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SUPLEMENTO Segurança Rodoviária
A Junta de Freguesia de Belém elaborou, há três anos, uma proposta de criação de medidas de redução de velocidade 
com vista a aumentar a segurança dos peões. As obras de implementação desta medida iniciar-se-ão em breve. Saiba 
mais no suplemento constante neste boletim. página 9
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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

BOLETIM INFORMATIVO
Propriedade da

Junta de Freguesia de Belém
Distribuição JF Belém 

Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02

PUBLICAÇÃO
Bimestral

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.

SALÃO DE BELAS ARTES 
GALERIA DE ARTE 
ATELIER DE DESENHO E PINTURA
Rua do Embaixador, 126A
www.salaobelasartes.org

FLOATIN 
MASSAGE SPA BELÉM
Rua Damião de Góis, 5C 
213 880 193 / 915 785 821
info@float-in.pt 
www.float-in.pt

ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA
Decorreu no passado dia 22 de 
dezembro de 2016, 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 27/09/2016;
4. Apreciação e aprovação dos 

Documentos Previsionais 
(Orçamento, Norma de Execução 
Orçamental, GOPs – Plano de 

Atividades, PPI e PPA) e Mapa de 
Pessoal para 2017;

5. Ratificação de protocolos e 
contratos celebrados com o 
Município de Lisboa:

• Protocolo de Colaboração com o 
Município de Lisboa relativo às 
Atividades de Animação e Apoio à 
Família 2016-2017;

• Protocolo de Colaboração com o 
Município de Lisboa relativo à 
Componente de Apoio à Família 
2016-2017;

6. Ratificação de protocolo 
com a PSP;

7. Ratificação do Contrato‑Programa 
das AECs; 

8. Informação escrita do Presidente 
da Junta de Freguesia.

INDIAN GARDEN 
COMIDA INDIANA E PORTUGUESA
Rua Gregório Lopes, Lt 1515, Loja 1 
211 306 933 / 965 076 525
www.indiangarden.pt
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LIONS CLUBE LISBOA BELÉM
Inauguração do Monumento Lions
No ano em que se comemora o Centenário da Associação 
Internacional de Lions Clubes, é com enorme orgulho e sen-
tido de honra que o Lions Clube Lisboa Belém, inserido no 
espírito dessa comemoração, inaugurou um Monumento 
invocativo do Movimento Lions.
A cerimónia ocorreu dia 22 de Janeiro de 2017 (domingo), 
pelas 11 horas, dirigida pela Presidente do nosso Clube, CL 
Aida Ferreira, teve lugar  na rotunda do Alto do Restelo, na 
Av. Dr. Mário Moutinho, com as presenças do nosso Presi-
dente da Freguesia e sempre amigo, Dr. Fernando Ribeiro 
Rosa, do nosso  Governador, DG Raúl Amado, da nossa Pre-
sidente do Conselho de Governadores, CC Tiete Santos Costa 
e vários Companheiros Lions e Amigos.
Este Monumento consubstancia um Legado Lions que vai 
perdurar no tempo e na memória da comunidade onde nos 
encontramos, em Belém, na cidade de Lisboa.

CONCERTO
Banda de Música 
do Regimento de 
Sapadores Bombeiros
No passado dia 26 de janeiro, pe-
las 21h30, decorreu no auditório 
do Museu Nacional dos Coches o 
"Concerto do Fogo", um espetáculo 
musical dinamizado pela Banda de 
Música do Regimento de Sapadores 
Bombeiros-Lisboa (RSB), que con-
tou com a presença da Vereadora da 
CML, Drª. Paula Marques, da Direto-
ra do Museu dos Coches, Drª. Silvana 
Bessone, do Presidente da JF Belém, 
Dr. Fernando Ribeiro Rosa, e do Co-
mandante do RSB, Ten.-Coronel Pe-
dro Patrício.
A Banda de Música do Regimento de Sa‑
padores Bombeiros (RSB), com a atual es‑
trutura, teve o seu início em 1925. Criada 
a partir de um agrupamento da Sociedade 
dos Calceteiros Municipais, é considerada 
um dos mais antigos grupos musicais en‑
tre os Corpos de Bombeiros em Portugal.
Os instrumentistas da Banda partilham 
o seu tempo na atividade de prestação 
de socorro com os ensaios e as múltiplas 
atuações, procurando aumentar o reper‑
tório em carteira de forma a responderem 
às solicitações institucionais e do públi‑
co em geral.
Até ao presente momento, a Banda de 
Música do Regimento de Sapadores Bom‑
beiros foi dirigida por maestros como: 
Joaquim Clemente, fundador da primeira 
orquestra feminina Buenos Aires; Capitão 
Joaquim Cordeiro, 1.º Maestro da Banda 
da Força Aérea Portuguesa, e Sargen‑
to‑Mor Luís Santos Adjunto do Chefe e 
Maestro da Banda Sinfónica da Guarda 
Nacional Republicana.
Atualmente a Banda de Musica do RSB é 
dirigida pelo Maestro Fernando Ramos, 
subchefe de 2.ª classe do RSB.
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NOVIDADES
“Esquadra de Polícia”
"Esquadra de Polícia" é um retrato 
de uma força de segurança urbana, 
mas é, também, a ilustração de um 
país onde, no que diz respeito ao po‑
liciamento, a democracia se foi ins‑
talando aos poucos. O livro traduz, 
nos aspetos mais sensíveis da vida 
quotidiana e das relações humanas, 
as estratégias e táticas desta insti‑
tuição, dos polícias nos bastidores 
de uma esquadra e nas ruas e vidas 
dos agentes, passando pelas tramas 
do difícil policiamento de um crime 
público, como é o da violência domés‑
tica. O livro termina com uma ques‑
tão: "Que futuro estará reservado às 
esquadras"?

