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Na foto, da esquerda para a direita, Miguel Freudenthal, José António Videira, Fernando Ribeiro Rosa, Fernando Medina e Patrick Morais de
Carvalho, respetivamente, presidentes do Belenenses Rugby, da JF Ajuda, de JF Belém, da CM Lisboa e do CF "Os Belenenses".

FREGUESIA 1ª PEDRA DO BELÉM RUGBY PARK
Vai surgir um novo espaço em Belém (em Monsanto, junto ao campo de futebol do CIF) - o Belém Rugby Park com um campo de râguebi, um circuito de manutenção público e zonas verdes envolventes, numa área total de
18.121 m2. Saiba mais neste boletim. página 4
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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

Sabe que vamos ter uma nova Unidade de Saúde em Belém? Será
no Restelo, perto da Igreja de São Francisco Xavier contará com
6 médicos e permitirá dar resposta a 11.400 utentes.

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 | 10h – 14h; 5ª feira | 15h – 19h;
Sábado 10h – 13h (excepto feriados e 5os sábados)

EXECUTIVO E PELOUROS

(Atendimento ‑ marcação prévia na secretaria)

REUNIÕES PÚBLICAS
Última 3ªfeira de cada mês | 21h30
PRESIDENTE
Fernando Ribeiro Rosa
fernando.rosa@jf‑belem.pt
Relações Institucionais, Segurança,
Finanças, Património, Organização,
Novas Tecnologias, Recursos
Humanos e Urbanismo
SECRETÁRIO
Anabela Sancho Correia
anabela.correia@jf‑belem.pt
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Cultura, Turismo e
Comunicação e Imagem
TESOUREIRO
João Carvalhosa
joao.carvalhosa@jf‑belem.pt
Ação Social, Espaço Público,
Ambiente, Higiene Urbana
e Trânsito
VOGAL
Maria Helena Lencastre
helena.lencastre@jf‑belem.pt
Educação, Coletividades, Comércio
e Obras em Habitações
VOGAL
Rui Cordeiro
rui.cordeiro@jf‑belem.pt
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Desporto e Juventude

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

AFONSO DOS LEITÕES
FOOD STORE | TAKE-AWAY
Rua da Junqueira, 486
213 620 951
www.leitoesdenegrais.pt

MISS BROWNIE

Rua Rodrigo Reinel, 5A
215 806 018
missberrylisboa@gmail.com
www.facebook.com/missberrylisboa

NEW HORIZONS LISBON
CENTRO DE FORMAÇÃO

Rua da Junqueira, 372
210 998 996
info.portugal@newhorizons.com
www.newhorizons.pt

TELEFONES ÚTEIS
Emergência  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Esquadra PSP Belém  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213 619 626
PSP “Idosos em Segurança” .  .  .  .  .  .  .  .  .  915 695 939
PSP “Comércio” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  969 896 977
RSB Regimento Sapadores Bombeiros .  .  .  808 215 215
AHBVCO – Bomb. Vol. Campo de Ourique .  213 841 880
Hospital S. Francisco Xavier  .  .  .  .  .  .  .  .  210 431 000
USF Descobertas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213 039 090/1/2
CM Lisboa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213 227 000
EPAL (roturas)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 800 201 600
Lisboa Gás (roturas)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800 201 722
EDP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800 506 506
Conservatória Registo Civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213 566 250
Conservatória Registo Predial  .  .  .  .  .  .  .  . 211 550 420
7º Bairro Fiscal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  707 206 707
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FREGUESIA

Na foto, da direita para a esquerda, José Mario Leite, diretor
do Instituto Gulbenkian, Luiz Alberto Figueiredo Machado,
embaixador do Brasil em Portugal, a professora Maria de
Nazaré Paes de Carvalho, autora e coordenadora do projeto
"Heranças portuguesas na Amazónia - Conheça o seu
município", Ernâni Dias, presidente da CM Bragança, Fernando
Ribeiro Rosa, presidente da JF Belém, Helena Lencastre, vogal
da JF Belém, e a professora Maria de Fátima Meneses.

AUDIÊNCIA

Na Embaixada do Brasil
No passado dia 6 de março, pelas 12h, o Executivo da Junta
de Freguesia de Belém, representado pelo presidente Fer‑
nando Ribeiro Rosa e pela vogal Helena Lencastre, deslo‑
cou-se à embaixada do Brasil no âmbito de um projeto de
intercâmbio de relações culturais luso-amazónicas.
Nessa mesma visita, a Prof.ª Maria de Nazaré Paes de Car‑
valho (de Belém do Pará) deu a conhecer ao Embaixador
do Brasil em Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machado, as
parcerias que este Estado tem com várias autarquias portu‑
guesas, nomeadamente, a Junta de Freguesia de Belém e a
Câmara Municipal de Bragança.

Na foto, a embaixadora de Cuba,
Johana Ruth Tablada de la Torre, o
presidente da JF Belém, Fernando
Ribeiro Rosa e o terceiro Secretário
da Embaixada de Cuba.

VISITAS

Embaixadoras de
Cuba e da Ucrânia
No passado dia 17 de março, a Jun‑
ta de Freguesia de Belém contou
com as visitas das Embaixadoras
de Cuba, Johana Ruth Tablada de la
Torre (acompanhada pelo 3º Secre‑
tário da Embaixada) e da Ucrânia,
Inna Vasylivna Ohnivets.
Ambas as embaixadoras vieram
prestar os seus cumprimentos ao
Presidente da Junta de Freguesia,
Fernando Ribeiro Rosa, tendo ha‑
vido ocasião para se abordarem
assuntos de interesse mútuo, fun‑
damentalmente de domínio só‑
cio-cultural.

"CANTAR AS JANEIRAS"

Estiveram presentes o presidente da Junta de Freguesia,
Fernando Ribeiro Rosa e os vogais João Carvalhosa e Helena
Lencastre, assim como diversos funcionários e colaborado‑
res da Junta de Freguesia.

Na foto, a embaixadora da Ucrânia,
Inna Vasylivna Ohnivets e o presidente
da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
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No passado dia 1 de fevereiro, o Coro do Belém Clube este‑
ve presente na Junta de Freguesia a cumprir a tradição de
"Cantar as Janeiras". À semelhança do que sucedeu em anos
passados, o grupo de seniores dirigido pelo professor Tiago
Balsinha interpretou diversas músicas alusivas à época fes‑
tiva, que evocaram a alegria de uma entrada positiva neste
ano de 2017.
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FREGUESIA

BELÉM CLUBE

LANÇAMENTO DE LIVRO

No passado dia 3 de março, ao comple‑
tar 118 anos, o Belém Clube assinalou
o feito, numa cerimónia singela em
que estiveram presentes Fernando Ri‑
beiro Rosa e José António Videira, pre‑
sidentes das Juntas de Freguesia de Be‑
lém e da Ajuda, respetivamente, assim
como a vogal das coletividades da JF
de Belém, Helena Lencastre e o vogal
do desporto da JF Belém, Rui Cordeiro.

No passado dia 23 de março, no auditório do Centro Social
de Belém, decorreu o lançamento do livro de poesia “Je suis
Português”, de João Barbosa, ex - dirigente do C. F. “Os Be‑
lenenses”, que contou com a presença do Presidente da JF
Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

118 anos

Para além dos discursos de ocasião, a
sessão contou com um extenso relem‑
brar do caminho percorrido pelo Be‑
lém Clube e pela cidade de Lisboa até
aos dias de hoje.

