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FREGUESIA GRANDE ENTREVISTA A FERNANDO RIBEIRO ROSA
Aproximando-se o final do primeiro mandato da "nova" Junta de Freguesia de Belém, criada no âmbito da 
Reforma Administrativa de Lisboa, fomos falar com o seu Presidente Fernando Ribeiro Rosa para perceber qual 
o balanço que faz dos últimos 4 anos de atividade autárquica. página 3
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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 | 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
Cultura, Turismo e 
Comunicação e Imagem

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

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

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

TELEFONES ÚTEIS

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

LOA | THE OLIVE WORLD
Calçada do Galvão, 45 
211 309 832 / 966 345 959
loja@loa.pt 
www.loa.pt 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
27 de abril de 2017
No passado dia 27 de abril, a Assembleia de Freguesia de Belém reuniu em 
sessão ordinária pelas 21h00, nas instalações do Centro Social de Belém, na 
Rua 11, Bairro de Belém (Terras do Forno), tendo sido aprovados os seguin‑
tes pontos:

• Atas das sessões de 22/12/2016 e 
20/02/2017;

• Documentos de Prestação de 
Contas de 2016;

• 1ª Revisão ao Orçamento 
e Opções do Plano de 2017 
(PPI e PPA);

• Relatório Final do Inventário 
de Reconciliação de Ativos a 
2016/12/31;

• Mapa de Pessoal para 2017;

• Doações;
• Norma de Funcionamento dos 

Projeto “Pequenas Reparações”;
• Protocolos relativo à CPCJ;
• Protocolo de colaboração 

“Lisboa Vai ao Parque”;
• Alteração ao 

Regulamento de Taxas
• Informação escrita do 

Presidente.

ATENÇÃO!
Recenseamento Eleitoral
O recenseamento eleitoral será suspenso dia 1 de agosto de 2017, pelo que 
qualquer alteração terá de ser feita até esta data. Após este dia só no dia 2 de 
outubro será retomada a atualização do recenseamento.
Assim sendo, quem quiser votar em Belém nas próximas Eleições Autárqui‑
cas e não estiver ainda recenseado, terá de o fazer até 31 de julho próximo 
impreterivelmente.
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Aproximando-se o final do primeiro manda‑
to da “nova” Junta de Freguesia de Belém, 
criada no âmbito da Reforma Administrati‑
va de Lisboa, fomos falar com o seu Presi‑
dente Fernando Ribeiro Rosa para perceber 
qual o balanço que faz dos últimos 4 anos 
de atividade autárquica.

Passados 4 anos, qual o balanço que faz deste 
mandato autárquico e o que sente que mudou 
neste período de tempo?
O balanço geral não me compete a mim fazê‑lo, mas 
sim à população, em momento adequado, contudo 
tenho consciência que foi bastante positivo, mais a 
mais, tendo em atenção tratar‑se de um mandato es‑
pecial porque é o primeiro no âmbito da Reforma 
Administrativa de Lisboa.
Este súbito crescimento repercutiu‑se de forma sig‑
nificativa na nossa atividade e estamos numa fase 
de tentar chegar a um nível de maior estabilidade e 
segurança, o que de facto ainda não conseguimos na 
sua plenitude.
A nossa atual ação não tem nada a ver com a ativida‑
de das anteriores freguesias. Para que tenha a noção 
do grau de mudança, podemos comparar a atual Jun‑
ta de Freguesia a uma autêntica Câmara Municipal! 

Não me refiro apenas à extensão territorial da nossa 
freguesia, que é uma das maiores de Lisboa, mas so‑
bretudo à multiplicidade de competências próprias 
e também delegadas nas Juntas de Freguesia.
O caso de Lisboa é único. Tenho uma perspetiva de 
que a Reforma Administrativa de Lisboa está e irá 
ser bastante positiva para a cidade no seu conjunto, 
mas isto não se faz de um momento para o outro! 
No nosso caso específico, a situação é ainda mais di‑
fícil porque não temos ainda concluído o problema 
de algumas instalações, nomeadamente da sede. Há 
conversações em curso e penso que o processo das 
instalações está a ser bem encaminhado, existindo 
perspetivas bastante animadoras. Temos estado a 
trabalhar em condições que não são nada fáceis. No 
entanto vamos tentando dar respostas céleres aos 
problemas que vão surgindo quotidianamente.
Para ter uma ideia, nós neste momento temos uma 
responsabilidade direta em sectores tão importantes 
como a ação social, a educação, o espaço público, a 
higiene urbana, os licenciamentos, o desporto, a pis‑
cina do Restelo e a cultura. Para além destes sectores 
nucleares há todo um outro sector, não menos im‑
portante, mas que está escondido – todo o apoio à 
gestão. Este sector tem áreas tão importantes como a 
contabilidade, a tesouraria, a contratação pública, o 
secretariado e o atendimento.

Grande Entrevista

FERNANDO
RIBEIRO ROSA
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De que forma a Junta de Freguesia conseguiu me-
lhorar a vida dos seus fregueses?
Continuo a dizer sem qualquer hesitação que a nos‑
sa principal atividade continuará a ser sempre a 
ação social, nas suas diferentes vertentes. E quando 
falo em ação social estou a falar também da área da 
educação, pois as duas nunca se podem dissociar. 
Estamos a coordenar estes setores na multiplicidade 
de projetos que temos, desde os dirigidos aos mais 
jovens até aos nossos fregueses mais idosos. Temos 
ações para crianças dos 3 aos 12 anos, para jovens 
dos 13 aos 18 anos, e para seniores acima dos 55 
anos. Estas atividades materializam‑se não só nas 
férias da Páscoa, do Natal e do Verão, mas também 
no nosso Projeto de Clubes, único em Lisboa e que 
permite aos jovens estarem 4 horas por dia no pe‑
ríodo pós‑escolar, devidamente acompanhados por 
professores, a beneficiar de ocupações de cariz des‑
portivo, cultural e de inovação, a preços meramente 
simbólicos. Repito, este projeto é único e é da nossa 
Junta de Freguesia e do Agrupamento de Escolas do 
Restelo, não tendo qualquer comparticipação exter‑
na. Temos ainda várias atividades em que qualquer 
pessoa se pode inscrever, tais como ginástica, artes 
decorativas, pintura de tela, informática, ritmos la‑
tinos, tapetes de arraiolos, canto coral, pintura de 
porcelana, yoga, pilates, karate, entre outras.
Ainda no campo da ação social, temos vários proje‑
tos dirigidos à comunidade, nomeadamente o aten‑

dimento social, as férias, os passeios, entre outros. 
Para além destes, temos alguns em conjunto com 
a Comissão Social da Freguesia de Belém, que pos‑
sui uma rede grande e bastante ativa, tais como o 
Transporte Solidário, o Dê Prá Troca, entre outros. 
No caso específico do voluntariado podemos ainda 
citar o gabinete de apoio ao cidadão, a biblioteca, o 
espaço ecológico, a loja solidária, o balneário social, 
a engomadaria social, os passeios pedestres, o refood 
belém, entre muitos outros.
No apoio ao dia‑a‑dia, temos ainda criados serviços 
de atendimento social, reinserção social, GIP ‑ ga‑
binete de inserção profissional, oferta de estágios 
diversos, reparações nas habitações de pessoas ca‑
renciadas, pequenas reparações solidárias, fundo de 
emergência social, cabaz solidário entre outros.
Mas posso dizer‑lhe uma coisa, é muito gratifican‑
te enquanto Presidente da Junta de Freguesia, mas 
igualmente como Presidente da Comissão Social da 
Freguesia, constatar na prática o trabalho excecional 
de dezenas de instituições, que estão no terreno, e 

Continuo a dizer sem qualquer 
hesitação que a nossa principal 
atividade continuará a ser 
sempre a ação social, nas 
suas diferentes vertentes. 

Na foto, o presidente da JF Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa e o embaixador 

da Tailândia, Chakri Srichawana, 
durante o Festival da Tailândia.
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que trabalham de forma abnegada em prol daqueles 
mais desfavorecidos, em perfeita articulação umas 
com as outras. Esta é de facto a grande riqueza da 
existência de uma rede social que existe e que fun‑
ciona na prática de forma excelente, permitindo re‑
solver com mais eficácia muitos problemas que vão 
surgindo no dia‑a‑dia, nesta área tão importante, 
delicada e complexa, como é a ação social/educação.
Dentro deste sector há ainda uma questão funda‑
mental, que há que ter em devida conta, que é, a meu 
ver, o maior problema da nossa freguesia: a solidão 
dos idosos, aliada a uma certa pobreza escondida. A 
este respeito acabamos de oferecer mais uma via‑
tura, completamente nova, à PSP de Belém para no 
âmbito do projeto “Policiamento de Proximidade”, 
poder dar uma resposta ainda mais eficaz aos desa‑
fios quotidianos. Também nesse âmbito, acabamos 
de co‑financiar a aquisição de uma ambulância nova 
aos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, os 
bombeiros voluntários da zona ocidental de Lisboa, 
para exercerem a atividade de transporte de doentes 
urgentes e que irá estar, preferencialmente sediada 
na nossa Freguesia de Belém, onde já existe também 
um posto de socorros destes bombeiros.