“A Amiga Genial”
"A Amiga Genial" é a história de um 
encontro entre duas crianças de um 
bairro popular nos arredores de Ná‑
poles e da sua amizade adolescente.
Elena conhece a sua amiga na primei‑
ra classe. Provêm ambas de famílias 
remediadas. O pai de Elena trabalha 
como porteiro na câmara municipal, 
o de Lila Cerullo é sapateiro.
Lila é bravia, sagaz, corajosa nas 
palavras e nas ações. Tem resposta 
pronta para tudo e age com uma de‑
terminação, que a pacata e estudiosa 
Elena inveja.
Quando a desajeitada Lila se trans‑
forma numa adolescente que fascina 
os rapazes do bairro, Elena continua 
a procurar nela a sua inspiração.
O percurso de ambas separa‑se quan‑
do, ao contrário de Lila, Elena con‑
tinua os estudos liceais e Lila tem 
de lutar por si e pela sua família no 
bairro onde vive. Mas a sua amizade 
prossegue.
Da escritora contemporânea Elena 
Ferrante, existem nesta Biblioteca, os 
volumes I, II, III e IV

FÉRIAS DE NATAL 
NA BIBLIOTECA
Nas férias de Natal, a Biblioteca recebeu os utilizadores ha-
bituais; requisitaram livros, consultaram o jornal, escreve-
ram letras de música, acederam à informação através da 
Internet, estudaram, fizeram os TPC, leram livros, utiliza-
ram os jogos do computador. Ouviu-se música de Chopin, 
o qual, antes de saber ler já queria compor melodias e aos 
oito anos já tocava para multidões. Ao chegar aos quinze 
anos passou a ser considerado o maior pianista de Varsó-
via. (Livro com CD da coleção Dó e Mi descobrem, do Plano 
Nacional de Leitura).

ATIVIDADE NO CENTRO
No dia 15 de dezembro, realizou-se uma atividade de con-
vívio, diálogo e artes plásticas, cujo tema foi “O meu anjo”, 
concertada com/ no Centro de Dia de Caselas, com a Biblio-
teca desta Junta de Freguesia, dinamizada pela Dra. Cristina 
Murteira, da Oficina Quem Sou e patrocinada pela Organi-
zação Não Governamental Soroptimist International, Clube 
Lisboa Sete Colinas.
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BIBLIOGRÁFICA
No mês de fevereiro damos ênfase 
a uma mostra bibliográfica, em su-
porte DVD, de desenhos animados 
e filmes infantojuvenis. No mês de 
março, será sobre Poesia.

AULAS 
Português
As aulas de português para estrangeiros, com os professo-
res Drs. Deonilde Moraes, Ângelo Oliveira e Margarida Joa-
quim, decorrem de segunda a quinta, das 16h às 17h30.

Espanhol
Como é habitual em tempo natalício, no fim da última aula 
de espanhol houve um pequeno convívio dos alunos. Se, da 
parte portuguesa esteve presente o típico bolo rei, o pro-
fessor de espanhol, Dr Teodoro Perez Infante trouxe doces 
tipicamente espanhóis.

Inglês
As aulas de inglês A1/A2 prosseguem no seu ritmo habitual 
a serem lecionadas pela jovem Rita Pinhol, às segundas e 
sextas, das 17h às 18h e, como se tinha anunciado no Bole-
tim anterior, as aulas de inglês B1/B2 deram início no dia 9 
de janeiro com a Dra. Conceição Brito-Lopes, às segundas e 
sextas, das 16h às 17h.

ACONTECEU NA BIBLIOTECA
No dia 15 de dezembro, algumas utilizadoras vieram à Bi-
blioteca ver o filme A Gaiola Dourada. Recebemos, também, 
uma carta do novo presidente da Organização das Nações 
Unidas a propósito de uma atividade na Biblioteca, no âm-
bito do dia Mundial dos Correios, na qual utilizadores da 
Biblioteca escreveram postais. Se um foi para um neto outro 
foi para os EUA, a congratular o novo cargo de presidente 
do Eng António Guterres. A senhora Ada Melo e Castro ficou 
muito contente com a resposta do novo Presidente e disse: 
- Adoro vir a esta Biblioteca! Têm livros e atividades muito 
interessantes!

VISITA DE ESTUDO
A visita de estudo dos alunos, do 5.º e 6.º ano, no dia 18 de 
janeiro foi uma visita de lazer; consulta e pesquisa no com-
putador e para terminar, e porque era o dia Internacional 
do Riso, leram e falaram sobre a importância de rir e dos 
seus benefícios como por exemplo, o bem-estar, o fortaleci-
mento do sistema imunológico e estímulo da criatividade.

LEITURA E VISÃO
Tem deficiência visual?
Saiba, se é trabalhador ou residente 
da freguesia, como se pode inscre-
ver e participar nas atividades da 
ACAPO (www.acapo.pt).
A leitura, entre outros benefícios, 
tornar-se á mais fácil e agradável!
E, já agora, informamos que esta-
mos a reunir esforços para arran-
jarmos um teclado ampliado para a 
nossa Biblioteca.

TEATRO
Vanya e Sonia e Masha e Spike

“Vanya e Sonia e Masha e... Spike” é 
uma comédia hilariante, vencedora 
do Drama Desk Award e do Tony 
Award (os Óscares da Broadway) 
para a Melhor Peça!
Do elenco, fazem parte Heitor Lou-
renço, Helena Isabel, João Mota, Ma-
rina Albuquerque, Mafalda Luís de 
Castro e Mané Ribeiro.
A história gira em torno da relação 
de três irmãos de meia-idade, com 
a respetiva crise de meia-idade... 
Estará em cena no Teatro Armando 
Cortez. Bilhetes a €10 no dia 12 de 
março, às 18h. Informações na Bi-
blioteca da Junta de Freguesia.
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CONFERÊNCIA 
OS DIREITOS DAS MULHERES | Cidadania e Participação 

16 de março | 17H00 

Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém 

Programa |  

 Sensibilização sobre a temática dos Direitos da Mulher | Cidadania e Participação, com 
a duração 1 hora, onde se pretende abordar esta questão, o enquadramento legal e 
respetivas práticas na sociedade atual. 