"Je Suis Português"

Sobre o livro, o autor desvenda que “a obra está dividida em
três grandes temas, a sociedade, o amor e Lisboa”. João Luís
Barbosa explica também a escolha do título da obra. “Je Suis
Português pretende ser um título choque baseado em dois
poemas incluídos no livro, sendo um deles Je Suis Charlie,
e tenta relatar alguma hipocrisia que continua a reinar na
nossa sociedade”, justifica o autor.

A sessão terminou com um tradicio‑
nal beberete, que serviu para abrir
as comemorações, que decorreram
durante o mês de março. Estas conta‑
ram com uma noite de fados com ceia,
um concerto da Escola de Música do
Belém Clube, uma atuação do Rancho
Folclórico Dançar é Viver, e um espe‑
táculo de teatro, entre outros momen‑
tos festivos.
A Junta de Freguesia de Belém deseja
as maiores felicidades a esta centená‑
ria coletividade da nossa Freguesia,
em especial aos seus presidentes da
mesa da Assembleia Geral e da Dire‑
ção, respetivamente, Martins de Car‑
valho e José Caroço.
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LISBOA-BELÉM OPEN
Vai realizar-se de 10 a 18 de junho pró‑
ximo o torneio de ténis Lisboa-Belém
Open. Trata-se de uma prova que irá
fazer parte do circuito mundial do
ATP, com a categoria Challenger e no
valor de USD 50.000, que pela primeira
vez terá lugar na nossa cidade.
O local do torneio irá ser nos courts do
CIF - Clube Internacional de Futebol,
no alto do Restelo, em Belém, irá ter
vários participantes com boa pontua‑
ção ATP e será patrocinado e apoiado
pela Federação Portuguesa de Ténis,
CM Lisboa e JF Belém, com organiza‑
ção do CIF e de Manuel de Sousa.
Este torneio inserir-se-á no âmbito da
campanha de Lisboa a "Capital Euro‑
peia do Desporto 2021".

BELEM RUGBY PARK
A cerimónia de lançamento da primeira pedra na obra que
dará corpo ao Belém Rugby Park, a nova casa do Rugby do
Belenenses, teve lugar no dia 25 de março, às 11h30. Este
novo espaço, em Belém, que vai beneficiar mais de 400 par‑
ticipantes da modalidade - dos 6 aos 35 anos -, terá um cam‑
po de râguebi e respetivas áreas de apoio, bem como um
circuito de manutenção público e zonas verdes envolven‑
tes, numa área total de 18.121 m2.
Neste evento estiveram presentes o presidente da CM Lis‑
boa, Fernando Medina, os vereadores Jorge Máximo, João
Paulo Saraiva e João Gonçalves Pereira, o presidente do
Clube, Patrick Morais de Carvalho, os presidentes das JF de
Belém, da Ajuda e da Estrela, Fernando Ribeiro Rosa, José
António Videira e Luís Newton, e também Miguel Freuden‑
thal, responsável pela secção de Rugby do Clube, para além
de outros membros dos Órgãos Sociais do Clube, de dirigen‑
tes da Federação e Associação de Rugby, de responsáveis da
Secção, atletas, pais e amigos da modalidade.

FREGUESIA

CORAÇÕES COM COROA
Vai à Escola

O Projeto artístico-pedagógico “Corações Com Coroa Vai à
Escola”, desenvolvido pela Associação Corações Com Coroa
(CCC) e reconhecido pela Direção-Geral de Educação, vai po‑
der continuar a trabalhar junto das escolas, contribuindo
para o alerta a questões que afetam uma grande percenta‑
gem dos jovens e das jovens dos nossos dias, como a violên‑
cia no namoro, a gravidez adolescente, o bullying.
Depois de, numa fase inicial, o projeto ter chegado a 682 es‑
tudantes de quinze escolas da região de Lisboa com resulta‑
dos muito positivos, será possível agora a visita a cinquenta
escolas, de norte a sul do país, graças ao apoio da Secretaria
de Estado para a Cidadania e Igualdade, no âmbito da sua
estratégia de Educação para a Cidadania, combate à desi‑
gualdade, violência de género e estereótipos.
“Corações Com Coroa Vai à Escola” é uma ferramenta de
acção e prevenção, composta por uma peça de teatro e
exercícios pedagógicos orientados por uma técnica da CCC,
dirigida a alunos e alunas do 9º ano de escolaridade, que
vem reforçar a importância dos jovens conhecerem os seus
direitos, pela consciencialização sobre temas de relevância
para o seu nível de escolaridade, a adoção de comportamen‑
tos saudáveis e intervenção cívica promotora de igualdade.
Mais sobre o projeto em cccvaiaescola.blogs.sapo.pt

THAI FESTIVAL
Em Lisboa

A Embaixada do Reino da Tailândia
em cooperação com a Câmara Muni‑
cipal de Lisboa e Junta de Freguesia
de Belém está a organizar um Festi‑
val Tailandês que irá decorrer entre
os dias 19 e 21 de maio de 2017 no
Jardim Vasco da Gama em Belém,
entre as 10h e as 20h.
De entrada livre, o Festival contará
com espetáculos de dança e Muay‑
Thai, bem como workshops de cozi‑
nha tailandesa e oficinas de arte de
esculpir frutas e legumes.
Não perca a oportunidade de apren‑
der a cozinhar e a apreciar a comida
tailandesa, sentir o efeito de uma
massagem terapêutica e de praticar
Muaythai (Boxe Tailandês). Poderá
também comprar artesanato, vindo
diretamente da Tailândia, e planear
as suas próximas férias para o país
dos sorrisos.

~
EXPOSIÇAO

A Exposição de astronáutica Cosmos Discovery permite reviver as histórias reais dos heróis que
atravessaram a fronteira para o espaço exterior. Toque na lua, entre no cockpit do vaivém
espacial e caminhe através de uma estação espacial. Divirta-se e disfrute de uma experiência de
aprendizagem única para toda a família.

Convidamo-lo a aproveitar esta
oportunidade e experienciar a cul‑
tura, gastronomia e hospitalidade
tailandesas.

A Exposição Cosmos Discovery ocupa uma área de 2500 m2 e contará com centenas de itens
que mapeiam o desenvolvimento dos vôos espaciais tripulados desde os primórdios até às
missões atuais e planeadas para um futuro próximo.
Está dividida em múltiplas galerias que abrigam mais de 200 artefatos originais de missões
espaciais dos EUA e da URSS, modelos realistas de foguetes e cápsulas, modelos passo a passo
de estações orbitais e documentos únicos autênticos.
O satélite soviético Sputnik, a cadela Laika, a cápsula do chimpanzé americano Enos, a história
de Yuri Gagarin - o primeiro humano no espaço - e um modelo em tamanho real da nave
americana Mercury abrem a exposição. As outras galerias apresentam o programa Apollo,
incluindo o rover lunar usado pelas tripulações americanas para explorar a Lua, bem como o
rover soviético Lunokhod Lunar.
Fatos espaciais e outros equipamentos, desde os modelos históricos até aos mais recentes, um
modelo gigante do foguete Saturno V ou os três módulos básicos originais da nave soviética
Soyuz estão também em exposição. Os visitantes terão também a oportunidade de ver
asteróides com dezenas de milhões de anos.