Muito se fez ao longo deste mandato, mas quais 
foram as suas prioridades?
As prioridades para este mandato, para além das já 
referidas na ação social/educação têm sido o espa‑
ço público e o ambiente. Isto tem muito a ver com 
a qualidade de vida dos cidadãos e com as caracte‑
rísticas desta zona monumental de Lisboa onde es‑
tão implantados alguns dos grandes espaços verdes 
de Lisboa. Posso dizer‑lhe que apenas 3 dos jardins 
da freguesia estão sob a tutela da CML (o Jardim da 
Torre de Belém, o Jardim da Praça do Império e o 
Jardim da Praça Afonso de Albuquerque), sendo to‑
dos os restantes da nossa competência. Tirando os 
jardins mantidos (e bem) pela Fundação Champa‑
limaud e pela Fundação EDP/MAAT, temos cerca de 
330.000 m2 para cuidar, o que totaliza cerca de 80 
espaços verdes na nossa freguesia. Estamos inevita‑
velmente a cuidar desses jardins o que já envolveu 
e ainda irá envolver a requalificação de muitos ou‑
tros. Um exemplo é a colocação da rega automática 
que permitirá poupar na água e criar jardins mais 
bonitos. Estou a lembrar‑me, por exemplo, que há 
pouco tempo arranjámos todos os jardins do bairro 
da EPUL, que desde a sua criação nunca tinham sido 
sujeitos a quaisquer melhorias, e que em Caselas fi‑
zemos recuperações totais. 
Agora devo recordar uma obra que muito nos orgu‑
lha e da qual algumas pessoas já nem se devem lem‑
brar: a colocação de relva nas Avenidas do Restelo 
e Vasco da Gama, intervenção que ninguém acredi‑
tava que fosse alguma vez possível e que de há uns 
anos para cá tem sido uma realidade.
Na área do ambiente, está incluído, como não po‑
dia deixar de ser, toda a problemática da higiene 
urbana. Aqui, quero de uma forma muito especial 
felicitar e agradecer a todos os colaboradores dessa 
área, que de forma incansável, têm ajudado a man‑
ter o espaço público limpo e cuidado, nesta zona que 

possui tantos eventos públicos. É de facto necessária 
muita dedicação e trabalho diurno e noturno, para 
permitir superar todas as adversidades e manter Be‑
lém uma freguesia limpa e agradável para os seus 
residentes e visitantes.
Ainda no âmbito das prioridades, uma das mais mar‑
cantes nos últimos anos foi a aposta na saúde, que 
se concretizou através da implementação da Unida‑
de de Saúde Familiar “Descobertas”, na Rua Fernão 
Mendes Pinto, e como já está anunciado, num futuro 
próximo, a criação de uma outra USF na parte alta 
do Restelo. A implementação das USFs têm permi‑
tido termos médico de família na nossa freguesia, 
com o apoio de um corpo clínico e de enfermagem 
de excelência, numas instalações que são considera‑
das umas das melhores do país. Tenho muito orgu‑
lho de, conjuntamente com o Dr. José Gomes – agora 
diretor dessa unidade ‑, termos tido a ideia no dia 9 
de fevereiro de 2009, de apresentar o projeto da cria‑
ção desta USF na CML, que passou a constar na Carta 
Estratégica de Saúde de Lisboa, e desse modo levou 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo a disponibilizar‑se para criar a mesma, em 

FREG
U

ESIA

As prioridades para este mandato, 
para além das já referidas na 
ação social/educação têm sido o 
espaço público e o ambiente.

Na foto, S. Exª. o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa 

e o Presidente da JF Belém, Fernando 
Ribeiro Rosa, aquando da inauguração 

da nova sede do Belém Clube.
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terreno para o efeito anteriormente disponibilizado 
pela CML. É justo referir que os apoios da CML e do 
Governo foram fundamentais para que esse grande 
projeto tivesse sido concretizado, tornando‑se hoje 
uma realidade na nossa freguesia com todos os efei‑
tos positivos daí advenientes.
Também nos orgulha muito a construção do Cen‑
tro Social de Belém, sediado no meio do Bairro de 
Belém, fruto de uma iniciativa nossa e que hoje be‑
neficia a população da nossa freguesia em várias 
vertentes, fazendo o seu papel de verdadeiro centro 

social inter‑geracional. De destacar que a construção 
deste centro não acarretou quaisquer custos para o 
erário público, tendo surgido de uma contrapartida 
existente na empreitada de obras públicas, realizada 
no âmbito da construção de 13 moradias nesse local, 
que estava abandonado desde a Exposição do Mun‑
do Português de 1940. Assim, nesse local que era um 
antro de sujidade e de despojos vários, passou a exis‑
tir uma zona limpa, bem arranjada e com um jardim 
público ao dispor da população.

Também têm apoiado diversas associações e ins-
tituições da Freguesia. Quais as mais-valias deste 
tipo de ação?
Esta freguesia é muito rica em coletividades, coleti‑
vidades essas quase todas centenárias, tornando a 
nossa responsabilidade ainda maior. Estamos aten‑
tos e vamos apoiando as atividades associativas sem 
nos querermos substituir às suas direções, servindo 
simplesmente como alavanca nalgumas situações 
em que é solicitado o nosso auxílio. 
Posso dizer‑lhe que temos tido um belíssimo rela‑
cionamento com o corpo associativo da nossa fre‑
guesia, em grande parte porque desde o início que 
considero essas coletividades e clubes autenticas ex‑
tensões da Junta de Freguesia, já que desenvolvem 
uma atividade que envolve a população e acaba por 
complementar a ação social que desenvolvemos. Te‑
mos atendido a inúmeros pedidos de apoio referen‑
tes a obras de manutenção das coletividades, assim 
como ao co‑financiamento de algumas iniciativas 
organizadas pelas mesmas, para além dos diversos 
projetos que desenvolvemos em regime de parceria. 

Há quem diga que é um presidente de e para pes-
soas. Que acha que querem dizer com isso?
Como temos diversas instalações espalhadas pela 
Freguesia, várias vezes por semana saio de manhã 
de bicicleta (aproveitando para fazer algum exercí‑

Também nos orgulha muito a 
construção do Centro Social de Belém, 
sediado no meio do Bairro de Belém.

Na foto, o presidente da JF Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa e parte 
da equipa de higiene urbana.
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cio físico) e vou visitar os meus colaboradores nos 
seus locais de trabalho. É uma atividade que me dá 
prazer por poder andar na rua à disposição da po‑
pulação que não hesita em me abordar. Acho fun‑
damental o contacto direto com as pessoas e é por 
isso que recebo toda a gente no meu gabinete. É uma 
postura que me define como presidente, pois acredi‑
to que só conseguimos desempenhar um bom traba‑
lho se tivermos a disponibilidade e a humildade de 
ouvir as pessoas. Ouvir é fundamental para depois 
se poder decidir!
Bem sei que temos feito algumas obras propria‑
mente ditas importantes, tais como em habitações, 
parques de estacionamento, jardins, circulação ro‑
doviária, etc., no entanto o trabalho mais impor‑
tante de uma Junta de Freguesia é aquele que não 
se vê, é um trabalho silencioso e de bastidores. As 
pessoas que nos procuram e que estão com alguns 
problemas que precisam de ser resolvidos não po‑
dem esperar. Neste momento, tenho uma estrutura 
em crescimento, ainda a ser consolidada, mas que já 
conta com 204 colaboradores, sendo 108 dos quais, 
já pessoal do quadro.
Hoje em dia temos que ter em devida conta que as 
pessoas vivem muito mais tempo do que há uns anos 
atrás, mas por outro lado algumas reformam‑se ou 
reformaram‑se bastante cedo. As pessoas têm que 
estar ativas o maior tempo possível, nem que seja 

em projetos de voluntariado. E quanto a isso posso 
afirmar que temos beneficiado do apoio de muitas 
das pessoas reformadas e/ou desempregadas, que 
têm apoiado os diversos projetos de voluntariado 
da Junta de Freguesia. Posso até precisar que nos 
diversos domínios temos cerca de 300 voluntários 
a colaborar connosco e estamos muito gratos pelo 
magnífico trabalho solidário que têm desenvolvido.
Temos que estar disponíveis 24h por dia, como eu 

estou, para servir as pessoas: seja para as receber 
e ouvir os seus problemas, seja para as apoiar em 
dificuldades diversas, seja para lhes criar atividades 
para poderem continuar ativas e realizadas.
De facto, isto é que é uma verdadeira política de pro‑
ximidade, que se não for desenvolvida numa autar‑
quia como uma freguesia, onde o será? 
ACREDITO QUE NÓS EXISTIMOS PARA ISSO! 

De facto, isto é que é uma verdadeira 
politica de proximidade, que se não 
for desenvolvida numa autarquia 
como uma freguesia, onde o será? 

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

Maurício (Comandante Metropolitano 
de Lisboa da PSP) e à sua direita 

pelo Subintendente Pedro Marques 
(Comandante da 4ª Divisão da PSP de 
Lisboa), com a viatura doada atrás.
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CLUBE SPORTIVO 
DE PEDROUÇOS
A Junta de Freguesia tem como prio‑
ridade potenciar as vivências locais 
e apoiar as iniciativas das diversas 
colectividades que populam Belém.
Neste âmbito, a Junta de Freguesia 
de Belém apoiou recentemente o 
Clube Sportivo de Pedrouços, forne‑
cendo novos equipamentos.
Contamos continuar a apoiar esta e 
as diversas colectividades no decur‑
so da sua atividade socio‑cultural.

RECOLHA DE 
ALIMENTOS
A 6 de maio, o Lions Clube de Lisboa 
Belém aderiu à "Recolha de Alimen‑
tos", a nível nacional, para as Asso‑
ciações de Solidariedade Social da 
sua Comunidade.
Os voluntários do Lions Clube Lis‑
boa Belém entregaram o produto 
da recolha de bens alimentares, à 
Mesa da Nossa Senhora da Paróquia 
de Belém, que se avaliaram em 250 
Kg de produtos alimentares e 80 li‑
tros de leite.
Fazemos um agradecimento à Loja 
do Minipreço de Belém pela aderên‑
cia a esta recolha e, um agradeci‑
mento especial aos fregueses solidá‑
rios, da Junta de Freguesia de Belém, 
que contribuíram para este êxito.
Bem Hajam!

