é beneficiário de rendi-
mento social de inserção também 
poderá candidatar-se a esta vaga 
de trabalho.
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.
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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 
escalão da Segurança Social dos Encarregados de Educação:

VALORES 

 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 
alimentação, o seguro e o material de identificação. 

 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 
alimentação, o seguro e o material de identificação. 

 Desconto de Irmão Percentagem

1 irmão 20%

2 irmãos 30%

3 irmãos 40%

4 ou mais irmãos 50%

PROGRAMA CRIANÇAS

Dia Manhã Tarde

SEG 19/12 Quebra Gelo Workshop Pintura

TER 20/12 Workshop 
Marionetas Dedo Jogos Desportivos

QUA 21/12 Museu Etnologia Caça ao Tesouro

QUI 22/12 MAAT Quinta das Conchas

SEX 23/12 Atelier Natal Festa de Natal

SEG 26/12 Kidzania Kidzania

TER 27/12 À descoberta 
do parque Atividade Inclusiva

QUA 28/12 Quinta Pedagógica Cinema

QUI 29/12 Vila Natal Óbidos

SEX 30/12 Atelier Culinária Festa Fim-de-ano

SEG 02/01 Piscina Cinderela no Gelo

PROGRAMA JOVENS

Dia Manhã Tarde

SEG 19/12 Quebra Gelo Torneio Desporto

TER 20/12 Bounce Preparação Caça 
Tesouro

QUA 21/12 Museu Etnologia Dinâmica Caça 
Tesouro

QUI 22/12 MAAT Quinta das Conchas

SEX 23/12 Atelier Natal Festa Natal

SEG 26/12 Pista Gelo Cinema

TER 27/12 Bowling Atividade Inclusiva

QUA 28/12 Parque das Nações Mini Golf

QUI 29/12 Vila Natal Óbidos

SEX 30/12 Atelier Culinária Festa de Fim-de-ano

SEG 02/01 Piscina inderela no Gelo
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MUITO PREOCUPANTE!
Projetos novamente adiados pela CML
Apesar de publicamente anunciados para exe-
cução no primeiro semestre de 2016, fomos 
anteriormente informados que provavelmente 
só em 2017 se procederia à reabilitação dos ar-
ruamentos da Rua dos Cordoeiros a Pedrouços, 
da Rua de Pedrouços, da Rua Bartolomeu Dias 
e da Estrada de Caselas.
A Câmara Municipal de Lisboa informou pre-
sentemente que apesar da receção dos respe-
tivos projetos, a contratação pública das em-
preitadas apenas decorrerão no ano de 2017, 
levando a que as mesmas se iniciem no início de 
2018 e que estejam concluídas no mesmo ano. 
Este adiar constante de responsabilidades é 
algo que nos preocupa pois tratam-se de obras 
que são fundamentais para a Freguesia.
Igualmente preocupante é o início da interven-
ção no cruzamento da Av. da Torre com as ruas 
Bartolomeu Dias e de Pedrouços, pois apesar 
da urgência face aos inúmeros acidentes que 
têm lugar nesse local, a CML continua na pas-
sividade e sem concretizar a execução do pro-
jeto previsto para este cruzamento. Trata-se do 
local mais perigoso da Freguesia!
Isto tudo desagrada-nos profundamente, pelo 
que continuaremos a batalhar para que a CML 
cumpra com aquilo com que se comprometeu. 
Assim sendo, continuaremos a zelar pelo bem-
-estar daqueles que habitam, trabalham ou vi-
sitam esta nossa Freguesia de Belém e, disso, 
não desistiremos.

!
AUDIÊNCIA 
Delegação Chinesa da 
RPC do Gabinete de 
Ligação com Macau
No passado dia 15 de novembro de-
correu uma audiência com uma De-
legação do Gabinete de Ligação com 
Macau, presidida pelo Vice-Ministro 
Chen Si Xi, que teve a ocasião de vi-
sitar a Junta de Freguesia e receber 
esclarecimentos pelo Presidente Fer-
nando Ribeiro Rosa, acerca das com-
petências e atividades realizadas pe-
las Autarquias Juntas de Freguesia.
A Delegação era constituída por cin-
co elementos e foi acompanhada pe-
los Drs. Jorge Rangel e João Novais de 
Paula, do Instituto Internacional de 
Macau e da SHIP.

PRÉMIO 
Junta de Freguesia de Belém

No dia 7 de dezembro decorreu na 
Escola Secundária do Restelo a entre-
ga dos diplomas dos finalistas do 12º 
ano 2015/16. Nesse mesmo evento 
procedeu-se também à atribuição do 
prémio Junta de Freguesia de Belém 
no valor de 500€, entregue a Ana Te-
resa Afonso Freire Cerveira de Melo, 
a melhor aluna do ano, pelas mãos 
do presidente da Junta de Freguesia, 
Fernando Ribeiro Rosa.
Pela excelência do seu ensino, para-
béns à Escola Secundária do Restelo, 
e ao seu Diretor, Prof. Julio Santos.