ADULTOS
CRIANÇAS <4
CRIANÇAS 5-12
SÉNIORES +65
ESTUDANTES
PACOTE FAMÍLIA
GRUPO ADULTOS +15
GRUPO ESTUDANTES +15
ADULTOS + COMBOIO*
SÉNIORES + COMBOIO*

LOCALIZAÇÃO
16€
GRÁTIS
12€
14€
14€
40€
14€
10€
18€
16€

N
PALÁCIO BELÉM

MUSEU DA MARINHA

A

LISBO

PASTEIS
DE BELÉM

CORDOARIA NACIONAL

MUSEU DOS COCHES

BELÉM
CCB
~
EXPOSIÇAO

MAAT

OEIRA

S
~
PADRAO DESCOBRIMENTOS

TORRE BELÉM

*BILHETE DE COMBOIO VALIDO PARA LINHAS DE CASCAIS, AZAMBUJA, SADO E SINTRA

Exposição patente de 14 de abril a 31 de agosto de 2017

Pela primeira vez o Festival Inter‑
nacional da Máscara Ibérica (FIMI)
realiza-se em Belém, cruzando a ri‑
queza do património histórico e cul‑
tural envolvente da zona ocidental
da cidade com as tradições ances‑
trais da Península Ibérica.
Durante quatro dias, de 4 a 7 de
maio, o Jardim da Praça do Impé‑
rio oferece, assim, uma programa‑
ção variada, que junta Portugal e
Espanha, entre máscaras e caretos,
artesanato e produtos regionais,
concertos, exposições e muita ani‑
mação de rua.
De 4 a 7 de maio, a partir das 11h,
com entrada livre!
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WWW.COSMOSDISCOVERY.PT

XII Festival Internacional
da Máscara Ibérica
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BILHETES

FIMI EM BELÉM

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

NOVIDADES
“O Livro dos Grandes Opostos
Filosóficos”
Desde muito pequenos, aprendemos
sobre os opostos. Desde a mais tenra
idade, descobrimos que as ideias se
opõem, e que compreendemos uma
ideia por causa da outra: alto é o
contrário de baixo: quente, de frio:
escuridão, de claridade. Sem opostos,
sem contrários, não podemos pensar.
Este livro apresenta 12 pares de con‑
trários para refletir de que modo os
opostos precisam uns dos outros. Em
cada par, uma pergunta para pensar
e responder, seguida de uma breve
conclusão. As ilustrações fascinantes
dão corpo e vida às ideias.

INTERNET SEGURA
No âmbito do Dia da Internet mais segura 2017, celebrado
a 7 de fevereiro, veio à Biblioteca a turma da professora
Cláudia Calado e a turma da professora Zélia Matias, am‑
bas do 4.º ano, da Escola Moinhos do Restelo, cuja direção é
assegurada por Emília Coelho. Convidámos, Ana Lúcia Luz
e Cláudia Vitorino, voluntárias da Portugal Telecom para
falar sobre a utilização segura da Internet, como a palavra‑
-passe, Facebook, jogos, proteção de dados, pensar antes de
publicar, telemóveis, comunicar com quem e o quê, Cyber‑
bulling, regras.
Como diz Ana Cláudia e Costa, da PT, “A Internet é pública,
pelo que temos de pensar muito bem com o que estamos a
publicar e a partilhar com o mundo”!
Os alunos estiveram atentos e participaram ficando já com
algumas ferramentas para a vida!

De Jacques Després e Oscar Brenifier
O Livro dos Grandes Opostos Filosó‑
ficos, ganhou o Prémio Press des Je‑
unes 2008 e é o primeiro que ilustra,
coroando anos de reflexão sobre o
espaço, o corpo e a luz.
“Ser Empreendedor: Pensar,
Criar e Moldar a Nova Empresa”
Quem não sonhou já um dia tornar‑
-se o seu próprio patrão? Poder gerir
o seu dia-a-dia, as finanças, as ideias,
as escolhas de vida, a carreira, a in‑
dependência financeira e a realização
pessoal e profissional à sua maneira?
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Qualquer que seja a dimensão do seu
empreendimento ou o sector de ativi‑
dade, da ideia de negócio ao projeto
e ao sucesso, existe um caminho a
percorrer.
O objetivo deste livro é ser um supor‑
te fiável, dar-lhe informações, conhe‑
cimentos, técnicas, exemplos e dicas
para que a sua busca de independên‑
cia e sucesso tenha um desfecho feliz.
Desafia-o a ser empreendedor. Desa‑
fia-o a pensar, criar e moldar a sua
nova empresa.
Pode-se aprender a ser empreende‑
dor e a maior parte das vezes o triun‑
fo deve muito à vontade, ao bom sen‑
so e à perspicácia do empreendedor.
Da escritora contemporânea Elena
Ferrante, existem nesta Biblioteca, os
volumes I, II, III e IV

VISITAS DE ESTUDO
Relativamente às visitas de estudo efetuadas à Biblioteca,
destacamos a visita, no dia 9 de março, da turma do 1.º A,
da professora Andreia Paulino, já a 17 de março, das tur‑
mas das professoras Ivone Pina e Teresa Pereira do 1.º B e
1.º C, da Escola Moinhos do Restelo. Os alunos ouviram 3
histórias, tendo em conta, também, a véspera do Dia do Pai.
A Biblioteca tinha uma surpresa: um pequeno quadro mag‑
nético, onde as crianças fizeram, no momento, um desenho
para oferecer aos pais.
A passagem de desenhos animados e a distribuição de mo‑
rangos aos alunos permitem abordar ou reforçar alguns
pontos importantes, no âmbito das histórias.
Os alunos do 2.º B, da professora Carla Cruz, estiveram na
Biblioteca no dia 23. O tema abordado foi a floresta e a sua
proteção, sendo um dos livros em formato tridimensional.

GERAÇÕES CRUZAM-SE
A senhora D. Celeste Madeira da Silva Carvalho celebrou o
102.º Aniversário a 23 de fevereiro e, numa ação conjunta
entre a Biblioteca da Junta de Freguesia e a Escola Moinhos
do Restelo, recebeu dos utilizadores da Biblioteca, alunos do
4.º ano, da professora Zélia Matias, uns postais fantásticos
concebidos pelos mesmos! Parabéns aos artistas e à aniver‑
sariante. A mesma reside no Lar Casa do Restelo, acompa‑
nhada pela Enf.ª Isabel Martinho e a assistente social Lean‑
dra Cardoso e teve direito a um bolo com 3 velas. Muitas
Felicidades!

Em abril, e como é o mês do livro
infantil, a mostra apresentará livros
infantis de autores portugueses e es‑
trangeiros. Já para maio contamos
com livros de museus do mundo.

CYBERBULLING
Sabes o que é?

• Forma indireta de agressão

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA

• O agressor utiliza a Internet,
telemóveis, redes sociais,
chat, e-mail para se manter
no anonimato
• Torna-se público rapidamente,
devido à rapidez dos meios
tecnológicos
Sabes o que fazer?
Reportar o abuso
1. Não responder ao agressor
2. Falar com os pais, professo‑
res ou alguém mais velho que
possa ajudar
3. Guardar mensagens ou fo‑
tografias que podem servir
como prova

MULHERES A DIREITO
A Junta de Freguesia promoveu uma ação de formação e sensi‑
bilização relativamente aos direitos das mulheres, que se rea‑
lizou na Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém, no passado
dia 16 de março, com vista a debater este tema que tem vindo a
dar, nos últimos anos, muito que falar.

Texto por Duarte Brito, finalista do Curso Superior de Comunicação Social

Foram enviados, a 20 de março,
para o Centro Paroquial da Penha
de França, algumas caixas com li‑
vros repetidos da Biblioteca, entre
os quais, alguns escolares.