PRÉMIO DE COMUNICAÇÃO
Corações Capazes de Construir 2017
Estão abertas as candidaturas para mais uma edição do Pré-
mio de Comunicação Corações Capazes de Construir – uma 
iniciativa criada em 2013 pela Associação Corações Com Co-
roa com o apoio da Missão Continente, que tem como objectivo 
distinguir trabalhos de comunicação (nas categorias de Jorna‑
lismo e Campanha) que se destaquem na promoção do conhe‑
cimento, informação, sensibilização e protecção dos Direitos 
Humanos, numa perspectiva de Igualdade de Direitos, Oportu‑
nidades, Saúde, Inclusão Social, Cidadania e Desenvolvimento.
As candidaturas estarão abertas de 22 de Maio a 07 de Julho de 
2017 e serão admitidos a concurso trabalhos em suporte papel, 
vídeo, digital e áudio difundidos entre 06 de Julho de 2016 e 07 
de Julho de 2017. Os Prémios, no valor de 2500 euros para cada 
categoria, serão entregues numa cerimónia pública a realizar 
em Novembro de 2017, na Fundação Calouste Gulbenkian. 
Regulamento e Ficha de Candidatura disponíveis em 
www.coracoescomcoroa.org   

REVISTA À PORTUGUESA
No Belém Clube
"Lisboa em Festa" é o nome da revista à portuguesa que a 15 de 
maio o Belém Clube estreou nas suas instalações.
Este espetáculo, da autoria de Mário Fernandes, marcou os pre‑
sentes, com uma boa dose de boa disposição, crítica e humor, 
num jogo de cores, figurinos e falas bem encadeadas.
O Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa, não 
pôde deixar de estar presente na estreia, tendo na ocasião con‑
gratulado a direção do Belém Clube, na pessoa do Presidente 
José Caroço, por mais uma agradável iniciativa.
Salienta‑se que este espetáculo é uma produção de Paulo Vasco 
e está em exibição até ao final de julho, todas a sextas‑feiras e 
sábados, às 21h30. Parabéns ao Belém Clube!
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Na foto, o embaixador da Tailândia, 
Chakri Srichawana e o presidente da 

JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

VISITAS
Embaixadores da Tailândia 
e do Bangladesh
Nos passados dias 11 e 24 de maio, a 
Junta de Freguesia de Belém contou 
com a visita dos embaixadores da 
Tailândia, Chakri Srichawana e do 
Bangladesh, Ruhul Alam Siddique, 
respectivamente.
Os embaixadores vieram prestar 
os seus cumprimentos ao Presiden‑
te da Junta de Freguesia, Fernando 
Ribeiro Rosa, tendo havido ocasião 
para se abordarem assuntos de inte‑
resse mútuo, fundamentalmente de 
domínio sócio‑cultural.

Na foto, o embaixador do Bangladesh, 
Ruhul Alam Siddique e o presidente 
da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

INAUGURAÇÃO
Da Rua Matateu, em Belém
No passado dia 8 de abril foi inaugurada a Rua Matateu,  na 
nossa Freguesia, junto ao Campo das Salésias, em cerimónia 
que contou com as presenças do Vereador do Desporto, Jor‑
ge Máximo, dos Presidentes da JF de Belém, da JF da Ajuda e 
do CF "Os Belensenses", além de outras entidades.
Sebastião da Fonseca Lucas, conhecido como Matateu, foi o primeiro 
grande jogador português nascido em África, antes da chegada de 
Eusébio. Como Eusébio, Matateu foi um jogador de topo quer para o 
Belenenses quer para a Seleção Portuguesa de Futebol.
Nascido em 1927, Matateu veio de Moçambique para o Belenenses 
em Setembro de 51. A sua estreia em jogos oficiais deu-se, curiosa‑
mente, no dia em que o Belenenses celebrava 37 anos de vida, 23 de 
Setembro de 1951.
Matateu morreu em 27 de Janeiro de 2000 no Canadá. Descansa 
no cemitério da Ajuda, num jazigo que em sua memória erigiu o 
Belenenses.

MERCADITO REFOOD
No passado sábado dia 3 de junho decorreu um mercado so‑
lidário nos Jardins do Careca e do Millennium BCP (Rua Duarte 
Pacheco Pereira, Restelo), organizado pelo ReFood Belém.
Diversas pessoas passaram no local para aproveitar das "tendi‑
nhas" que disponibilizavam diversos produtos e atividades, e 
que procuravam dinamizar um espírito de diversão e convívio 
entre todos aqueles que se quiseram associar‑se ao evento.
Entre comida, música, jogos, brincadeiras e passeios de pony, 
foi um dia bem passado que pretendeu marcar a atividade des‑
ta associação benemérita existente na nossa Freguesia: o Re‑
food Belém. Muitas felicidades e parabéns aos seus voluntários!

Na foto, o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, com familiares de Matateu, nomeadamente a 

filha Argentina, a neta e o irmão Vicente, outra velha 
glória do Belenenses e do futebol português. 

Na foto, Leonor Ferreira, do Refood Belém, no uso da palavra, 
contando‑se na assistência várias entidades, nomeadamente 

Hunter Halder, Fundador do Refood, o Presidente da JF Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa e o Vereador João Gonçalves Pereira, 

Comissário Municipal para Combate ao Desperdício.
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PULSEIRAS "ESTOU AQUI"
As pulseiras "Estou Aqui" são dirigidas a pessoas que, em 
função da idade ou da patologia, possam ficar desorien‑
tadas ou inconscientes, ainda que momentaneamente, na 
via pública.
Se pretende obter ou saber mais informações sobre a pul‑
seira, contacte a JF Belém (210 132 330) ou a 26ª Esquadra 
da PSP de Belém (213 619 626).

FESTIVAL DA TAILÂNDIA
Inaugurou‑se no dia 19 de maio o Festival da Tailândia, que 
decorreu nos dias 19, 20 e 21 de maio, no Jardim Vasco da 
Gama, para celebrar os 506 anos de relações diplomáticas 
entre Portugal e a Tailândia. Neste evento, os participantes 
puderam experimentar a gastronomia, massagens, espetá‑
culos de luta e de dança tailandesa, entre outros.
A abertura contou com a presença do Presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, Conselhei‑
ro Diplomático do Presidente da CML, Embaixador Santa‑
na Carlos, e do Embaixador do Reino da Tailândia, Chakri 
Srichawana.

BALLET NA SMIL
No dia 27 maio, pelas 16h decorreu 
a festa final da turma de Ballet da 
SMIL ‑ Sociedade Musical Instru‑
ção Libertada, estando a Junta de 
Freguesia representada pela Vogal 
das colectividades, Maria Helena 
Lencastre.
Durante o evento, foram entregue 
os diplomas aos alunos e no final, a 
professora Marlene Foster, foi aca‑
rinhada por todos com um colorido 
ramo de flores.

VISITA
Embaixada da 
Costa do Marfim
 No passado dia 18 de maio, reali‑
zou‑se uma recepção/cocktail na 
embaixada da Costa de Marfim, com 
a finalidade do Senhor Embaixador 
fazer uma apresentação dos seus co‑
laboradores e do seu país a diversas 
entidades civis e militares. O Presi‑
dente da JF de Belém também esteve 
presente no evento.

Na foto, o embaixador da Costa do 
Marfim, Koffi Fana Théodore com os 

presidentes da JF Estrela, Luís Newton 
e da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
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INAUGURAÇÃO
Moinho do CIF
Decorreu no dia 16 de maio, no CIF ‑ Club Internacional de 
Foot‑Ball, a inauguração de Moinho depois de plenamente 
remodelado.
Esta infraestrutura centenária reabilitada foi inaugurada 
pelo Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro 
Rosa e pelo Presidente do CIF, António José Rebelo, que 
juntaram esforços e recursos para que se pudesse levar a 
cabo a intervenção de recuperação do mesmo. Na ocasião 
também foi homenageado Alfredo Teixeira, Diretor do CIF 
recentemente falecido e um dos grandes impulsionadores 
da reabilitação do Moinho.

1º PASSEIO 
EQUESTRE DE BELÉM
No dia 14 de abril decorreu pelas 
ruas da nossa Freguesia o 1º Passeio 
Equestre de Belém.
Este evento juntou um elevado nú‑
mero de cavaleiros, cerca de 32, 
que desfilaram por diversas zonas 
da Freguesia, nomeadamente ex‑
‑Universidade Moderna, Pastelaria 
"O Careca", Restaurante Marítima, 
Mosteiro dos Jerónimos, Pastelaria 
Versailles, Pastéis de Belém e final‑
mente, JF Belém.
Foi um evento apoiado pela Junta 
de Freguesia onde o seu Presidente, 
Fernando Ribeiro Rosa, não pôde 
deixar de estar presente a recebê‑los 
à porta da Junta de Freguesia, onde 
ofereceu uma pequena lembrança 
evocativa deste evento.

106º ANIVERSÁRIO
Guarda Nacional 
Republicana
Realizou‑se no dia 3 de maio uma 
cerimónia militar, na Praça do Im‑
pério, que pretendeu marcar o 106º 
aniversário da Guarda Nacional Re‑
publicana. 
A cerimónia foi presidida pelo Pre‑
sidente da República, Professor 
Doutor Marcelo Rebelo de Sousa 
e contou com uma representação 
de militares e de meios de todas as 
valências da GNR, assim como do 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

Na foto, os presidentes da JF Belém e do CIF, 
acompanhados pelos membros da Direção do CIF, 

António Vila Maior da Silva e António Oliveira.
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622º ANIVERSÁRIO
Regimento de Sapadores 
Bombeiros de Lisboa
Realizou‑se no dia 19 de maio uma 
cerimónia pública, na Praça do Im‑
pério, no âmbito 622º aniversário do 
Regimento de Sapadores Bombeiros 
de Lisboa. 
O Regimento de Sapadores Bombeiros 
de Lisboa garante a segurança de pes‑
soas e bens na cidade de Lisboa, atra‑
vés de ações de socorro e prevenção e 
colabora na atividade de proteção ci‑
vil, no âmbito do exercício das funções 
específicas que lhe forem atribuídas.
A cerimónia foi presidida pelo Presi‑
dente da CML, Fernando Medina, ten‑
do oPresidente da JF Belém, Fernando 
Ribeiro Rosa, também estado presente.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
"Descida do Amazonas, 
caminho de Pedro Teixeira"
No passado dia 23, decorreu na Sociedade de Geografia de 
Lisboa a apresentação do livro de António Carrelhas ‑ "Des‑
cida do Amazonas, caminho de Pedro Teixeira", onde esteve 
também presente o Presidente da Junta de Freguesia de Be‑
lém, Fernando Ribeiro Rosa.
Este livro pretende dar a conhecer Pedro Teixeira, herói 
português que viveu no Brasil na primeira metade do sécu‑
lo XVII, que levou a cabo um feito incompreensivelmente 
perdido e esquecido nas sombras da História: a expedição 
de 1637 e 1639 que se constitui como um acontecimento de 
referência para a formação do território soberano do Brasil.