Objetivos | 

 Consciencializar os e as participantes sobre as diferentes realidades da mulher na 
sociedade; 
 Promover a defesa dos direitos da Mulher enquanto cidadã;  
 Promover a justiça, o respeito, a solidariedade e a igualdade de oportunidades. 

Destinatários/as | 

 Esta Conferência destina-se a pessoas com idade superior a 18 anos, com interesse na 
temática. 

Inscrições e Informações |Biblioteca Rua João de Paiva, n.º 11 (Restelo) 1400-225 Lisboa 
biblioteca@jf-belem.pt  

 Março, mês da mulher 

Junta de Freguesia de Belém 

Palestra 

Por: Ângelo Oliveira 

23 de março de 2016  

A mulher na sociedade tradicional africana 
-O caso Lunda-Tchokwé. 

Biblioteca na Rua João de Paiva, n.º 11  

TURISMO
Centros Históricos
O Dia Nacional dos Centros Históri-
cos comemora-se, anualmente, no 
dia 28 de março, data do nascimento 
do poeta, escritor, jornalista, político 
e historiador Alexandre Herculano, 
seu patrono (que jaz no Mosteiro 
dos Jerónimos). Haverá atividades 
em vários centros históricos das ci-
dades de Portugal no dia 28 de mar-
ço pois, neste dia, alguns os monu-
mentos e outros espaços dos centros 
históricos estão abertos ao público, 
que os podem visitar, gratuitamen-
te, conhecendo o passado destes 
locais. Mais informações em www.
patrimoniocultural.pt

LISBOA
Capital Ibero-Americana 
da Cultura
Pela segunda vez, Lisboa é escolhida 
pela União das Capitais Ibero-Ame-
ricanas (UCCI) como Capital Ibero-A-
mericana da Cultura. Da programa-
ção fazem parte, além de exposições 
e concertos, peças de teatro, visitas 
guiadas, exibição de filmes, coló-
quios, 'workshops', um festival de 
arte urbana, espetáculos de dança, 
um festival de narração oral e uma 
feira do livro de fotografia. Passado 
e Presente ‑ Lisboa, Capital Ibero‑A‑
mericana de Cultura é uma iniciati-
va da UCCI e da Câmara Municipal 
de Lisboa, que conta com outros 
apoios. A programação completa, 
que se estende até 22 de dezembro, 
pode ser consultada em www.lisboa‑
capitaliberoamericana.pt.

MUSEU
de Etnologia
A Exposição Permanente do Museu 
Nacional de Etnologia, O museu, 
muitas coisas, reúne uma seleção 
dos mais de 40.000 objetos que cons-
tituem as suas coleções, testemu-
nhos dos modos de vida de mais de 
380 sociedades e culturas repartidas 
pelos 5 continentes. A Exposição 
temporária Arquitetura Timorense: 
miniaturas do mundo é dedicada aos 
diversos tipos de arquitetura tradi-
cional em Timor-Leste, ilustrativos 
da grande diversidade cultural e 
linguística deste jovem país. De 24 
setembro 2016 a 20 fevereiro 2017. 
Num dos seus passeios visite-o. É 
tão perto!

MARCHA DE BELÉM
2017
Este ano de 2017, Belém vai estar 
presente nas Marchas de Lisboa.
Se estiver interessado em partici-
par como marchante, contacte o 
Belém Clube de forma a receber 
mais informações sobre os ensaios 
(t.: 213 636 906).
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 Março, mês da mulher 

Junta de Freguesia de Belém 

Palestra 

Por: Ângelo Oliveira 

23 de março de 2016  

A mulher na sociedade tradicional africana 
-O caso Lunda-Tchokwé. 

Biblioteca na Rua João de Paiva, n.º 11  
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CLUBES PAULA VICENTE
Em 1984, o poeta Ary dos Santos escrevia: o Natal é quando o Homem qui-
ser. Tomámos o poema como nosso. Podíamos assiná-lo como sendo nosso 
e, ninguém se iria aperceber que era de um poeta, era como se fossemos 
proprietários de todo o planeta, sem sequer assinarmos um contrato de pro-
messa de compra e venda. Nada disso. Natal é agora. 
Neste tempo de todas as tentações - tornar o Natal uma época de toda a 
gente – encarregou-se a vida mundana de o fazer, com a sua doce forma de 
nos enfeitiçar. Hoje, independentemente do sentido da fé de cada um, este 
será sempre um momento de união, seja simbolicamente cristão ou ateu, 
pretexto para unir a família, também uma época de dádiva e solidariedade.
Sem querer, o Natal encerra em si o paradigma da humanidade: ao preten-
der respeitar a individualidade, reconhece-se com mais frequência no que é 
comum a muita gente e aceita apagar-se em nome de uma ideia partilhada 
por muitos. 
Fica bem, mas essa é a sua verdade nos tempos modernos – bem representa-
da pelo Pai Natal e a Coca-Cola que transformou e globalizou… O espírito da 
época é o do consumo, o da festa. Não mais união pura e simples.
Substituímos as cartas pelos mails, e os mails pelos sms, e agora os sms por 
bonecos e presentes do Facebook – e nesta sucessão de facilitações aferimos 
como os tempos e os seus ícones vão tomando conta do evento. 
Contrariámos isto tudo e quisemos, que este ano o tema de Natal fosse Por-
tugal e não a globalização. O Clube Ludoteca apresentou a história de um 
peixe que perdeu a cabeça- um bacalhau diferente de todos os outros, co-
nhecido nos sete mares por John Oliveira da Silva Bacalhau. 
No Clube de Dança, os alunos apresentaram uma coreografia a partir dos 
seus sonhos de Natal, rapidamente explicado que não eram os sonhos co-
mestíveis, mas aqueles que ainda são inteiros.
De repente estamos em 2017. Do outro lado do mar, o oceano parece tu-
multuoso, ululante, parece que se perdeu a esperança na humanidade, lê-se 
por aí. Mas deste lado pacato, ainda tudo se mantém na mesma, um oceano 
cristalino e em plena forma.
Fisicamente estamos bem, portanto. Que o diga o Clube de Basquetebol que 
arrancou com um campeonato de lançamentos livres. Ora em 45 graus, zero 
graus e de frente para o cesto, quase como se houvesse um Michael Jordan 
em cada um de nós. Tirar o pé do chão era o mote de Ivete Sangalo algures 
na década de 90, hoje mantém-se a máxima e os alunos de Culinária salta-
ram de barriga cheia para os brigadeiros de uva. 
O Clube de Ludoteca já começou o seu mês da costura, onde de agulha e 
linha se descobrem verdadeiros alfaiates e costureiras, diria Beatriz Costa 
"ai chega, chega, chega, chega ó minha agulha". 
 Para este período estão ainda reservadas muitas surpresas e atividades, 
começando já em Fevereiro com uma visita do Clube de Teatro a uma apre-
sentação de um workshop da  Companhia Maior, para além de uma visita 
guiada às secções do Jumbo pelo Clube de Culinária. 
Mais informações em www.clubes.jf‑belem.pt
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APOIO À FAMILIA 
No primeiro período o AAAF/CAF 
teve muitas novidades. Iniciaram 
as sessões de motricidade criativa, 
um momento muito desejado pelas 
crianças. O AAAF/CAF dedicou-se 
à alimentação. Desde jogos sobre 
alimentação saudável, histórias hi-
lariantes sobre os alimentos, cons-
trução de um dominó gigante todos 
os AAAF/CAF contribuíram para 
que este período fosse bem apeti-