DIA MUNDIAL
DO LIVRO
No dia 23 de abril, é celebrado o Dia
Mundial do Livro e dos Direitos de
autor, instituído pela UNESCO desde
1995 com o objetivo de reconhecer a
importância e a utilidade dos livros,
bem como a promoção e incentivo
dos hábitos de leitura. A Biblioteca
promove, desde os tenros anos de
idade, o livro, a leitura e a literacia.
Assim, a mesma no dia 27 de abril,
à tarde, terá uma surpresa para os
seus utilizadores habituais.
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Marisol Carmelino, profissional das ciências sociais, foi a con‑
vidada para dar a palestra. Começou por enunciar alguns dos
marcos históricos que promoveram o empowerment da mulher
na sociedade e dar então início à discussão deste tema, à par‑
te do dos direitos dos homens, como a Declaração dos Direitos
da Mulher e da Cidadã (1791), em França e o voto de Carolina
Beatriz Ângelo (1911), em Portugal. Este enquadramento inicial
possibilitou compreender quais as principais transformações
ocorridas no papel desempenhado pela mulher no seio social.
Apesar de assumir uma maior participação e intervenção na
sociedade, a mulher continua a ter que enfrentar situações dis‑
criminatórias no trabalho. Neste sentido, foram apresentados
alguns planos, desenvolvidos pela Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego (CITE), que visam sensibilizar toda a
população e elucidá-la relativamente aos seus direitos enquan‑
to trabalhadores. A ideia é arranjar mecanismos que permi‑
tem conciliar o trabalho com a sua vida familiar, promovendo
medidas que pretendem atingir a igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres. A possibilidade de o casal partilhar
a licença parental de 150 dias é um exemplo destas medidas. A
sessão terminou num ambiente descontraído e familiar, com
um debate entre os nove participantes, onde foram partilhadas
ideias, com morangos e brigadeiros a acompanhar.

LIVROS
RECICLADOS
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CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

EXTERNATO
VELEIRO
A turma de ensino especial, da pro‑
fessora Hermínia Afonso, do Exter‑
nato Veleiro, visitou a Biblioteca
no dia 23 de março, Dia Mundial
da Água. Depois de uma breve con‑
versa sobre a água, como recurso
imprescindível à vida dos animais
e das plantas, os alunos fizeram
pesquisa, desenho, ilustração e co‑
lagens, terminando com um traba‑
lho conjunto.

DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS

e Noite dos Museus 2017
O Dia Internacional dos Museus,
criado pelo ICOM – Conselho Interna‑
cional de Museus, celebra-se, anual‑
mente, a 18 de maio, através da or‑
ganização de diversas atividades.
Em 2017, o ICOM definiu o tema Mu‑
seus e histórias controversas: dizer o
indizível em museus.
A Direção-Geral do Património
Cultural, apresentará as múltiplas
atividades para os visitantes como
espetáculos de teatro e dança, in‑
tervenções musicais, performances,
visitas guiadas e encenadas, entre
muitas outras. Mais informações em
www.patrimoniocultural.gov.pt.

JUNTA de FREGUESIA DE BELÉM
APRESENTAÇÃO e CONVERSA
Com José Nunes

TEATRO

"Criamo-los e, depois, já não são nossos"
No dia 22 de março presenciámos, no Centro Social de Be‑
lém, a estreia da peça Criamo-los e, depois, já não são nos‑
sos, escrita por João Rangel de Lima e interpretada por Zezi
Cardoso e Leonor Santa Clara, atuais estudantes da Escola
Secundária do Restelo. As mesmas frequentaram o Clube
de Teatro do Externato As Descobertas onde estudaram e, o
qual foi dinamizado por João Rangel de Lima, também, di‑
retor pedagógico de 1976 a 2015. A peça, encantou o público
presente que aplaudiu o extraordinário desempenho das in‑
térpretes, do seu autor e da colaboradora Deonilde Moraes.
Convidadas pela Biblioteca para apresentarem, novamente,
a peça no dia 24, agora no Centro de Dia de São Francisco
Xavier, em Caselas, cuja responsável é a Dra. Paula Abreu,
as mesmas aceitaram e, novamente, o seu empenho foi re‑
conhecido sendo que, desta vez, a peça foi interativa com
os utentes.
Engenheiro de formação, João Rangel de Lima é autor do
livro Vamos, agora, fazer uma peça que se perceba lançado
em setembro de 2016 e oferecido à nossa Biblioteca.
Muitos parabéns ao autor e intérpretes que, no meio das
responsabilidades escolares, conseguem ter tempo de qua‑
lidade e cultura em prol dos outros.
No dia 18 de abril, (sujeito a confirmação), estarão de volta,
como é usual a título gratuito, desta vez, na Delegação da
Junta de Freguesia. Mais informações na secretaria e Biblio‑
teca. Apareça!

PORTUGUESES PELA UE
BI21 |FEV - MAR 2017 | JF BELÉM

Oportunidades

Envelhecer é Uma Escolha …
… Não Uma Opção
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Biblioteca na Rua João Paiva, 11

27 de ABRIL, 17h00

O Media Lab e o Espaço Público Europeu - Espaço Europa - e
a Biblioteca convidam os alunos do 3º ciclo do Ensino Básico
e dos Ensinos Secundário e Profissional a visitarem, gratui‑
tamente, o Centro de Educação para os Media, no dia 28 de
abril, das 14h às 17h30, desafiando-os a serem, por uma tar‑
de, jornalistas da Europa, no âmbito do Workshop “Falando
da Europa” inserido no programa: “Portugueses PELA UE:
Oportunidades”. Este workshop é, ainda, complementado
pelo debate com oradores convidados. Após estas ativida‑
des, os participantes são desafiados a elaborar um Jornal
com 1 ou 4 páginas sobre um dos temas escolhidos. Inscri‑
ções abertas na Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém.

EDUCAÇÃO

CLUBES PAULA VICENTE
No mês passado, António Lobo Antunes recebeu o prémio Vida e Obra da
SPA (sociedade portuguesa de autores). Numa das raras entrevistas, disse:
"tanto ruído no interior deste silêncio; são as vozes dos outros a falarem em
mim, pessoas de quem gostei, pessoas que perdi, gente que tenho ainda".
Em fevereiro, a Escola Paula Vicente foi alvo de uma série de atividades no
âmbito da campanha " O Som do Silêncio" que procurou sensibilizar toda a
comunidade escolar para a necessidade de evitarmos o ruído. Existe silên‑
cio? Uma molécula no seu percurso biológico, criará silêncio? Um átomo, no
seu espaço temporal, criará caos, ordem, ruído ou silêncio?
Entre as várias intervenções, o Clube de Jornalismo colocou estas e outras
questões, contextualizando-as num percurso entre as várias correntes cul‑
turais, desde o dadaísmo, ao surrealismo, colocando Luigi Russolo e John
Cage no centro do palco da corrente futurista. Assim, os alunos tiveram o
prazer de ouvir Intonarumori (Luigi Russolo, 1913) e a obra máxima 4'33
(John Cage, 1952). Num misto de estupefação e surpresa, os alunos tiveram,
de facto, um primeiro contacto com a ausência de silêncio na música e, por
osmose, no nosso quotidiano. Também o Clube de Laboratório recebeu vá‑
rias turmas onde mediram diferentes fontes sonoras, utilizando um sonó‑
metro, constatando diferentes sons em meios líquidos. A Ludoteca, num
género de ativismo de guerrilha, criou uma performance de intervenção
silenciosa, como forma de chamar a atenção para esse ato mudo, precisa‑
mente o mesmo que dá voz às palavras e, que muitas vezes produz o mesmo
efeito que a ciência.
A violência é sempre uma derrota. No passado dia 20 de março, a Escola
Paula Vicente em parceria com os Clubes Paula Vicente, recebeu a visita da
Dra. Melanie Tavares, coordenadora da Mediação Escolar do Instituto de
Apoio à Criança (IAC). Sala cheia para debater temas e apresentação de boas
práticas no âmbito da mediação escolar, com foco na identificação, preven‑
ção e resolução do bullying e cyber bullying. Desta premissa, circulou pela
escola um folheto informativo elaborado pelo aluno do clube de informáti‑
ca, João Batista.