HOMENAGEM
Taras Shevchenko
Dia 30 de abril, a Associação de Ucranianos em Portugal 
dinamizou um evento em homenagem do poeta ucraniano 
Taras Shevchenko. Nesse evento, realizou‑se a plantação 
simbólica de uma árvore, em memória do referido poeta, 
na Praça da Itália.
O presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa, 
esteve presente no acontecimento, tendo realizado um pe‑
queno discurso no local, que contou com a presença da Se‑
nhora Embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Ohnivets Inna 
Vasylivna.

160º ANIVERSÁRIO
ANL - Associação 
Naval de Lisboa
No passado dia 30 de abril decorreu o 
encerramento das celebrações do 160º 
aniversário da ANL ‑ Associação Na‑
val de Lisboa, no qual esteve também 
presente o Presidente da JF Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, além de outras 
entidades, em cerimónia presidida por 
S. Exa. Presidente da República, Mar‑
celo Rebelo de Sousa.
Esta que é a associação desportiva 
mais antiga da península ibérica, pre‑
senteou todos os presentes com um 
desfile no rio Tejo que juntou cerca 
de 300 embarcações a remos, à vela 
e a motor.
Muitos parabéns à ANL!
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OBRA FINALIZADA
Jardim do Miradouro - Caselas
Já foram finalizadas as obras de recuperação do Jardim do 
Miradouro, em Caselas. Com a conclusão desta intervenção 
os habitantes passam a usufruir de um banco longitudinal 
ao longo do muro existente, 4 novas tabelas de basquetebol, 
a instalação de diversos equipamentos para crianças, para 
além do embelezamento geral do espaço, com a renovação 
da vegetação ai existente.
Esperamos com esta renovação potenciar o uso deste espa‑
ço e valorizar o dia‑a‑dia nos nossos fregueses.

PLATAFORMA
Ao fim de mais de uma década de 
reivindicação, as plataformas de 
acesso para pessoas com dificul‑
dades motoras, carrinhos de bebé, 
etc., foram finalmente instaladas no 
túnel que liga o Centro Cultural de 
Belém e o Padrão dos Descobrimen‑
tos. As mesmas foram instaladas 
pela Junta de Freguesia de Belém, ao 
abrigo de Protocolo de Delegação de 
Competências com a CML.
Pedimos a todos o maior cuidado 
na sua utilização e o maior respei‑
to pelo equipamento que é de todos 
mas que serve especialmente àque‑
les que, de entre nós, mais dificulda‑
de têm (recomenda‑se a leitura das 
instruções antes da utilização da 
plataforma).

DEPOIS

ANTES

ESPAÇO
 PÚ

BLICO
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MARCHA DE BELÉM
As Festas de Lisboa estão a chegar 
e com elas os últimos preparativos 
para o desfile das diversas marchas 
dos "bairros" de Lisboa.
Os ensaios da nossa Marcha de Be‑
lém, que decorrem na sede do Be‑
lém Clube, têm sido primorosos de 
forma a garantir um elevado nível 
de qualidade.
O tema deste ano, diz‑nos José Car‑
ço, presidente do Belém Clube, é "Be‑
lém ‑ Encontro de Namorados":
"Qual foi o lisboeta e não só, que nunca 
veio passear e namorar para os jardins 
de Belém? Quem nunca trocou um beijo 
ou fez juras de amor nestes jardins?
Foi pegando nesta temática que desen‑
volvemos o tema deste ano da Marcha 
de Belém ‑ Encontro de Namorados.
O tema é alusivo ao amor. O fato dos 
marchantes assim o representa com o 
seu corte em forma de coração. Os fi‑
gurinos, numa paleta de verdes, roxos, 
branco e dourados, aludem também 
aos frondosos jardins construídos du‑
rante os séculos XVII e XVIII.
É esta simbiose entre o namoro, os jar‑
dins e o rio que iremos procurar retra‑
tar na Marcha de Belém."
Contamos com a sua presença na 
Avenida da Liberdade para apoiar 
a nossa Marcha de Belém, que este 
ano é apadrinhada por Vanda Stuart 
e por Telmo Miranda.

MUSEU DOS COCHES
(Re)inauguração
No passado dia 19 de maio foi rei‑
naugurado o Museu dos Coches, 
pelo ministro da Cultura, Luís Filipe 
de Castro Mendes, com as peças ex‑
postas como inicialmente previsto.
Os coches e carruagens que ali se 
mostram, produzidos entre os sécu‑
los XVI‑XVII e XIX, deixaram de estar 
apenas estacionados nas duas gran‑
des naves expositivas. Foram agora 
instaladas umas estruturas brancas 
assentes no chão, onde estão ins‑
critas as legendas que identificam 
as peças e servem de estrutura aos 
monitores, uns estáticos e outros in‑
terativos, que permitem explorar a 
coleção, explicando o contexto histó‑
rico de cada elemento exposto.

COMPANHIA MAIOR
De 6 a 10 de fevereiro, a Companhia Maior esteve num workshop 
com Sofia Cabrita ‑ O corpo em jogo – nas instalações do Centro 
Social de Belém.
No final fez uma apresentação informal, com a participação de se‑
niores do Centro Social de Belém e de jovens dos Clubes da Escola 
Paula Vicente.
Este workshop propõe uma redescoberta do corpo, através da pers‑
pectiva do corpo em cena. A cena como um jogo de espaço, movi‑
mento, palavra e acão‑reação. Porque é que alguns corpos parecem 
ter mais presença do que outros? Como transformar o corpo numa 
ferramenta de criação e num lugar criativo em si? Qual a diferença 
entre o gesto quotidiano e o cénico? Como usar o corpo todo em 
cena? O que é “o corpo todo”?...
O teatro do gesto propõe uma análise profunda sobre as leis do 
equilíbrio, as características do gesto, a resposta muscular às emo‑
ções e transposição poética e dramática dessas descobertas, que 
irão do universal ao particular e do neutro ao expressivo. 
Ao longo do mês de abril, Joana Craveiro orientou um Laboratório, 
com o elenco da Companhia Maior: Laboratório de observação 
da realidade, teatro/performance, escrita, instalação e comunida‑
de. No final houve uma apresentação para público sénior da fre‑
guesia de Belém, nas instalações do Centro Social de Belém.
A partir da observação da realidade – seja pequenos gestos quoti‑
dianos, memórias, cartografias próximas e longínquas, este labo‑
ratório constrói‑se como um espaço de criação, onde os modos de 
apresentação desenvolvidos serão teatro/performance, escrita e 
instalação. 
Aliando o documento e a pesquisa bibliográfica à observação etno‑
gráfica da realidade, o laboratório estimulará a criação individual e 
de grupo, a improvisação, a criação de um património e a constru‑
ção de diferentes tipos de arquivo onde colocar tudo isso que se vai 
construir. Procurar‑se‑á, paralelamente, desenvolver alguns exer‑
cícios de aproximação à comunidade, testando diferentes métodos 
de entrevistas e de construção de uma biografia.
No mês de julho, Pedro Penim irá orientar o workshop/audição, 
com todo o elenco da Companhia Maior, que será o início do novo 
projeto, Humor Maligno, com estreia prevista para 18 de Novem‑
bro no Centro Cultural de Belém. O ensaio geral do espectáculo Hu‑
mor Maligno, no dia 17 às 21h00, será aberto ao público da fregue‑
sia de Belém, mediante inscrição prévia.
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GUERREIROS 
DE XIAN
Invadem a Cordoaria 
Nacional
A exposição reproduz a cultura mi‑
litar chinesa, e já percorreu distin‑
tas cidades europeias.O mausoléu 
do primeiro Imperador da China, 
classificado pela Unesco como Pa‑
trimónio da Humanidade, integra 
mais de 8.000 figuras de guerreiros, 
cavalos, carruagens e armas (em di‑
mensões reais) feitos de terracota. 
Este conjunto de figuras, descoberto 
ao acaso por agricultores em 1974, 
foi encontrado no túmulo de Qin 
Shi Huang.
A exposição TERRACOTTA ARMY, 
GUERREIROS DE XIAN® apresenta 
mais de 150 reproduções em tama‑
nho real do exército de terracota. 
A exposição disponibiliza um filme 
onde é documentada a história da 
descoberta do célebre exército de 
terracota dos guerreiros de Xian.
Visite esta Exposição temporária, de 
2ª a 6ª: 10h‑18h, sáb., dom.: 10h‑20h. 
que está situada na Cordoaria Nacio‑
nal, monumento nacional, mandado 
construir por Marquês de Pombal.

EXPOSIÇÃO • EXHIBITION

CORDOARIA NACIONAL
A PARTIR DE 10 DE JUNHO DE 2017

www.guerreirosdexian.com
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XII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DA MÁSCARA IBÉRICA
A XII edição do FIMI ‑ Festival Internacional da Máscara 
Ibérica teve lugar nos Jardim da Praça do Império, em fren‑
te aos Jerónimos, entre 4 a 7 de Maio. 
Diversas atividades, concertos e mostras fizeram parte da 
programação deste evento a que a Junta de Freguesia de 
Belém teve o imenso prazer de se associar e que se mostrou 
um imenso sucesso junto do público.