toso. Também fizeram questão de 
receber o outono, o são martinho e 
o natal com atividades bem diverti-
das. No segundo período irão apro-
veitar a diversidade das embaixadas 
da Freguesia  e irão descobrir o que 
de mais interessante há nos países 
representadas por estas embaixa-
das. Já começaram, vamos esprei-
tar as fotos?

FÉRIAS DE NATAL DO APOIO À FAMILIA
Nas férias de Natal todas as crian-
ças do Agrupamento de Escolas do 
Restelo, inscritas no Apoio à Família, 
tiveram umas férias descontraídas, 
cheias de dinâmica e energia. 
O programa contou com o apoio dos 
Clubes da Escola EB 2,3 Paula Vi-
cente, onde participaram os Clubes 
de Laboratório, Cultura, Plástica e 
Informática. Fora da escola desfru-
taram de uma ida ao Cinema onde 

viram o filme “Cantar” e ao Teatro 
onde fizeram uma “viagem” até a 
Loja dos Sonhos da avó Lita, que dis-
tribui sonhos mas também histórias 
e lendas de encantar.
Pela escola passaram contadores de 
histórias, tiveram ateliers de Natal 
onde preparam lindas surpresas 
para oferecer a amigos e familiares 
e muitas mais atividades.
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SEGURANÇA
RODOVIÁRIA
Medidas de acalmia
de tráfego e melhoria
das acessibilidades
pedonais

A Junta de Freguesia de Belém elaborou, há três anos, uma proposta de 
criação de medidas de redução de velocidade com vista a aumentar a 
segurança dos peões.
O aumento do tráfego automóvel, a existência de ruas e avenidas muito 
largas e a falta de civismo e de fiscalização, fez com que se tornasse cada 
vez mais perigoso efectuar o atravessamento de estradas, mesmo 
quando em passadeiras.
Urgia, portanto, introduzir medidas que protegessem os peões, 
especialmente cuidando das crianças e idosos da nossa freguesia.
Assim, o projecto que finalmente vê a luz do dia, tem como objectivos 
principais criar medidas de redução de velocidade, proteger os peões, 
reduzir  sinistralidade e proporcionar um melhor uso de toda a Freguesia.
Para isso foram escolhidos como prioritários na intervenção os locais 
envolventes das escolas, da Unidade de Saúde Familiar, as vias mais 
largas e com inclinação de veículos.
Foram excluídos locais que estão abrangidos por outros projectos a 
desenvolver pela CML (por exemplo, a envolvente da Escola Secundária 
do Restelo e o cruzamento Avenida da Torre junto ao Largo da Princesa). 
Esta intervenção provocará uma alteração no paradigma de circulação da 
Freguesia e, no final, diminuirá o número de automóveis do tráfego de 
atravessamento, diminuirá significativamente a velocidade de circulação, 
aumentará a consciência na condução e, ao mesmo tempo, promove a 
acessibilidade pedonal.
As obras iniciar-se-ão em breve, pelo que pedimos a sua compreensão.

SUPLEMENTO

Queremos Belém mais segura.
Queremos Fregueses mais protegidos.
Queremos mais qualidade de vida.
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OBJECTIVOS DA INTERVENÇÃO
As prioridades da intervenção centram-se 
fundamentalmente na melhoria das 
condições de segurança e de acessibilidade 
pedonal do espaço público. Procura-se de 
forma directa, a melhoria consistente das 
condições de circulação para todos os 
peões e, de forma indirecta, a melhoria da 
convivência dos diferentes tipos de modos 
e utilizadores. 
A intervenção tem assim os seguintes 
objectivos específicos:

• Redução efectiva das velocidades 
praticadas através da introdução de 
medidas de acalmia de tráfego;

• Cumprimento da legislação existente no 
que diz respeito aos componentes do 
espaço público com especial incidência para 
as passadeiras de peões;

• Introdução de pavimentos contínuos mais 
confortáveis e seguros nas zonas de 
enquadramento das passadeiras e 
paragens de autocarros (quando 
existentes). 

MEDIDAS PROPOSTAS
De seguida são apresentadas de forma 
genérica as medidas propostas a 
implementar:

Medidas de Acalmia de Tráfego
• Estreitamento da faixa de rodagem nas 

aproximações a pontos de conflito com a 
rede pedonal; 

• Sobrelevação de passadeiras com os 
respectivos efeitos de redução de 
velocidade;

• Encabeçamentos dos passeios forçando a 
redução dos raios de curvatura (raios 
maiores permitem mudanças de direcção 
por parte dos veículos com maiores 
velocidades) e encurtando as distâncias de 
atravessamento nas passadeiras.