Mais informações em www.clubes.jf-belem.pt
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No mesmo mês, o oriente vitral invadiu o ocidente e, os alunos dos Clubes
Paula Vicente realizaram um workshop de vitral, promovido pela Associa‑
ção Cultural Giraventos e ministrado pela artista polaca Lidia Kostrynska.
Neste workshop os alunos aprenderam como é feito o vidro, como é cortado
e soldado. Tiveram a oportunidade de utilizar vidros coloridos previamente
preparados, poli-los e soldá-los de forma segura e levar para casa uma cria‑
ção única. Contudo, depois de tantas atividades, os alunos de culinária fize‑
ram uma visita guiada à secção de frutas e legumes, promovida pelo Jumbo
de Alfragide, e começaram a preparar-se para receber “Avós na culinária”
já no início do próximo período, assim aproveitamos e desafiámos as avós
dos nossos alunos a virem passar a tarde à nossa mesa, para partilharem
segredos de cozinha e receitas de família.
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EDUCAÇÃO

CARNAVAL em Belém
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A Junta de Freguesia de Belém promo‑
veu no dia 24 de Fevereiro de 2017 um
Desfile de Carnaval para as escolas da
freguesia. Participaram diversas esco‑
las e instituições da Freguesia, nomea‑
damente a EB1 Moinhos do Restelo, o
Jardim de Infância de Belém, o Abrigo
Santa Maria de Belém, a Escola A Raiz,
o Colégio Bola de Neve, o Externato Al‑
fredo Binet, a Instituição Casa Pia de
Lisboa - CEB de Pina Manique, o Colé‑
gio Mira Rio, e a IPEIP As Descobertas.
As escolas escolheram os seus disfar‑
ces e desfilaram pelas ruas a cantar e a
dançar as coreografias que ensaiaram.
Foi uma manhã de alegria e criativi‑

dade nas ruas de Belém para todos os
que participaram e assistiram. Contá‑
mos com a animação do projeto Glum
para animar ainda mais a festa. O
Desfile terminou na Praça do Museu
da Marinha onde foram entregues os
prémios de empenho e criatividade às
escolas. Obrigada a todos, pelas belas
fantasias, animação e dedicação.
Um agradecimento especial ao Mu‑
seu de Marinha na pessoa do diretor
Capitão-de-Mar-e-Guerra César Reis
Madeira, Bombeiros Voluntários de
Campo de Ourique, 4ª Divisão da PSP
de Lisboa e Esquadra de Belém.

EDUCAÇÃO

DÊ P´RÁ TROCA
APOIO À FAMILIA
O 2º período terminou e com ele o tema que levou o
AAAF/CAF a dar a volta ao mundo - As embaixadas se‑
diadas na freguesia de Belém. Começámos por contar
histórias infantis típicas de alguns países, elaborámos
bandeiras com diferentes técnicas de pintura e plásticas,
e com os mais crescidos criámos um mapa-mundo que
identifica os países representados por estas embaixadas.

A Comissão Social de Freguesia de
Belém está a aperfeiçoar o funcio‑
namento do Dê p´rá Troca, Banco
de Livros Escolares. Fique atento(a)
às novidades consultando o site da
Junta de Freguesia de Belém.
Até lá, ajude-nos e conserve os livros
escolares!

Além do tema das embaixadas, os AAAF/CAF elabora‑
ram outros trabalhos como jogos de cores em inglês, pu‑
zzles, blocos de cartão. Festejámos o dia do animal com
origamis, colorimos o espaço com temas alusivos à pri‑
mavera, enfeitámos a porta da sala do AAAF/CAF da EB1
Moinhos do Restelo e descemos ao fundo do mar.

ATIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
As AEC têm proporcionado aos alunos do 1º ciclo momentos
de criatividade, exercício e aprendizagem da língua inglesa.

As Atividades de Enriquecimento Curricular terão novida‑
des fantásticas brevemente.

Dia 27 de maio

Venha visitar a Feira da Educação e
da Saúde de Belém nos dias 26 e 27
de maio e assista à iniciativa Escolas
com Voz no dia 27 de maio.
Escolas com Voz é uma iniciativa
da Junta de Freguesia de Belém que
convida as escolas da Freguesia a
refletir sobre aprendizagem e a edu‑
cação no futuro pela voz dos alunos.
A comunidade está convidada as‑
sistir a este evento que terá lugar
no Jardim Vasco da Gama, na Feira
da Educação e da Saúde, e a acolher
as propostas e reflexões dos alu‑
nos. Apareça!
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Da prática desportiva, incutindo o espirito de equipa e re‑
gra, à Expressão Plástica com a criação de figuras em plasti‑
cina baseadas na composição do corpo humano ou na exe‑
cução de enormes obras de arte onde todos rabiscam papel
de cenário que depois é exposto a todos nos placards da
sala. Criam personagens do seu imaginário em momentos
de Expressão Dramática repletos de imaginação e diversão
e adquirem conhecimentos de Inglês em jogos e atividades
simples e didáticos. Falamos em jogos e não podemos deixar
de parte o Xadrez que tem cativado a atenção e concentra‑
ção de muitos alunos que se entusiasmam movimentando
as peças do tabuleiro estrategicamente em modos de jogo
para iniciantes com uma aparência profissional agilizada
por um relógio que os acompanha em cada jogada.

ESCOLAS COM VOZ
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DESPORTO

CORRIDA DE BELÉM 2017

Quinta edição realiza-se no dia 28 de Maio

CAAB

Sempre em movimento!
Foram dois meses bastante preen‑
chidos para o CAAB, contando com
presença em várias provas nacio‑
nais pelo país.
Em Fevereiro participaram na Cor‑
rida Rota Fonte da Pipa, em Tor‑
res Vedras, e na Meia-Maratona
de Cascais.
Já em Março, estiveram presentes
no Trail de Mértola, Corrida das Le‑
zírias, Regional de Corta Mato em
Mira, Corrida dos Salesianos, Meia
Maratona de Lisboa, Trail dos Palá‑
cios em Sintra, e na Corrida Solidá‑
ria ISCPSI/APAV em Belém.
Nos Salesianos e no Regional de Cor‑
ta Mato, o atleta Nuno Silva desta‑
cou-se e teve subidas ao pódio.

Falta pouco tempo para a Corrida de Belém, organizada
pela Junta de Freguesia de Belém e colaboração do Clube de
Atletismo Amigos de Belém e "Os Belenenses", com o apoio
técnico da HMS Sport Consulting, Lda.
Inscreva-se já nos 10 km, 4 km e corrida de crianças em
www.corridadebelem.pt .
Esperamos por si!
Já começou a treinar? Enquanto descansa descubra as 5 dife‑
renças e faça uma sopa de letras (abaixo).

CORRIDA DE SOLIDARIEDADE
ISCPSI/APAV

No dia 26 de Março, realizou-se a 14ª Corrida de Solidarie‑
dade do ISCPSI/APAV, com finalidade de angariação de fun‑
dos para a APAV e divulgação do ISCPSI e PSP.
Uma vez mais a Junta de Freguesia de Belém associou-se
e patrocinou o evento, tendo estado representada na ce‑
rimónia de entrega de prémios pelo vogal do desporto,
Rui Cordeiro.