FESTIVAL DO FOLCLORE
Decorreu no dia 4 de junho o XVI Festival de Folclore, orga‑
nizado pela Casa do Minho em Lisboa onde milhares de fre‑
gueses e turistas assistiram com deslumbramento ao desfile 
etnográfico que teve início junto ao novo edifício do Museu 
Nacional dos Coches e percorreu a zona monumental de Be‑
lém até ao jardim junto à Praça do Império onde teve lugar 
a atuação dos grupos participantes.
Neste evento participaram o Rancho Folclórico Ceifeiras e 
Campinos da Azambuja – Ribatejo, o Grupo Folclórico das 
Terras da Feira – Argoncilhe; o Rancho Folclórico de Cen‑
tro Beira Mondego ‑ Santo Varão – Montemor‑o‑Velho; o 
Rancho Folclórico de Santa Maria de Touguinha – Vila do 
Conde e, naturalmente, o anfitrião Rancho Folclórico da 
Casa do Minho.
Uma vez mais, a iniciativa contou com o apoio da Junta de 
Freguesia de Belém cujo Presidente, Fernando Ribeiro Rosa, 
marcou presença, acompanhando o próprio desfie etnográ‑
fico ao lado do Director do Rancho da Casa do Minho, Paulo 
Duque. Também a Federação do Folclore Português fez‑se 
representar na pessoa de João Carriço.
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NOVIDADES
“A Voz da Terra”
Júlio Telles Fernandes – brasileiro 
viúvo e rico – chega a Lisboa com 
duas missões secretas: interceder 
junto do Marquês de Pombal pela 
independência do Pernambuco e 
entregar nas mãos da judia Violante 
Dias, prima da sua falecida mulher, 
um anel que há muito vem passan‑
do de geração em geração. A Voz 
da Terra, de Miguel Real, narra a 
história da passagem da Lisboa su‑
persticiosa, marinheira e imperial 
dos Descobrimentos – a Cidade de 
Santo António, governada pela Voz 
do Céu – para a Lisboa burguesa, ra‑
cional e geométrica, consequência 
do Terramoto – a cidade do Marquês 
de Pombal.
O autor recebeu, entre outros, o Pré‑
mio de Revelação (Ficção e Ensaio 
Literário) da APE e o Prémio Ler/Cír‑
culo de Leitores. A obra encontra‑se 
disponível na Biblioteca.

“O Envelhecimento em Lisboa, 
Portugal e Europa, de Manuel 
Vilaverde”
O Instituto do Envelhecimento da 
Universidade de Lisboa, criado por 
iniciativa da Fundação Calouste 
Gulbenkian, em 2010, é o primeiro a 
utilizar o inquérito europeu SHARE ‑ 
Survey of Health, Ageing and Retire‑
ment in Europe ‑ com o objetivo de 
situar os principais indicadores es‑
tatísticos relativos à população por‑
tuguesa com 50 anos ou mais, numa 
perspetiva europeia para fins de 
investigação e de políticas públicas. 
O mesmo foi financiado pelo então 
Alto Comissariado para a Saúde. Em 
O Envelhecimento em Lisboa, Portu‑
gal e Europa, de Manuel Vilaverde, 
a amostra nacional foi alargada por 
iniciativa do IE à cidade de Lisboa 
com o apoio da Câmara Municipal 
da capital.

SENIORES EM VISITA 
VIRTUAL A MUSEUS
No dia 5 de maio, um grupo da Casa do Restelo, esteve na 
Biblioteca e procedeu à devolução e empréstimo de livros.
Os utilizadores fizeram uma visita virtual ao Museu Real 
de Belas Artes, em Bruxelas, um dos mais importantes do 
mundo para o conhecimento de arte flamenga e holande‑
sa e uma visita ao Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, 
inaugurado em 1969 para albergar a coleção de Calouste 
Sarkis Gulbenkian. A visita foi feita através dos Livros e 
DVD´s com ficheiros áudio das obras‑primas, da coleção Os 
Grandes Museus da Europa. Ilustraram, por último, um de‑
senho. Uma tarde culta, artística e animada.

CINEMA
Os Filhos do Paraíso 
Em maio, a Biblioteca propôs e apresentou o filme irania‑
no Filhos do Paraíso, desconhecido para a maioria dos por‑
tugueses, mas já premiado. Dirigido por Majid Majidi, que 
relata a história de dois irmãos, Ali e Zahra, provenientes 
de uma família humilde de Teerão: Ali, um rapaz de nove 
anos, numa atuação cativante de Amir Farrokh Hashemian, 
leva ao sapateiro, para serem arranjados, o par de sapatos 
velhos da sua irmã mais nova, Zahra, mas perde‑os no ca‑
minho para casa. O problema é que os sapatinhos perdidos 
são os únicos de Zahra. O que dizer à sua irmã, que o espe‑
ra de meias, pelos seus únicos sapatos, e aos pais que não 
têm dinheiro para comprar outro par? Assim começa a saga 
de Ali e Zahra. É uma história de amor, respeito, disciplina, 
valorizando a honestidade, independentemente das dificul‑
dades. A cumplicidade entre irmãos presente neste filme é 
extraordinária. A determinação e força de vontade leva‑nos 
à obtenção de êxitos, quer a nível pessoal ou profissional. 
As turmas do 4.º A da professora Cláudia Calado e do 4.º 
B da professora Zélia Matias, bem como a diretora, prof.ª 
Emília Coelho, da Escola Moinhos do Restelo, assistiram 
ao filme e os comentários sobre este belíssimo filme foram 
muito bons!
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Aulas de Português
As aulas de Português para estran‑
geiros são asseguradas pelos sem‑
pre prestáveis Margarida Paisana 
Joaquim, Ângelo Oliveira e Deonilde 
Moraes e direcionadas ao ensino do 
português nível A1‑A2.
As nacionalidades dos alunos são 
variadas: sueca, inglesa, chinesa, 
senegalesa, holandesa, filipina, rus‑
sa e polaca.
Em maio, uma das turmas visitou a 
Exposição Word Press Photo, no Mu‑
seu de Etnologia.
Os dias destas aulas são às segundas 
das 11h45 às 13h, às terças e quintas 
das 16h às 17h15 e às quartas das 
15h30 às 17h, conforme os níveis.

Aulas de Espanhol 
As aulas de espanhol asseguradas 
pelo dedicado professor Teodoro 
Perez Infante são lecionadas às ter‑
ças e quintas das 14h30 às 16h. Os 
alunos, nestas aulas, têm o prazer de 
aprender com um nativo da língua 
espanhola.

Aulas de Inglês
As aulas de inglês de nível A1/A2 as‑
seguradas pela jovem e solícita Rita 
Pinhol realizam‑se às segundas e 
sextas, das 17h às 18h.
Em outubro haverá outra turma de 
inglês mais avançado, B1/B2.
As inscrições para todas as aulas vão 
dar início entre 11 e 15 setembro.

PROJETO MAR PORTUGAL 
Apresentado na Biblioteca da 
Junta de Freguesia de Belém
Como se forma a onda da Nazaré, maior onda surfada 
em todo o mundo? Qual a importância dos oceanos? 
Qual o papel dos navios de investigação no estudo dos 
oceanos? De que forma a ciência pode ajudar a que to-
memos decisões mais acertadas tendo em vista a gestão 
sustentável dos oceanos? Estas foram algumas das ques-
tões debatidas na Biblioteca da Junta de Freguesia de 
Belém, em sessões dirigidas pela Doutora Eng.ª Mafalda 
Carapuça, aos alunos da Escola dos Moinhos do Restelo 
do 1.º e 2.º anos do ensino básico. 
“Estas ações de divulgação inserem‑se nas atribuições do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera com o objetivo 
de promover a difusão de conhecimento e resultados ob‑

tidos no âmbito das 
atividades de investi‑
gação desenvolvidas 
por este instituto.” A 
Doutora Maria Ana 
Martins, Diretora do 
Departamento do Mar 
e dos Recursos Mari‑
nhos, do IPMA, acei‑
tou o desafio feito por 
esta Biblioteca, pelo 
que tivemos o prazer 
de receber a Doutora 

Eng.ª Mafalda Carapuça, que apresentou o projeto do navio 
de investigação Mar Portugal. A mesma integra a equipa da 
Comunicação do Mar do Instituto Português do Mar e da At‑
mosfera. Este projeto tem como objetivo a aquisição e adap‑
tação de um navio, com capacidade de produzir investiga‑
ção marinha, centrada no oceano Atlântico (sítio eletrónico 
do projeto: marportugal.ipma.pt).
Doutorada em Geologia, pela Faculdade de Ciências da Uni‑
versidade de Lisboa, desenvolveu a sua investigação na 
área da comunicação da ciência e no desenvolvimento de 
projetos que tiveram como objetivo aumentar o conheci‑
mento do público sobre a dinâmica da zona costeira e os 
oceanos. Os alunos das professoras Catarina Azevedo e 
Teresa Pereira, utilizadores frequentes da Biblioteca, que, 
desta vez, beneficiaram com estas sessões, estiveram muito 
atentos e participativos, mostrando‑se mais elucidados com 
os temas abordados!

OFERTAS
Agradecemos a João Miranda, Car‑
mina Santos, José Carlos Eiras An‑
tunes e a todos os fregueses que 
oferecem livros e DVD´s à Biblio‑
teca, tornando‑a deste modo, mais 
sustentável e mais rica para os seus 
utilizadores. 

Este projeto tem como 
objetivo a aquisição e 
adaptação de um navio, 
com capacidade de 
produzir investigação 
marinha, centrada no 
oceano Atlântico.
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FEIRA DO LIVRO
A Feira do Livro de Lisboa constitui 
uma das manifestações mais signifi‑
cativas da vida cultural da cidade e 
vai estar patente no Parque Eduar‑
do VII, entre 1 e 18 de junho de 2017.