• Introdução de ilhas/refúgios  em 
passadeiras

Adaptação de passadeiras
• Garantia do “ressalto zero” que consiste na 

eliminação de ressaltos nas transições 
entre os passeios e as passadeiras. Para 
este objectivo são utilizadas medidas como 
o rebaixamento adequado dos passeios ou 
a sobreelevação de passadeiras;

• Remoção ou relocalização de objectos que 
estejam implantados nas zonas de acesso e 
manobra das passadeiras;

• Inclusão dos componentes de 
acessibilidade como faixas de alerta, guias 
de encaminhamento e superfícies de maior 
contraste. 

Medidas complementares de segurança 
pedonal

• Relocalização de passadeiras ou paragens 
de autocarro quando a relação entre estas 
provoquem situações de perigo para os 
peões;

AS ÁREAS A INTERVIR

Av. da Ilha da Madeira;
Rua dos Jerónimos;
Rua Gonçalves Zarco;
Rua Tristão Vaz
Rua Duarte Pacheco Pereira;
Rua Fernão Mendes Pinto;
Bairro de Caselas;
Rua Gregório Lopes;
Calçada do Galvão.

PRESSUPOSTOS DE INTERVENÇÃO
E MEDIDAS A IMPLEMENTAR
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AV. DA ILHA DA MADEIRA, 48

AV. DA ILHA DA MADEIRA 
RUA CAPITÃO MOR PEDRO TEIXEIRA

AV. DA ILHA DA MADEIRA 
CGD

AV. DA ILHA DA MADEIRA 
RUA RODRIGUES CABRILHO
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AV. DA ILHA DA MADEIRA 
RUA RUI PEREIRA

AV. DA ILHA DA MADEIRA 
ESTÁDIO DO RESTELO

AV. DA ILHA DA MADEIRA 
RUA LUIS CASTANHO DE ALMEIDA

AV. DA ILHA DA MADEIRA 
EMGFA
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RUA DOS JERÓNIMOS 
CASA PIA DE LISBOA

RUA DOS JERÓNIMOS 
JUNTA DE FREGUESIA

AV. DA ILHA DA MADEIRA 
POSTO DE ABASTECIMENTO

RUA DOS JERÓNIMOS 
HOTEL
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RUA GONÇALVES ZARCO 
RUA TRISTÃO VAZ

RUA TRISTÃO VAZ 
PARQUE DOS MOINHOS

RUA GONÇALVES ZARCO 
ESCOLA

RUA TRISTÃO VAZ 
RUA CONS. MARTINS DE CARVALHO
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RUA DUARTE P. PEREIRA 
RUA TRISTÃO DA CUNHA

RUA FERNÃO MENDES PINTO 
POSTO DE ABASTECIMENTO

RUA DUARTE P. PEREIRA 
RUA D CRISTÓVÃO DA GAMA

RUA DUARTE P. PEREIRA 
RUA SÃO FRANCISCO XAVIER
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RUA FERNÃO MENDES PINTO 
RUA DAMIÃO DE GOIS

RUA DA IGREJA

RUA FERNÃO MENDES PINTO 
USF DESCOBERTAS

RUA DA IGREJA 
RUA DA CRUZ A CASELAS
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RUA SAM LEVY

CALÇADA DO GALVÃO 
RUA GEN. JOÃO DE ALMEIDA

RUA PADRE LUIS FROIS

RUA GREGÓRIO LOPES (MCDONALD'S)
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PRAÇA DE GOA 
NASCENTE

PRAÇA DE GOA 
NORTE

Queremos Belém 
mais segura.

Queremos Fregueses 
mais protegidos.
Queremos mais 

qualidade de vida.

Este projecto é executado pela Junta de Freguesia de 
Belém, na sequência de um protocolo de delegação de 
competências celebrado entre esta autarquia e a CML.
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OLISIPÍADAS 2017
Já começou a 3ª edição
O novo ano de 2017 trouxe de volta as Olisipíadas à cidade 
de Lisboa. O evento que junta as 24 freguesias da capital 
portuguesa arrancou no final do mês de Janeiro, com a fre-
guesia de Belém a começar a sua participação na fase local 
de Basquetebol.
A representar a Junta de Freguesia de Belém esteve o Clu-
be Futebol “Os Belenenses” que mostrou todo o seu talento 
nesta modalidade e ajudou a elevar o espírito desportivo e 
competitivo do início da terceira edição das Olisipíadas.
Durante o mês de Fevereiro estão agendadas novas provas, 
com destaque para o dia 18 de Fevereiro, onde vai decorrer 
um evento de ténis de mesa, no Boa Hora Futebol Clube. 
Contamos com a tua presença para ajudares Belém a vencer.

CORRIDA DE BELÉM
Quinta edição realiza-se no dia 28 de Maio
A Corrida de Belém, organizada pela Junta de Freguesia de 
Belém em colaboração com o Clube de Futebol “Os Belenen-
ses” e o Clube Atletismo Amigos de Belém, está de volta para 
a sua quinta edição.
Uma prova que se realiza num dos cenários mais bonitos da 
cidade de Lisboa, o evento conseguiu ultrapassar, pela pri-
meira vez, a barreira dos 1000 inscritos na última edição e 
procura trazer novas atrações para quem vai experimentar 
esta corrida pela primeira vez.
A pista de Estádio do Restelo voltará a ser o ponto de partida 
e de chegada das corridas de 10 Km, 4 km e da Corrida das 
crianças, num evento destinado a toda a família que já tem 
data marcada para o dia 28 de Maio.
Esteja atento porque as inscrições estarão disponíveis bre-
vemente e contamos consigo para mais uma grande Corri-
da de Belém.

MEIA MARATONA
Realiza-se no próximo dia 19 de 
Março a 27.ª edição da Meia Mara-
tona de Lisboa. A prova tem início 
na Praça da Portagem da Ponte 25 
de Abril, estando a meta instala-
da nas imediações do Mosteiro dos 
Jerónimos.
A Junta de Freguesia de Belém asso-
cia-se uma vez mais à organização 
da prova disponibilizando vários 
serviços da junta.
Vão ainda decorrer as habituais pro-
vas, Passeio Mimosa Avós e Netos e 
a Mini campeões, no Sábado dia 18 
de Março, onde se perspetiva uma 
grande adesão por parte da popula-
ção desta freguesia.
 Para mais informações consulte o site 
www.meiamaratonadelisboa.com e 
inscreva-se na sua Junta de Freguesia.