Descubra as 5 diferenças:

OLISIPÍADAS
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Eu vou por Belém!
As fases locais da 3ª Edição das Oli‑
sipiadas continuam a decorrer, e
os nossos atletas têm representado
honrosamente as cores da fregue‑
sia. No dia 25 de Março, realizou-se
no Estádio do Restelo, a fase conce‑
lhia de Atletismo e Xadrez, contan‑
do com a participação de cerca de
250 crianças.
Este ano, os pais e avós também po‑
derão participar nos momentos de
inter-geracionalidade nas modalida‑
des de Atletismo, Natação, Xadrez e
Ténis de Mesa, sendo uma excelente
oportunidade de praticar desporto
em família.

DESPORTO

GINÁSTICA SÉNIOR
A Ginástica Sénior faz parte de uma iniciativa no âmbito do
desporto, por parte da Junta de Freguesia de Belém, com o
intuito de dar oportunidade à comunidade mais idosa (e não
só) de ter uma presença ativa no desporto e atividade física.
Esta modalidade conta já com cerca de 50 inscritos, e há cada
vez mais interesse das pessoas em participar nestas aulas,
que despertam a juventude e boa-disposição de cada um.
O crescimento desta iniciativa tem sido elevado, tendo feito
já parte de vários eventos da Câmara Municipal de Lisboa,
demonstrações em lares de idade e aulas ao ar livre.
As aulas são lecionadas pelo Professor Vítor Gonçalves, que
através da sua boa disposição, energia e simpatia, consegue
despertar o melhor de cada um dos seus alunos.

Encontre as 8 palavras que se encontram escondidas
vertical e horizontalmente, na sopa de letras:
Atletismo; CAAB; HMSSports; Corrida; Caminhada; Belém;
Desporto; Belenenses

27ª MEIA
MARATONA DE
LISBOA / EDP
Realizou-se no passado dia 19 de
Março, a 27.ª edição da Meia Mara‑
tona de Lisboa / EDP.
A Junta de Freguesia de Belém foi
uma das parceiras deste grande
evento, e esteve representada por
cerca de 150 participantes que cor‑
reram e andaram ao longo da ponte
sobre o Tejo, até à Praça do Império,
em Belém. Depois da corrida foi pro‑
porcionado um almoço organizado
pela junta, com o apoio do CAAB,
onde os nossos participantes pude‑
ram recuperar as suas energias e
conviver uns com os outros.
Dias antes, no mesmo âmbito, o
pelouro do Desporto e Juventude
da Junta de Freguesia esteve na
SportExpo a promover a Corrida de
Belém 2017, a realizar no próximo
dia 28 de maio.

Soluções na última página.
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O Presidente da JF Belém,
Fernando Ribeiro Rosa, entrega
o prémio ao 3º classificado na
modalidade de cadeira de rodas.

13

ESPAÇO PÚBLICO

INSTALAÇÃO DE
PLATAFORMAS
ELEVATÓRIAS
CCB/Padrão dos
Descobrimentos

Já está adjudicada a produção e ins‑
talação das plataformas elevatórias
a constar no acesso pedonal CCB
- Padrão dos Descobrimentos, que
melhorarão o acesso a estes dois
equipamentos por parte de pessoas
com mobilidade reduzida e/ou com
carrinhos de bebé.
Está previsto que estas plataformas
estejam instalados até final de maio.

JARDIM DO MIRADOURO
Caselas

Já se iniciaram as obras de recuperação do Jardim do Mi‑
radouro, em Caselas. Esta obra, entre outras intervenções,
visa a criação de um banco longitudinal ao longo do muro
existente, a colocação de 4 tabelas de basquetebol, a instala‑
ção de diversos equipamentos para crianças, assim como a
plantação de novas espécies
arbóreas e de arbustos.

Com esta
intervenção
pretendemos
revitalizar mais um
espaço comunitário
na nossa Freguesia.

LIMPEZA DE
GRAFITTIS
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e Manutenção de
Paredes de Fitness
A Junta de Freguesia leva a cabo,
com frequência, intervenções de
limpeza e manutenção das diver‑
sas zonas de fitness existentes na
nossa freguesia, para que todos
possam usufruir dos equipamentos
instalados.
É de lamentar a existência de pes‑
soas que desrespeitam estes espa‑
ços comuns, vandalizando os equi‑
pamentos que servem toda a nossa
comunidade.

Com esta intervenção pre‑
tendemos revitalizar mais
um espaço comunitário
na nossa Freguesia, procu‑
rando potenciar vivências
locais, e enraizar social‑
mente todos aqueles que ha‑
bitam a zona.

ESPAÇO PÚBLICO

PINTURA DE
PASSADEIRAS
A Junta de Freguesia tem estado, nos
últimos meses, a pintar todas as pas‑
sadeiras da Freguesia.
Estas pinturas, com uma durabili‑
dade e resistência superior, permi‑
tem reforçar a segurança rodoviária
e garantir um atravessamento de
peões mais tranquilo.

SEGURANÇA
RODOVIÁRIA

SEGURANÇA RODOVÍÁRIA

SUPLEMENTO

Medidas de acalmia
de tráfego e melhoria
das acessibilidades
pedonais

Queremos Belém mais segura.
Queremos Fregueses mais protegidos.
Queremos mais qualidade de vida.

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.
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MAIS LUGARES PARA ESTACIONAR

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.

Rua Alfredo Soares
Concluiu-se a intervenção na Rua Alfredo Soares que visou
a criação de duas bolsas de estacionamento, a delimitação
do passeio e a reorganização do estacionamento no eixo
deste arruamento. Esta obra originou um ganho de 14 luga‑
res de estacionamento na zona.
Bairro de Belém – Rua 15
Também na Rua 15 do Bairro de Belém foram concluídos os
trabalhos de criação de uma bolsa de estacionamento, que
beneficiou os moradores com a criação de 11 novos lugares
de estacionamento.
As questões de estacionamento, constante preocupação por
parte da Junta de Freguesia, são operacionalizadas através
destas operações rodoviárias cirúrgicas, que vêm local‑
mente proporcionar uma melhor qualidade de vida aos
residentes.

SEGURANÇA
RODOVIÁRIA
Estamos a ultimar os trabalhos de
preparação das intervenções a le‑
var a cabo no âmbito do projeto
Segurança Rodoviária: Medidas de
acalmia de tráfego e melhoria dos
acessibilidades pedonais, publica‑
mente apresentado no último bole‑
tim informativo:
O projeto que finalmente vê a luz do
dia, tem como objetivos principais
criar medidas de redução de veloci‑
dade, proteger os peões, reduzir si‑
nistralidade e proporcionar um me‑
lhor uso de toda a Freguesia.

Nestas diferentes obras, ir-se-á intervir sempre tentando criar o menos
possível incómodos aos cidadãos.
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Esta intervenção provocará uma al‑
teração no paradigma de circulação
da Freguesia e, no final, diminuirá o
número de automóveis do tráfego de
atravessamento, diminuirá significa‑
tivamente a velocidade de circulação,
aumentará a consciência na condu‑
ção e, ao mesmo tempo, promove a
acessibilidade pedonal.
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AÇÃO SOCIAL

REFOOD BELÉM
Sabia que, em
fevereiro de 2017...