VISITAS À BIBLIOTECA
No dia 17 de maio, no âmbito do Dia Mundial da Internet, 
a turma do 6º. Ano, visitou a Biblioteca, esteve em diálogo 
sobre o tema da Internet, respondeu a um pequeno questio‑
nário sobre a mesma e depois esteve ativamente envolvi‑
da ao computador. Os alunos costumam aceder à Internet 
através do Personal Computer (PC) e através do telemóvel. 
Têm como locais de acesso a casa, a escola e a Biblioteca. 
Utilizam o Facebook, Instagram, You Tube e Whatsup e pas‑
sam entre 1 hora a 3 horas a “surfar”. Procuram aceder à 
Internet para ouvir música, para jogar e para falar com os 
amigos que estão longe. Outros benefícios que encontram 
na Internet são poder aceder “a tudo um pouco”, à meteoro‑
logia, poder pesquisar para fazer os trabalhos para a esco‑
la. Quando não podem aceder à Internet jogam Playstation, 
veem televisão, dormem ou brincam com a família. Saber 
dosear o tempo de uso da Internet, bem como o que se vi‑
siona ou ouve, é da responsabilidade do próprio, dos pais e 
educadores.

FÉRIAS NA 
BIBLIOTECA
No dia 3 de agosto, pelas 15h30 a 
Biblioteca terá duas sugestões para 
os mais novos: apresentar o filme 
Dinossauro (Clássicos da Disney) ou 
os desenhos animados As aventuras 
de Tom Sawyer nas férias de Verão. 
O público decidirá a sua preferên‑
cia. Apareça! 

MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
A Mostra Bibliográfica para os meses 
de junho, julho e agosto compreen‑
derá, respetivamente, os temas do 
Oceano, Espaço e Clássicos da litera‑
tura portuguesa. 

FESTAS DE LISBOA
Este ano nas Festas de Lisboa17 há 
programa na Freguesia de Belém, 
e não só, durante o mês de junho. 
Consulte http://lisboanarua.com/fes‑
tasdelisboa/
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CLUBES PAULA VICENTE
No passado dia 18 de maio, os alunos do Clube de Laboratório visitaram 
a maior exposição itinerante sobre a exploração espacial do mundo, o 
Cosmos Discovery. Esta exposição permitiu reviver as histórias reais de 
heróis que atravessaram a fronteira para o espaço exterior. Armstrong, 
quando chegou disse: Este é um pequeno passo para o Homem, um salto 
gigantesco para a humanidade. Temos tantos “Armstrongs” nos clubes 
que não queremos pisar mais nenhum planeta, a não ser o nosso.
O Clube de Culinária, sem a gravidade espacial do Clube de Laboratório, 
realiza todas as sextas feiras, uma refeição terrena que junta os amigos 
à mesa e nela contamos e ouvimos histórias, partilhamos afetos. Em 
Abril convidámos a Avó  do Martim para passar os seus saberes e contar 
as suas estórias. No final da tarde saboreámos a melhor “Aletria” feita 
com muita dedicação e carinho, sempre com o apoio do Jumbo de Alfra‑
gide. Obrigada Avó Maria da Conceição. 
De barriga cheia, já impossível de gravitar onde quer que seja, o Clube 
de Voleibol convidou a equipa do Belenenses para um jogo amigável e 
do Clube de Basquetebol veio a equipa da Escola Secundária da Ama‑
dora. No Futebol realizou‑se o célebre torneio entre todos os alunos dos 
clubes e a Piscina teve a sua festa de encerramento numa manhã de 
gincanas aquáticas. 
De novo, sem gravidade mas com os pés bem assentes no chão, a cons‑
ciencialização ecológica continuou na Ludoteca, sensibilizámos alunos 
e professores para a separação das embalagens, “recriando” ecopontos 
no pátio, corredores e sala de professores.
No passado dia 27 de Maio tivemos um estudo diferente, com a visita 
do Circo Matemático, onde os alunos de Apoio ao Estudo foram convi‑
dados a assistir a um espetáculo que pretende maravilhar, divertir e 
atrair os alunos para a matemática, através de jogos com cartas, dados, 
cordas e roupas.
O Clube de Jornalismo, encerra o ano letivo com a edição do jornal 
dos clubes, com a primeira edição de um livro de contos e guiões de 
curtas‑metragens e, com o culminar do projeto radiofónico, intitulado 
“segunda às quatro” com transmissão semanal dos programas de autor 
realizados pelos alunos. 
Voltámos, como é apanágio a receber os alunos do 4 ano das Escolas Ma‑
nuel Sérgio, Moinhos do Restelo e Bairro do Restelo, para conhecerem 
em primeira mão alguns clubes que podem vir a frequentar para o ano.
Talvez, no futuro conseguiremos fazer o dobro do que fazemos. Talvez, 
no futuro sejamos ainda melhores do que no passado. Talvez, no futuro 
a educação passe por aqui.
Mais informações em www.clubes.jf‑belem.pt

ED
U

CAÇÃO
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FÉRIAS APOIO À FAMILIA 
Páscoa 2017
No dia 5 de abril iniciaram as férias da Páscoa que assegu‑
raram a ocupação dos tempos livres das crianças do Apoio 
à Família das EB1 Moinhos do Restelo, EB1 Caselas e Jardim 
de Infância de Belém. De 5 de abril a 18 de abril as nossas 
crianças tiveram a oportunidade de experimentar diversas 
atividades lúdicas: desportivas, ateliês de plástica, laborató‑
rio e culinária.
Mergulhámos no oceano onde as crianças tiveram a oportu‑
nidade de conhecer e tocar em diversos itens como fósseis, 
estrelas‑do‑mar, esponjas; ouvir o som do mar através dos 
búzios; e explorar a areia da Praia, que apresenta proprie‑
dades magnéticas. Ouviram uma história musicada e inte‑
rativa “O peixinho que queria voar” em que no seu decor‑
rer as crianças foram convidadas a passar por uma tenda 
mágica, participar numa pequena gincana “pesca ao lixo” e 
colorir formas do mar que brilhavam na tenda.
Fora da escola tivemos o prazer de participar numa “Mega 
Caça ao Ovo” no Parque Moinhos de Santana, organizada 
pelo Rotary Clube Lisboa Belém. 
As férias do AAAF/CAF terminaram com uma ida à Kidza‑
nia, onde as crianças encontram uma cidade construída a 
sua escala para brincarem aos adultos.
Puderam escolher entre as mais de 60 profissões, em ré‑
plicas dos estabelecimentos mais representativos de uma 
cidade real como: aeroporto, fábricas, teatro, esquadra de 
polícia entre outras. Nesta atividade as crianças apren‑
dem regras de cidadania e valores ajudando‑as a viver de 
forma saudável em sociedade. Foram umas férias muito 
divertidas!

Férias de Verão
Com o calor a chegar e o Verão cada vez mais próximo, a 
Junta de Freguesia de Belém já está a programar as próxi‑
mas férias de Verão dos AAAF e CAF. As datas de inscrição 
para as férias, assim como as datas de cada turno, serão di‑
vulgadas em breve. Esteja atento à página da Junta de Fre‑
guesia de Belém em www.jf belem.pt e às notícias no face‑
book da Junta. 

CED D. NUNO 
ÁLVARES PEREIRA
Inscrições Abertas
Ano Letivo 2017/2018

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
Sala dos 3 anos

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO
5º ano de escolaridade – Ensino Inte‑
grado da Música

CURSOS DE EDUCAÇÃO 
FORMAÇÃO (CEF) TIPO 2
Empregado de Restaurante Bar
Pasteleiro/Padeiro
Destinatários: Jovens com idade 
igual ou superior a 15 anos, com 
6.º. 7.º ano completo ou frequência 
de 8º ano.
Confere: Qualificação Profissional 
de Nível 2 e 9º ano de escolaridade
Duração: 2 anos

CURSO PROFISSIONAL 
Técnico de Pastelaria/Padaria
Destinatários: Jovens com o 9.º 
completo ou formação equivalente.
Confere: Qualificação Profissional 
de Nível 4 e 12.º ano de escolaridade
Duração: 3 anos

Mais informações em:
Rua Alexandre Sá Pinto, n.º 26, 
1300‑036 Lisboa
Telefone: 21 361 67 10
Fax: 21 361 67 18
Email: rita.sande@casapia.pt
Website: www.casapia.pt
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APOIO À FAMILIA 
Para finalizar o ano letivo o AAAF/CAF esteve presente na 
Feira de Educação no dia 27 e 28 de Maio. Foi possível ao 
público em geral brincar e jogar com material construído 
pelas crianças do Apoio à Família e apreciar uma exposição 
com alguns dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano 
em que os principais temas foram a alimentação, as embai‑
xadas em Belém e eu e os outros. 
O CAF da EB1 Moinhos do Restelo deu o seu contributo para 
as Marchas Infantis a realizar no dia 17 de Junho, ajudando 
na construção de acessórios.
As inscrições para o próximo ano letivo já estão abertas. 
Inscreva o seu educando junto da coordenadora do AAAF/
CAF, nas escolas EB Moinhos do Restelo, de Caselas, do Bair‑
ro do Restelo, Jardim de Infância do Bairro do Belém.

ED
U

CAÇÃO

MARCHAS 
INFANTIS
17 de junho em Belém
A freguesia de Belém irá marcar pre‑
sença no dia 17 de junho às 16h30 nas 
Marchas Populares Infantis de Lisboa 
2017, organizadas pela CML e inseri‑
das nas festas da cidade. A Junta de 
Freguesia de Belém em parceria com a 
EB1 Moinhos do Restelo, a Associação 
de Pais da Escola Moinhos do Restelo e 
Belém Clube estão a produzir de raiz a 
marcha infantil. Teremos cerca de 40 
crianças ‑ Os "Brasõezinhos de Belém" 
‑ a marchar com os Brasões do Impé‑
rio, cantando e dançando, pelo que a 
animação está garantida! 
Não falte! Venha apoiar a nossa Mar‑
cha Infantil na Praça do Império dia 
17 de Junho às 16h30, leve a letra con‑
sigo e cante connosco “Belém dos nos‑
sos encantos…”!