CLUBE ATLETISMO 
AMIGOS DE BELÉM
Os meses de Outubro a Dezembro 
foram de enorme actividade para o 
Clube Atletismo Amigos de Belém. 
Este período de provas intensas co-
meçou na Maratona do Porto, pas-
sando pelas Corridas do Montepio, 
Aeroporto, Castanhas, da Mendiga e 
no Trail de Nisa.
Este ciclo encerrou a presença do 
CAAB nas principais provas do ca-
lendário de atletismo, com a festa 
das São Silvestres. O CAAB esteve 
presente nas São Silvestres de Lis-
boa, de Almada, da Amadora e de 
Santa Maria Maior.
Para além do Atletismo, a Ginástica 
do CAAB representou Portugal, no 
Golden Age Festival, na Eslovénia.
O ano de 2016 terminou em beleza 
com o tradicional almoço de Natal, 
este ano realizado após uma visita à 
fragata D. Francisco de Almeida.
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NOVAS INSTALAÇÕES
Ação Social

Desde o início do corrente ano, a 
Ação Social encontra-se a funcionar 
em novas instalações, sitas na rua 
João de Paiva nº 7B, junto ao local 
onde se situa a nossa Delegação.
Com esta mudança pretende-se im-
primir uma ainda melhor resposta 
aos diferentes desafios de ordem 
social com que somos confrontados 
no dia-a-dia, trazendo naturais be-
nefícios para o serviço a prestar à 
população.

Pretende‑se imprimir 
uma ainda melhor 
resposta aos 
diferentes desafios de 
ordem social com que 
somos confrontados 
no dia‑a‑dia.
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Em Janeiro foi altura de 
recolher todas as Árvores 
de Natal realizadas pelas 
nossas crianças na atividade 
dos Afetos, esperando 
que a mensagem tenha 
chegado a todos os que 
por elas tenham passado.

E porque as árvores começam 
a ser preparadas antes de 
serem apresentadas…

E porque há sempre 
quem queira deixar o 
tema registado…

Em Janeiro foi também altura 
de terminar as atividades 
nos primeiros grupos de 
Jardim de Infância com uma 
atividade onde “partilhar” é 
a palavra‑chave. Por isso, 
não há nada melhor que 
preparar uma surpresa para 
o nosso lanche e para todos os 
nossos amigos, educadoras e 
auxiliares! Até para o ano!

Projeto
INTERVIR EM BELÉM

AÇ
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A “Psicomotricidade na 
Escola” preocupa‑se com as 
dificuldades que possam surgir 
na vida das nossas crianças 
e suas respetivas famílias. 
Assim continuamos a apoiar 
semanalmente e de forma 
gratuita mais de cinquenta 
crianças. E é com satisfação que 
partilhamos as suas vitórias!

Com os mais pequeninos 
do Jardim de Infância, o 
nosso contributo surge 
através do projeto “Sonhar 
Acordado” onde os 
jogos e as brincadeiras 
ajudam a aprender a 
esperar, a ter respeito uns 
pelos outros, a ser mais 
solidários e a descontrair.  

Todos os anos aprendemos 
novos sentimentos e este ano 
não foi excepção. No 1º ano 
contamos com a ajuda do nosso 

“Puzzle dos Sentimentos” e os 
seus dados para aprendermos 
mais sobre a forma como 
nos sentimos no dia‑a‑dia.

Para refletir, deixamos 
uma mensagem de uma 
aluna do 3º ano…



24
 

BI
20

 |
 D

EZ
 2

01
6 

- J
A

N
 2

01
7 

| 
JF

 B
EL

ÉM
 

AÇ
ÃO

 S
O

CI
A

L

GIP - GABINETE DE 
INSERÇÃO PROFISSIONAL
O GIP-Belém,  desenvolve atividades no âmbito da inser-
ção ou reinserção profissional dos desempregados, no-
meadamente apoio aos desempregados na definição ou 
no desenvolvimento do seu percurso de inserção ou re-
inserção profissional, que incluem prestar informação 
profissional a jovens e adultos desempregados e apoio 
na procura ativa de emprego, acompanhamento perso-
nalizado em fase de inserção ou reinserção profissional, 
encaminhamento para ofertas de qualificação e divulga-
ção de ofertas de emprego e de programas comunitários, 
e a motivação e apoio à participação em ocupações tem-
porárias ou em regime de voluntariado.
Fazendo um balanço da atividade desenvolvida pelo 
GIP-Belém durante o ano de 2016, tendo em conta as 
diferentes valências do Gabinete, podemos referir que 
fomos contatados por 534 pessoas, destacando-se a fai-
xa etária entre os 31-54 anos com 238 atendimentos, dos 
quais 111 foram homens e 127 mulheres. Quanto ao grau 
de escolaridade não se verificam diferenças significati-
vas, apesar de haver um rácio mais elevado de pessoas 
com habilitações abaixo do 6º ano, onde se perfez um 
total de  175 atendimentos. Os gráficos 3., 4. e 5, apresen-
tados abaixo espelham, respetivamente, dados relativos 
a valores percentuais, tendo em conta as variáveis de 
género, idade e graus de escolaridade.  
A equipa do GIP‑Gabinete de Inserção Profissional, en-
quanto parceiro da GARANTIA JOVEM esteve presente 
no passado dia 18 de janeiro, a convite do IEFP-Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, com quem a Jun-
ta de Freguesia tem um protocolo assinado desde 2009, 
numa reunião de trabalho nas instalações do IEFP – Ser-
viços Centrais, em Xabregas. Nesta reunião foram dis-
cutidos temas relativos à estratégia Nacional de Sinali-
zação dos Jovens no âmbito da Garantia Jovem e rede 
local de parceiros e sua articulação. Estiveram presentes 
diversas entidades que à semelhança da Junta de Fre-
guesia de Belém se encontram protocoladas com o IEFP 
e desenvolvem atividades no âmbito dos Gabinetes de 
Inserção Profissional.
No âmbito da formação, salienta-se que o Plano de For-
mação das Ações de Curta Duração para o ano de 2017 
do Serviço de Formação Profissional de Lisboa, já está 
disponível, com informação adicional, a poder ser ob-
tida através do site: https://facebook.com/iefplisboa. Re-
lembra-se que estas ações de curta duração incluem os 
planos de formação Garantia Jovem e Vida Ativa.
Para mais informações contate o Gabinete de Inserção 
Profissional da Junta de Freguesia de Belém pelo telefo-
ne 210 132 330 ou mail gip@jf‑belem.pt.