Nº de Famílias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nº de Beneficiários. . . . . . . . . . . . . 155
Total Refeições Distribuídas:. . . 2142
Nº de Fontes de Alimentos. . . . . . . 44
Nº de Voluntários. . . . . . . . . . . . . . 197
Nº de Horas de Voluntariado. . . 1290

NOVAS
INSTALAÇÕES

Comissão de Proteção
de Crianças e de Jovens
de Lisboa Ocidental
A Comissão de Proteção de Crian‑
ças e de Jovens de Lisboa Ocidental
(CPCJ) tem novas instalações, situa‑
das na Rua Diogo Silves, na nossa
Freguesia.
A Junta de Freguesia passa assim a
ser responsável pela gestão admi‑
nistrativa desta comissão, cujas ins‑
talações serão alvo de intervenção
de forma a adaptar os espaços, a fim
de se gerar 15 postos de trabalho e
criar salas de atendimento, salas de
arquivo, entre outras, necessárias
ao correto funcionamento deste
organismo.
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PEQUENAS
REPARAÇÕES
A Junta de Freguesia de Belém dis‑
ponibiliza um serviço gratuito de
apoio à população, de pequenas re‑
parações domésticas, de eletricista e
canalizador, prestado pelo Sr. José
Luís Sobral. Este serviço é destina‑
do a pessoas com idade a partir dos
65 anos, em situação de carência
económica.
Para usufruir deste serviço basta
inscrever‑se na Junta de Freguesia
entre as 9h e as 18h.

FEIRA DA EDUCAÇÃO E
DA SAÚDE DE BELÉM
À semelhança dos anos anteriores a Junta de Freguesia de Be‑
lém vai uma vez mais realizar em parceria com o Subgrupo da
Educação Inclusiva da Comissão Social da Freguesia de Belém
e com os Lions Club de Lisboa- Sete Colinas e Lions Club de Lis‑
boa- Belém, a FEIRA DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE 2017, no mês
de maio. Este ano as datas para a realização deste evento são
26 e 27 de maio, com o mesmo horário de sempre entre as 10
e as 18 horas. Chamamos à vossa atenção para a localização
geográfica privilegiada desta
Feira, já que a mesma ocorre
no Jardim Vasco da Gama em
Este ano a feira
Belém, zona iconográfica e de
elevada afluência turística da
irá ter um formato
cidade de Lisboa. Este ano a
um pouco diferente feira irá ter um formato um
pouco diferente já que a área
já que a área
da Educação estará presente
da Educação
nos dois dias. Também estará
definido um espaço dedicado
estará presente
a palestras, workshops, de‑
nos dois dias.
bates onde se pretende que
todos os visitantes possam
participar.
A Feira de Educação de Belém tem como objetivo dar a conhe‑
cer entidades públicas ou privadas que desenvolvem atividades
de educação na Freguesia de Belém, nomeadamente as que tra‑
balham e apoiam crianças e jovens/adultos com necessidades
educativas especiais e visa ser um local de troca de experiên‑
cias e aquisição de conhecimento na área de educação especial,
mas também na área de lazer, ocupação de tempos livres e des‑
porto para pessoas com necessidades especiais.
A Feira da Saúde de Belém tem como objetivo a realização de
rastreios, workshops/palestras, demonstrações de atividades e
apresentação de Entidades que promovam um estilo de vida
saudável e/ou atuem na área da Saúde.
Deste modo, serão realizados rastreios gratuitos, palestras,
workshops que decorrerão em espaços do recinto da Feira, de‑
dicados para o efeito.
Como tem sido prática contamos com o patrocínio de diver‑
sas entidades, sendo que este ano estão confirmadas as Águas
do Luso, a Ponto Seguro-Mediação de Seguros, Lda., a Frubis, o
Continente-Bom Dia do Restelo, a Starbucks, os Pastéis de Be‑
lém, a Pão Pão Queijo Queijo, as Bolachas Vieira e a Revista Zen
Energy. Como sempre está também reservado um espaço para
apresentações de palco.
Contamos com a vossa presença!

AÇÃO SOCIAL

CAMPANHA PELA
NÃO-VIOLÊNCIA
Antecipando um pouco as iniciativas previstas para o mês
de abril, mês destinado às campanhas contra os «maus tra‑
tos», a Escola Básica 2,3 de Paula Vicente em conjunto com
elementos das equipas da Ação Social e Educação da Junta
de Freguesia de Belém e em colaboração com os «Clubes»
da Escola Paula Vicente, em particular com o Clube de Jor‑
nalismo, foi dinamizada uma campanha pela não violência.
Ao longo da semana foram desenvolvidas duas atividades
pelo Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de Belém:
Cartões “ESCOLHO”
Esta atividade contou com a colaboração dos Delegados e
Subdelegados de turma, estes foram responsáveis por fazer
circular de mão em mão os cartões pela escola com frases
alusivas a atitudes positivas que promovem a boa relação
interpessoal ao longo da semana.

“CORREIO DO
QUERIDAS
MANHÃS”
Precisa de ajuda ou conhece alguém a
precisar de apoio?
Entre em contacto connosco!
O Programa “Queridas Manhãs” da
SIC conta com a rubrica “Correio Que‑
ridas Manhãs” que tem como objetivo
principal presentear as pessoas/famí‑
lias carenciadas com bens de 1ª neces‑
sidade que não têm possibilidades de
adquirir tais como roupa, camas, col‑
chões, pequenos e grandes electrodo‑
mésticos entre outros.
O intuito desta rubrica é surpreender
as pessoas em suas casas. O desejo do
“Correio do Queridas Manhãs” é con‑
tribuir com uma pequena ajuda que
melhorará significativamente o bem‑
-estar das famílias!
Envie a sua história para:
correioqm@sic.pt

Exposição de fotografias
As fotografias foram expostas à entrada das salas de aula,
com um “X” marcado no chão (à frente da fotografia) para
uma pessoa se colocar no local marcado e refletir na per‑
gunta que estará junto à fotografia: “O que sentes?”.

Pretende melhorar a sua autoestima?
Propomos a sua participação na rubri‑
ca “Vestida para Brilhar” da SIC.
Este convite implica uma vinda a estú‑
dio onde será penteada, maquilhada e
vestida por profissionais que lhe pro‑
porcionarão uma mudança de visual.
Conte-nos a sua história.
Envie a sua
juntos@sic.pt

candidatura

para:
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“VESTIDA PARA
BRILHAR”
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AÇÃO SOCIAL

CAMPANHA
CONTRA O RUÍDO
O Gabinete PsicoBelém aliou-se à ini‑
ciativa da Escola Básica 2,3 de Paula
Vicente para uma Campanha Contra o
Ruído. No âmbito desta campanha no
dia 23 de fevereiro a terapeuta da fala,
Lurdes Braz, dinamizou um workshop
sobre a voz destinado a docentes.
Este workshop teve como objetivo
dar a conhecer: medidas preventivas
da saúde vocal, princípios a respeitar
sobre a voz, má utilização da voz e
abusos vocais, exercícios de respira‑
ção, aquecimento e projeção, relaxa‑
mento vocal.
Participaram neste evento cerca de
16 docentes da Escola Paula Vicente
preenchendo as vagas disponibiliza‑
das para o efeito. Foi um workshop
bastante apreciado uma vez que deu
estratégias práticas para os docentes
lidarem com o desafio que é utilizar
a voz como uma das principais ferra‑
mentas de trabalho.

LOJA SOLIDÁRIA
Não Custa Nada!!

18
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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.