AEC
Em fase final do ano letivo a Junta de 
Freguesia de Belém, como entidade 
promotora e executora das AEC, faz 
um balanço das Atividades em con‑
junto com o Agrupamento de Escolas 
do Restelo. Deste trabalho conjunto 
surgem sempre alterações que visam 
melhorar o funcionamento, a adesão 
e empenho dos alunos a frequentar 
o projeto. 
A Atividade Física e Desportiva, as Ex‑
pressões, o Inglês e o Xadrez propor‑
cionaram diversas aprendizagens e 
experiências aos alunos e para o ano 
as Atividades de Enriquecimento Cur‑
ricular preveem mudanças significati‑
vas e inovação nas nossas escolas.
A equipa das AEC deseja aos alunos 
um fim de ano letivo com bom apro‑
veitamento e que as férias sejam 
cheias de diversão. 
Até para o ano!

17 JUNHO 16H30
PRAÇA DO IMPÉRIO

SEDE
Morada: Largo dos Jerónimos, nº3 R/C
Tlf.: 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt 
Horário: 2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira | 9h – 18h
 5ª feira | 11h – 20h

DELEGAÇÃO
Morada: Rua João de Paiva, nº11
Tlf.: 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt 
Horário: 2ª a 6ª feira | 9h – 14h
 15h– 18h
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DÊ P'RÁ TROCA 
Queres ser voluntário? Junta‑te à equi‑
pa de voluntários do Banco de Livros Dê 
p´rá Troca.
Começa a juntar os manuais escolares 
que já não precisas para doá‑los ao nosso 
Banco de Livros.
Mais informações pelo 210 132 330 ou 
troca@csfbelem.org 

NOVAS PARCERIAS

Rotary Clube de Belém
Com a missão de melhorar o projeto Dê 
p´rá Troca e torná‑lo mais funcional e 
acessível às famílias a Comissão Social 
de Freguesia de Belém apostou em mais 
novos parceiros.
É com alegria que recebemos o apoio do 
Rotary Clube Lisboa Belém, que ofereceu 
(durante os actos comemorativos do seu 
26º Aniversário, no passado dia 24 de 
maio) uma bolsa para o Jovem Coordena‑
dor do Projeto, Samuel Simões Serrano, 
que tem a função importante de gestão 
do fundo documental dos livros escola‑
res e a gestão dos voluntários.

Agrupamento de Escolas do Restelo
O outro novo parceiro é o Agrupamento 
de Escolas do Restelo que com entusias‑
mo aceitou o convite para ajudar o grupo 
a montar um novo sistema de encomen‑
das de livros escolares disponíveis no Dê 
p´rá Troca.  
Fique atento às novidades da página e no 
facebook da Junta de Freguesia de Belém.

AÇÃO ESCOLA COM COR
A Ação Escola com Cor centrou‑se na concretização de di‑
versas pinturas na escola EB1 Moinhos do Restelo, com o 
objectivo de tornar mais agradável a experiência de fre‑
quentar aquela escola.
A iniciativa foi levada a cabo pela associação de Pais, com 
o apoio do Agrupamento 929 de Escuteiros Marítimos de 
Belém e da Junta de Freguesia de Belém que além de dis‑
ponibilizar os materiais necessários à pintura dos diver‑
sos espaços e equipamentos, está a efetuar as pinturas da 
pista de trânsito, dos campos e de alguns dos jogos existen‑
tes no local.
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PISCINA DO RESTELO
Mega Aula de Hidroginástica  

Em comemoração do Dia Mundial 
da Atividade Física, realizou‑se no 
dia 6 de Abril, na Piscina do Reste‑
lo, a Mega Aula de Hidroginástica 
‑ “Disco Party”, que contou com a 
participação de 109 pessoas, que 
contribuíram de forma solidaria 
com 124 Kg de alimentos entregues 
a diferentes instituições de solida‑
riedade de Lisboa.

PISCINA DO RESTELO
Festival de Verão
No dia 20 de Maio, decorreu com su‑
cesso mais um festival de verão na 
piscina do Restelo, onde participa‑
ram 432 pessoas. Pais e filhos enche‑
ram de alegria e cor a nossa piscina, 
onde puderam desfrutar de vários 
jogos aquáticos e de um insuflável, e 
ainda fazer pinturas faciais e mode‑
lagem de balões no exterior.

Informamos também que durante o 
mês de junho terá inicio o período de 
renovações de inscrição para época 
2017/2018 para os nossos utentes, ao 
qual se seguirá um período de ins‑
crições para novos alunos.

A Mega Aula de 
Hidroginástica ‑ “Disco 
Party”, que contou 
com a participação 
de 109 pessoas.

D
ESPO
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CAAB
Foi um grande mês de Maio para 
o CAAB, que esteve representado 
internacionalmente no atletismo, 
nas Maratonas de Londres e de 
Bratislava. 
A nível nacional, esteve presente 
em várias competições, entre elas a 
Corrida dos Sinos,  trail CCC ‑ Campo 
Maior, Ultras trail de São Mamede 
– Portalegre, e no de trail Cascais, 
onde esteve presente o ultramarato‑
nista internacional Dean Karnazes, 
que aproveitou a ocasião para pro‑
mover o lançamento do seu último 
livro "A Lenda Maratona". 
O clube de Belém marcou também 
presença na Corrida D.ª Estefânia, e 
na estafeta Cascais/Lisboa, onde ga‑
rantiu um lugar de equipa no pódio.
Participou também na 5ª edição da 
Corrida de Belém, onde obteve um 
brilhante 3º lugar na corrida geral, 
pelo atleta Nuno Silva.
Na modalidade de ginástica, o CAAB 
esteve presente no Gym for Life, 
em Odivelas, obtendo uma Men‑
ção de Prata.

CORRIDA DE BELÉM 2017
Decorreu no passado Domingo, dia 28 de Maio, mais uma 
edição da Corrida de Belém, no estádio do Restelo, organiza‑
do pela Junta de Freguesia. Contou com cerca de 1200 par‑
ticipantes, entre eles adultos, jovens e crianças, divididos 
pelas três provas constituintes deste evento – corrida dos 10 
km, caminhada de 4 km e corrida das crianças.  
Especial destaque para os vencedores da prova principal 
dos 10 km, nos masculinos o atleta de triatlo do Belenenses, 
Hugo Pereira, e nos femininos a atleta Verónica Scutaru. A 
cerimónia do pódio contou com a presença de vários ele‑
mentos da Junta de Freguesia de Belém na atribuição dos 
prémios, nomeadamente o Presidente da Junta de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, e os Vogais Helena Lencastre e 
Rui Cordeiro.
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7º TORNEIO 
KIKO ROSA
Dia 20 de maio, decorreu no Esta‑
do do Restelo a 7ª edição do Torneio 
Kiko Rosa.
Este torneio surge enquanto homena‑
gem à curta vida do Kiko Rosa que nu‑
tria de uma paixão para com o Rugby. 
Passado um ano e meio da sua morte, 
um grupo de pais e elementos ligados 
ao Rugby, decidiram homenagear o 
Kiko com um torneio juvenil com o 
seu nome, um torneio que fosse dife‑
rente, tanto pelo seu modelo compe‑
titivo, mas também e principalmente 
com o intuito de tornar este momento, 
de saudável convívio entre todos os 
atletas, as suas famílias e amigos.
A JF Belém patrocinou este evento, que 
reuniu no Estádio do Restelo, milhares 
de jovens rugbistas, tendo o Presiden‑
te Fernando Ribeiro Rosa estado tam‑
bém presente.

6ª CORRIDA DONA ESTEFÂNIA
A Plataforma Cívica em Defesa de um Novo Hospital Pediá‑
trico em Lisboa, em parceria com a Liga dos Amigos do Hos‑
pital de Dona Estefânia, em Lisboa, organizou, no passado 
dia 7 de maio ‑ Dia da Mãe ‑ a sexta edição da Corrida Dona 
Estefânia.
Esta corrida, que se desenrolou ao longo da Avenida Brasí‑
lia, foi organizada pela Xistarca e pelo Hospital da Boneca‑
da, pretende ajudar a Liga dos Amigos do hospital através 
de uma corrida.
O percurso pela margem do Tejo pôde ser feito a correr, 
numa prova de dez quilómetros, ou a caminhar durante 
quatro quilómetros.
Pela iniciativa e persistência, parabéns ao Prof. Gentil 
Martins, ao Dr. Mário Coelho e aos outros elementos desta 
nobre causa!

TORNEIO AGILITY
"Os Cãogurus"
Mais uma edição do torneio Agility voltou a ser realizada 
em Belém. O Jardim Vasco da Gama recebeu os ágeis atle‑
tas caninos de diversas raças e várias nacionalidades que 
estiveram em prova nos passados dias 13 e 14 de Maio. Os 
animais tiveram que percorrer um percurso pré‑definido, 
no mínimo tempo possível e procurando não cometer erros. 
O evento foi apoiado pela Junta de Freguesia de Belém, es‑
tando "Os Cãogurus" e o seu mentor João Sá, de parabéns 
pela magnífica organização do evento.
Esteve muito público presente e agradecemos reconheci‑
damente ao grupo hoteleiro Alexandre Almeida / Hotel 
Jerónimos 8, o apoio concedido, materializado com a oferta 
de estadia ao juiz espanhol que dirigiu este evento canino.

LISBOA BELÉM 
OPEN
O 1º Lisboa Belém Open, um torneio 
da categoria ‘challenger’, vai decorrer 
entre 10 e 18 de junho, no CIF.
“Organizar um torneio do ‘Challenger 
Tour’ era um objetivo que eu tinha há 
alguns anos. É um nível de torneio que 
faz falta no nosso calendário e comple‑
menta o Estoril Open, do circuito ATP, 
e as dezenas de ‘Futures’”, frisa o dire‑
tor do torneio, Manuel de Sousa.
Os tenistas portugueses Gastão Elias e 
Pedro Sousa são os principais cabeças 
de cartaz, sendo este o 1º challenger 
realizado em Lisboa. A CML e a JF Be‑
lém patrocinam este evento da FPTé‑
nis/ATP Tour, que será integrado no 
âmbito das iniciativas da candidatura 
de Lisboa a Capital Europeia do Des‑
porto 2021.