GEPE - GRUPOS DE 
ENTREAJUDA NA 
PROCURA DE EMPREGO
Os Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego (GEPE) 
são grupos informais de pessoas desempregadas, que 
se reúnem periodicamente e cujo objetivo é a procura 
ativa de emprego, na qual todos os membros do grupo 
colaboram e se entreajudam.
O GEPE-BELEM que já conta com um ano de atividade 
tem sido um espaço de troca de experiências que tem 
proporcionado novos rumos e oportunidades de (re)in-
serção no mercado de trabalho, com resultados efetivos 
que se espelham numa taxa de sucesso acima dos 50%, 
abrangendo uma faixa etária alargada, com mais mu-
lheres à procura de emprego acima dos 55 anos, como 
espelhado no gráfico 1.  No seu todo, o grupo tem tido 
uma participação equilibrada em termos de género, ve-
rificando‑se que em percentagem, mais mulheres do que 
homens conseguiram regressar ao mercado de trabalho 
(Gráfico 2.).
Quanto à atividade desenvolvida pelo nosso GEPE‑BE-
LEM salienta-se que, presentemente, um dos membros 
está a desenvolver um projeto de empreendedorismo 
com criação do próprio emprego na área da cultura, 
com candidatura colocada no âmbito do Concurso Mon-
tepio Acredita Portugal 2017, e outro está a frequentar 
um Curso de Formação financiada pelo IEFP na área das 
novas tecnologias.
O GEPE-BELÉM promoveu no Centro Social de Belém um 
Workshop de Empreendedorismo sob o tema "7 erros 
mais frequentes", apresentado por Elisabeth Casabón, 
empresária, coach, formadora e cofundadora do Projeto 
Wake Up (https://www.facebook.com/wakeupXXI), com 
o objetivo de ajudar a estruturar uma ideia de negócio 
de forma colaborativa, com base em modelos socio eco-
nómicos sustentáveis.  No decurso desta iniciativa foram 
veiculadas matérias de grande interesse para quem pre-
tende lançar-se num projeto de empreendedorismo e 
teve um feedback muito positivo dos participantes.
O GEPE-BELEM esteve também presente, no passado 
mês de dezembro, numa iniciativa promovida pelo IPAV 
no âmbito do projeto GEPE a “GEPE Talks”, que decorreu 
no Espaço M, em Lisboa e que contou com um programa 
desafiante com mais de uma centena de participantes, 
que partilharam a sua experiência enquanto desempre-
gados. Entre várias pessoas anónimas prestaram tam-
bém depoimento figuras mediáticas da nossa sociedade, 
como foi o caso da Laurinda Alves, jornalista escritora e 
professora universitária.
Para mais informações contate o Gabinete de Inserção 
Profissional da Junta de Freguesia de Belém pelo tele-
fone 210 132 330 ou mail gip@jf‑belem.pt ou apareça no 
Centro Social de Belém às 2ªs feiras entre as 10.00 e as 
11.30 horas e participe dos nossos encontros.
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Gráfico 3. Comparação entre género e faixas etárias

 Gráfico 1. Dados de frequência do Gepe-Belem, considerando va‑
lores percentuais de comparação entre género e idade

Gráfico 2.  Taxa de sucesso Gepe-Belem, considerando valores 
percentuais por género.

Gráfico 4. Total de atendimentos no GIP, em valores percentuais, 
considerando a variável género

Gráfico 5 Comparação entre faixas etárias e graus de escolaridade

LAVANDARIA 
SOCIAL
A Junta de Freguesia em parceria 
com o Centro Paroquial de Assis-
tência de Santa Maria de Belém já 
tem um novo colaborador afeto aos 
diversos serviços da Lavandaria So-
cial. Atualmente, aguardam-se ins-
truções, por parte do IEFP, para que 
se possa avançar com a contratação 
do novo colaborador.
Para mais informações acerca da 
Lavandaria Social, entre em contato 
através de email joana.richard@jf‑
‑belem.pt ou dirija-se à Junta de Fre-
guesia. Pode também contatar-nos 
através do 210 132 330.

LOJA SOLIDÁRIA
Não Custa Nada!!
O projeto Loja Solidária, Não Custa 
Nada!!, da Junta de Freguesia de Be-
lém, já ajudou mais de 250 famílias, 
conseguindo distribuir uma média 
de 3500 peças de roupa e calçado 
por mês, através do precioso contri-
buto dos seus 27 voluntários.
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 – 10h às 14h 
5ªfeira – 15h às 19h 
Sábado – 10h às 13h 
À excepção dos feriados e 5ºs sábados.
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CAMPO DE 
FÉRIAS SÉNIOR
Este ano contamos mais uma vez com 
o Campo de Férias Sénior que, tal 
como o ano passado, conta com um 
turno em junho, mas este ano, iremos 
alargar este turno, à semelhança do 
que já tínhamos, para duas semanas. 
Assim sendo, 2017 conta com 4 turnos 
de Campo de Férias Sénior, para os 
quais as inscrições abrirão em mea-
dos de maio:

• Turno A: 19 a 23 de Junho
• Turno B: 26 a 30 de Junho
• Turno C: 28 de Agosto a 1 

de Setembro
• Turno D: 4 a 8 de Setembro

CAMPO DE FÉRIAS 
CRIANÇAS E 
JOVENS
Em 2017 teremos novamente Cam-
po de Férias de Verão para crianças 
e jovens. No entanto, este ano con-
tamos com duas novidades: Um tur-
no de Férias para crianças em idade 
Pré-Escolar (crianças com 5 anos), 
e mais um turno para crianças e 
jovens frequentarem de forma a es-
tender a resposta durante as férias 
escolares!
Assim sendo, os turnos para crian-
ças e jovens terão as seguintes datas:

• Turno A: 19 a 30 de Junho
• Turno B: 3 a 14 de Julho
• Turno C: 17 a 28 de Julho
• Turno D: 31 de Julho a 

11 de Agosto
• Turno E: 14 a 25 de Agosto
• Turno F: 28 de Agosto a 8 

de Setembro
Para as férias pré-escolar será ape-
nas um turno que decorrerá entre o 
dia 31 de Julho e o dia 11 de Agosto.
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Para se inscrever dirija-se à secretaria da Junta de 
Freguesia de Belém. 

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

FÉRIAS VIVAS 
DO NATAL
Crianças e Jovens
Os programas de Férias de Natal de Jo-
vens e Crianças mostraram-se cheios 
de animação e divertimento, onde o 
sorriso de felicidade na cara de cada 
um dos participantes, foi o principal 
presente que todos nós recebemos nes-
te final de ano.
Foram muitas as atividades realizadas, 
entre elas uma visita à kidzania, uma 
experiência de salto em trampolim, no 
"bounce", o visionamento do espetácu-
lo "Cinderela no Gelo" e uma viagem 
mágica à Vila Natal em Óbidos.
A equipa não podia ter ficado mais 
satisfeita com os resultados obtidos 
tendo o excelente feedback dos parti-
cipantes e encarregados de educação 
refletido o sucesso deste programa.
Muito obrigado a todos os que par-
ticiparam, mas também a todos os 
que, com a sua dedicação e boa dis-
posição, tornaram estas férias vivas 
inesquecíveis!

FÉRIAS DA PÁSCOA
Crianças e Jovens
2017 vai trazer mais um programa de 
Férias da Páscoa, com atividades fan-
tásticas para as crianças e jovens da 
Freguesia. As inscrições abrem dia 20 
de fevereiro e a inscrição será feita on-
line, por isso esteja atento ao nosso site 
e facebook. Caso tenha alguma dificul-
dades em efetuar a sua inscrição, diri-
ja-se a uma das secretarias da Junta de 
Freguesia de forma a ser ajudado na 
formalização da mesma.
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FESTA DE NATAL SÉNIOR
A Festa de Natal Sénior decorreu no dia 18 de dezembro de 
2016, no Teatro Maria Vitória, onde os seniores da nossa Fre-
guesia puderam assistir a uma revista à portuguesa – Parque à 
Vista – na companhia do Presidente e do Tesoureiro da Junta de 
Freguesia de Belém, respetivamente Fernando Ribeiro Rosa e 
João Carvalhosa. A festa decorreu com uma inegável felicidade 
na cara dos diversos seniores que não puderam deixar de soltar 
umas quantas gargalhadas durante o espetáculo, que contou 
com um elenco de luxo: Adelaide Ferreira, Paulo Vasco, Flávio 
Gil e um jovem elenco de atores e bailarinos. A organização foi 
fantástica e queremos aqui agradecer toda ajuda e colaboração 
do Teatro Maria Vitória para com o nosso grupo.

PASSEIOS 
PEDESTRES
Do Restelo para a Cidade
Valor de inscrição: 2€ (inclui entradas 
e visitas guiadas quando aplicável)
Local de inscrição: Na Junta de Fre-
guesia de Belém (Largo dos Jerónimos, 
3 ou Rua João de Paiva, 11)

PRÓXIMOS PASSEIOS

07/fev Convento de S. Vicente de Fora
14/fev Museu do Chiado / Exposição 

Amadeu de Souza Cardoso  
21/fev  Corredor Verde a Iniciar 

em Monsanto

Percursos para descobrir a Cidade de Lis-
boa, todas as terças feiras.

PASSEIOS SENIORES
Brevemente
À semelhança de anos anteriores, ha-
verão quatro passeios séniores em 
2017, distribuídos pelos meses de mar-
ço, abril, maio e junho.
Mais informações para breve. Esteja 
atento ao boletim e às vitrines da Junta 
de Freguesia.

RASTREIOS
Psicomotricidade 
e Terapia da Fala
No passado dia 20 e 21 de janeiro de-
correram os rastreios gratuitos de Psi-
comotricidade e Terapia da Fala respe-
tivamente, no Centro Social de Belém 
e no Centro Social «Os Moinhos» em 
Caselas. Estes eventos promovidos 
pelo Gabinete Psicobelém têm como 
objetivo ajudar crianças, jovens e adul-
tos na consciencialização das suas difi-
culdades e informar quais as melhores 
formas de trabalhar as mesmas. Deste 
rastreio resulta um pequeno relatório 
que poderá ser um ponto de partida 
para melhorar a qualidade de vida de 
quem procura os nossos serviços.
Em maio, no fim de semana da Fei-
ra da Educação e Saúde, esta oferta 
será repetida.
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WORKSHOPS
"Repare você mesmo"

Em parceria com a Junta de Freguesia de Be-
lém, a empresa Agostinho, Lda. irá desenvol-
ver um conjunto de workshops gratuitos à po-
pulação, com o tema "Repare você mesmo".
Assim sendo, convidamos todos os fregueses 
a participar nos seguintes workshops, que 
decorrem das 18h às 20h, no Centro Social da 
Junta de Freguesia de Belém:

WORKSHOPS “REPARE VOCÊ MESMO”

22/fev Circuito elétrico simples
16/mar Manutenção de torneiras de castelo
30/mar Manutenção de esgotos
13/abr Pintura de paredes
27/abr Montagem de fechadura

Para mais informações ou para efetuar a sua 
inscrição, contacte uma das secretarias da 
Junta de Freguesia de Belém.
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