GIP

Gabinete de Inserção Profissional
Plano de Atividades desenvolvidas
Durante o primeiro trimestre de 2017 o GIP- Belém, no
âmbito das diversas atividades desenvolvidas foram rea‑
lizados 214 apoios à procura ativa de emprego e 19 ses‑
sões de esclarecimento que incluíram 220 convocados
para sensibilização de medidas ativas para a procura de
emprego, direitos e deveres do desempregado e ações de
formação. Uma das valências do trabalho desenvolvido
pela equipa do GIP-Belém situa-se na captação de ofertas
de emprego, pelo que qualquer entidade empregadora
pode solicitar a nossa ajuda para a mediação do proces‑
so de candidatura. Neste contexto, recebemos diversos
pedidos de empresas e singulares para divulgar ofertas
de emprego, que resultaram em diversas colocações no
mercado de trabalho.
Plano da Formação
O IEFP em articulação com a Cruz Vermelha irá realizar
duas ações de esclarecimento para formação de Vida
Ativa Qualifica+, para Agente de Geriatria, direcionado
ao público com mais de 29 anos da zona de Belém com
habilitações escolares acima do 6º anos e menos que o
9º ano. Os interessados poderão contatar a Junta de Fre‑
guesia para mais detalhes.

GEPE

Grupos de Entreajuda na
Procura de Emprego
No que se refere às atividades desenvolvidas no GEPE‑
-Belém, o grupo tem trabalhado no desenvolvimento de
competências para a empregabilidade, sendo que os ele‑
mentos têm investido na melhoria dos seus currículos,
elaboração de cartas de motivação e role-play para pre‑
paração de entrevistas de trabalho.
Um dos objetivos do GEPE-Belém é apoiar/incentivar o
empreendedorismo, no sentido do desenvolvimento de
competências. Neste contexto, e como já foi anterior‑
mente veiculado, um dos elementos do grupo candida‑
tou-se ao 7º Concurso de Empreendedorismo Montepio
– Acredita Portugal.
Neste momento a sua candidatura encontra-se em ava‑
liação. Posteriormente serão selecionados 150 semifina‑
listas. O resultado será conhecido em 28/3 e no dia 8/4
será feita uma apresentação individual de cada projeto
perante um júri. O GEPE-Belém deseja as maiores felici‑
dades ao nosso Gepeano!

AÇÃO SOCIAL

COMISSÃO SOCIAL
DE FREGUESIA
DE BELÉM
Grupo de Trabalho
Comunidade Escolar,
Subgrupo de Trabalho
Educação Inclusiva

PROJETO INTERVIR EM BELÉM
Psicomotricidade na Escola
A “Psicomotricidade na Escola” é um projeto que a nossa
Freguesia faz questão de manter pelo bem das crianças
dos 6 aos 10 anos, que encontram num ambiente tera‑
pêutico e seguro as oportunidades necessárias para ul‑
trapassarem pequenas e grandes dificuldades que vão
surgindo ao longo do seu percurso académico e desen‑
volvimento pessoal e social.
O projeto “Sonhar Acordado” tem sido uma diversão
para os mais pequeninos do Jardim de Infância. Temos
procurado trabalhar a autoconfiança, e a ajudar a supe‑
rar receios, ultrapassar obstáculos!
Grupo de Partilha "Desgaste Emocional e Físico no
Meio Escolar – Ação de Sensibilização para Assistentes Operacionais"
O Projeto Intervir em parceria com a Escola Básica 2,3
Paula Vicente irá nos próximos dias 5 e 6 de abril dina‑
mizar um grupo de partilha - Desgaste Emocional e Físi‑
co no Meio Escolar – Ação de Sensibilização para Assis‑
tentes Operacionais - formado pelos auxiliares da ação
educativa da referida escola porque o seu bem-estar é
algo constantemente posto à prova e queremos ser-lhes
uteis e disponíveis.

Nestes dois dias esperamos conseguir realizar dinâmicas
de teambuilding (construção de equipa) e resolução de
problemas, de desenvolver nos participantes um maior
autoconhecimento e autocontrolo, bem como que des‑
frutem de técnicas de relaxamento práticas e funcionais.
Acreditamos que pessoas satisfeitas e felizes são os
melhores modelos que as crianças da nossa Fregue‑
sia merecem.

Tratou-se de um encontro destinado
a docentes e técnicos da área da edu‑
cação com o tema: Saúde Mental nos
adolescentes – o quê? e porquê?
Este ocorreu no Auditório do CED
Jacob Rodrigues Pereira, Casa Pia de
Lisboa com entrada gratuita.
Destinatários: Docentes e Técnicos da
área da Educação
Objetivo: Sensibilização para a identifi‑
cação de sinais de alerta em contexto es‑
colar de problemáticas relacionadas com
a saúde mental na adolescência.
«A adolescência como fase de múltiplas
mudanças, conflitos e ambivalências é
muitas vezes o palco de alterações do
comportamento e emoções que muito
preocupam os adultos.
A comunidade tem um papel privilegiado
na deteção e intervenção precoces do so‑
frimento nos adolescentes. Assim propõe‑
-se neste encontro uma breve exposição
relativa ao reconhecimento dos sinais de
alerta na saúde mental, abordando tam‑
bém algumas estratégias de intervenção
nesta população.»
Técnicos responsáveis pelas dinami‑
zação: Dr.ª Rita Teixeira; Dr.ª Rita Cos‑
ta e Dr.ª Carla Pereira (AS) - Serviço de
Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e
Adolescência do Centro Hospitalar Lis‑
boa Ocidental
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A formação deste grupo pretende abrir uma oportunida‑
de para se desenvolverem estratégias capazes de melho‑
rar e ajudar no desempenho das suas funções com um
ânimo renovado e maior predisposição para lidar com
todas as situações de risco físico e emocional implícitas.

O Subgrupo de Educação Inclusiva –
Comunidade Escolar – da Comissão
Social de Freguesia de Belém, Rede
Social de Lisboa, desenvolveu no
passado dia 15 de março uma inicia‑
tiva conjunta deste Subgrupo com o
Serviço de Psiquiatria e Saúde Men‑
tal da Infância e Adolescência do
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental.
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DESTAQUE

MERCADO SOLIDÁRIO
LIONS CLUBE DE
LISBOA BELÉM
24.º Aniversário

A 2 de abril, o presidente da Junta
de Freguesia de Belém, Fernando
Ribeiro Rosa, participou no almoço
do 24º aniversário, que decorreu no
Hotel SANA Metropolitan de Lisboa,
tendo na ocasião recebido das mãos
da Presidente do Lions Clube Lisboa
Belém, Aida Ferreira, a distinção
"100% Attendance 2015-2016" pelo
apoio prestado pela JF Belém aquela
associação leonística.
Parabéns ao Lions Clube Lisboa Be‑
lém e votos de muitas felicidades!
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Soluções dos passatempos das páginas 8 e 9:

No sábado dia 3 de junho, entre as 11h30 e as 18h30, decorrerá
um mercado solidário no Jardim do Careca (Rua Duarte Pache‑
co Pereira, Restelo), organizado pelo ReFood Belém.
Será uma inciativa que contará com diversas atrações, tais
como tendinhas gourmet onde poderá comprar azeite, vinhos,
queijos e outras delicatessen, tendinhas de vestuário, roupa de
casa e artigos de praia, tendinhas de velharias e curiosidades e
tendinhas dedicadas ao universo infantil, entre outras.
A animação ficará a cargo do acordeonista Michel e dos moni‑
tores da Roda Viva, que irão desenvolver jogos, brincadeiras e
muita atividade para os mais novos. Também Maria Pompom
estará presente, uma pony que levará os mais novos a passear
pelo recinto.
No final do dia haverá ainda uma tômbola que irá sortear os
prémios doados por diversas lojas do bairro.
Venha divertir-se solidariamente.
APOIOS: Junta de Freguesia de Belém, as Lojas do Bairro, Roda
Viva, Herdade do Esporão, Futah, Paez, ClicKViaja, Mania de
Arranjar, Baguera, o catering de Miguel Martins, Sr. Pedro Aze‑
vedo e Silva (pony), Flor do Restelo, Artisani, Quinta do Pinto,
Salesianos