26
 

BI
22

 |
A

BR
 - 

M
A

I 2
01

7 
| 

JF
 B

EL
ÉM

 
AÇ

ÃO
 S

O
CI

A
L

FORMAÇÃO DE MONITORES
Campos de Férias
A equipa técnica da Ação Social da Junta de Freguesia em conjunto com 
os coordenadores dos Campos de Férias de Belém com experiência e 
que colaboraram em anos anteriores neste Programa, realizaram nos 
passados dias 6 e 8 de maio, uma ação de sensibilização destinada aos 
jovens que se inscreveram para exercerem funções de monitor nos nos‑
sos Campos de Férias. Assim, num primeiro momento destinado a can‑
didatos a monitores sem experiência foi desenvolvido uma ação de um 
dia nas instalações da E. B. 2 3 de Paula Vicente e Jardim «Os Moinhos». 
Os candidatos apresentaram‑se, foi‑lhes dado a conhecer os moldes e 
regras de funcionamentos dos nossos campos de férias. Puderam ainda 
pensar e experimentar a resolução de conflitos em grupos de crianças 
e jovens. A partir da hora de almoço os candidatos a monitores partici‑
param e refletiram acerca da parte mais prática de um campo de férias, 
passando pelo tradicional almoço pic‑nic desenvolvimento de jogos, 
animação, dinâmicas de grande grupo e pequeno grupo.
No segundo dia desta Ação que ocorreu em horário pós‑laboral, foram 
acolhidos todos os candidatos (com e sem experiência). Estes foram 
postos à prova de uma forma dinâmica pelos seus conhecimentos das 
regras do programa e com o apoio de uma equipa de especialistas com 
vasta experiência, reviram ou ficaram a perceber como trabalhar com 
crianças ou jovens com necessidades especiais: Alimentação, transpor‑
te, integração no grupo, etc.

Formação de Primeiros socorros
A Ação Social da Junta de Freguesia convidou a Cruz Vermelha Portu‑
guesa, delegação de Lisboa a dinamizar uma ação de Formação de Pri‑
meiros Socorros destinada prioritariamente a candidatos a monitores e 
coordenadores de Campos de Férias e outros técnicos que desenvolvam 
trabalho com as crianças. Tendo em conta o seu protocolo com o Insti‑
tuto de Emprego e Formação Profissional, o desafio foi aceite e esta For‑
mação foi desenvolvida durante o mês de abril, nos dias 1, 8 e 22 num 
total de 25 horas. O conjunto de formandos foi ainda alargado a alguns 
elementos da comunidade. A entrega dos certificados ocorreu no dia 
30 de maio, numa cerimónia em que estiveram presentes o Presidente 
da Junta de Freguesia, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, a Diretora do IEFP, 
Drª. Ana Ferreira e a representante da Delegação em Lisboa da CVP, Drª 
Paula Abreu.
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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.

FÉRIAS DA PÁSCOA 2017
Decorreu no período de férias escolares da Páscoa as férias 
promovidas pela Junta de Freguesia de Belém.
Mais uma vez contaram com atividades variadas, como ru‑
gby, cinema, visitas a exposições, ateliers e workshops, sem‑
pre acompanhadas de muita diversão.
Obrigada a todas as crianças e jovens que participaram, aos 
encarregados de educação que confiaram mais uma vez na 
organização, aos monitores e coordenadores de todas as ati‑
vidades pelo apoio prestado!

DO RESTELO PARA A CIDADE
Por Prof. João Cristóvão
O grupo "Do Restelo para a Cidade" continua semana a se‑
mana a visitar museus, palácios e outros espaços culturais, 
além das caminhadas pelo corredor verde, desde os Montes 
Claros ao Pavilhão Carlos Lopes, ou a caminhada pela Zona 
Ribeirinha, desde o Restelo ao Terreiro do Paço, terminada 
com uma exposição de arte sacra e religiosa na Igreja Velha 
de Nossa Senhora da Conceição.
Visitamos a Exposição de Pintura Portuguesa e Europeia, 
incluindo os quadros de Domingos Sequeira e os Painéis 
de S. Vicente, de Nuno Gonçalves. O museu acolhe a mais 
relevante coleção pública de arte. Uma maravilha a nova 
ordenação do museu!
Visitámos a obra artística de Amadeu de Sousa Cardoso no 
Museu do Chiado – arte contemporânea. Estivemos também 
a ver o Museu Militar com um património riquíssimo; o Con‑
vento de S. Vicente de Fora com toda a história do tempo; a 
arte de Graça Morais na Fundação Champalimaud e a obra 
do Mestre Almada Negreiros, ao Museu da Gulbenkian.

AULAS DE 
BORDADO LIVRE
Todas as quintas‑feiras, no Cen‑
tro Social de Belém, entre as 14:30 
e as 17:00, decorrem as aulas de 
Bordado Livre com a professora 
Mechthild Strube.
Se gostaria de aprender ou melhorar 
a sua técnica de bordado, não hesite 
em contactar a Junta de Freguesia e 
a juntar‑se a nós.
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DIA MUNDIAL DO VIZINHO
Na Freguesia de Belém
No passado dia 19 de maio comemorou‑se o Dia Mundial do 
Vizinho, um momento promovido pela Junta com o apoio 
dos vizinhos, para celebrar a relação de confiança, e os la‑
ços de vizinhança.
Na Freguesia de Belém foram sete as celebrações no dia 19 
de maio (Largo da Princesa, Rua D. Jerónimo Osório, Rua 
do Embaixador, Largo do Galvão, Rua Tristão Vaz, Bairro 
de Caselas e Rua Pedro Sintra) que promoveram este espiri‑
to, tendo havido ainda outras duas (Rua Fernão Penteado e 
Vila Correia) realizadas numa fase posterior.
Houve grelhador, e em volta deste, muita conversa e ani‑
mação. A Tuna Académica de Lisboa procurou passar pelas 
festas para dar um toque musical, e a animação não faltou 
em nenhuma festa.
Este gesto de convidar os vizinhos para beber um copo ou 
partilhar uma refeição pode não resolver os problemas so‑
ciais, mas este simples gesto pode ser um princípio. Conhe‑
cer os vizinhos ajuda à coesão social, facilita uma melhor 
vida em conjunto e cria novos laços de solidariedade entre 
as pessoas.

GEPE
Grupos de Entreajuda 
na Procura de Emprego
A Junta de Freguesia de Belém, esta‑
beleceu em 2015 um protocolo com o 
IPAV‑Instituto Padre António Vieira 
e tem, desde essa data, a funcionar 
no Centro Social de Belém um grupo 
GEPE, que se reúne todas as segun‑
das feiras entre as 10.00h e as 11.30h.
A rede GEPE é um projeto experi‑
mental e inovador que pretende, 
desta forma, apoiar desempregados. 
Os Grupos de Entreajuda na Procura 
de Emprego – GEPE são grupos infor‑
mais de pessoas desempregadas, que 
se reúnem periodicamente e cujo ob‑
jetivo é a procura ativa de emprego, 
na qual todos os membros do grupo 
colaboram e se entreajudam.
Com o apoio de um facilitador/ani‑
mador, o grupo foca‑se na procura 
ativa de emprego para os seus mem‑
bros, tendo cada um deles a função 
de apoiar os restantes nessa missão. 
Com uma atitude positiva e um en‑
foque proactivo sobre o mercado de 
trabalho é uma experiência de soli‑
dariedade e de dádiva entre os pró‑
prios desempregados.
No passado mês de abril realizou‑se 
nas instalações do IPAV a Reunião 
Trimestral de Animadores, que teve 
como objetivos fazer o ponto de si‑
tuação de cada grupo, a partilha de 
estratégias e esclarecimento de even‑
tuais dúvidas e estruturar um plano 
de ação a fim de dar seguimento às 
sugestões recebidas durante o con‑
gresso do Gepe Talks. Nesta reunião, 
salienta‑se entre diversas temáticas 
abordadas, a partilha entre os diver‑
sos animadores das experiências e 
do trabalho desenvolvido no terre‑
no, que foi fulcral para que o GEPE 
possa ser mais ativo, melhorar nas 
respostas e chegar a mais pessoas de‑
sempregadas.
Se está numa situação de desempre‑
go e a filosofia do Gepe lhe faz sen‑
tido, venha juntar‑se a nós e parti‑
lhar desta experiência, que poderá 
revelar‑se determinante para o seu 
percurso de (re)inserção no mercado 
de trabalho.
Para mais informações contate o Ga‑
binete de Inserção Profissional da 
Junta de Freguesia de Belém pelo 
telefone 210 132 330 ou mailgip@
jf‑belem.pt ou apareça no Centro So‑
cial de Belém e participe dos nossos 
encontros.
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FEIRA DA EDUCAÇÃO E DA 
SAÚDE DE BELÉM
Nos dias 26 e 27 de maio, a Junta de Freguesia de Belém promoveu a Fei-
ra da Educação e da Saúde de Belém 2017, no Jardim Vasco da Gama.
Este ano a Feira teve como novidade a presença da área da Educação 
nos dois dias. Esta extensão para sábado pretendeu incrementar o nú‑
mero visitantes da Feira, bem como uma maior participação das famí‑
lias. Desta forma, o Projeto “Belém Educa” da área da Educação da Junta 
de Freguesia,  escolas, colégios, associações e ainda algumas entidades 
que se fazem representar na Comissão Social de Freguesia de Belém, 
aceitaram o desafio e para além de informar as famílias acerca da sua 
oferta, promoveram uma comunicação positiva entre alunos/utentes, 
famílias, técnicos e outros profissionais e também atividades pedagógi‑
cas e de entretenimento aos visitantes mais novos.
Na área da Saúde, este evento manteve como objetivo divulgar associa‑
ções e entidades ligadas à mesma, pelo que foram realizados rastreios, 
workshops/palestras sobre as diversas temáticas, bem como demons‑
trações de atividades físicas, promovendo um estilo de vida saudável, 
reunindo no mesmo espaço, utentes dos serviços de saúde, empresas do 
ramo, marcas e profissionais do segmento.
Por outro lado pretendeu‑se também que indústrias, distribuidores, 
lojistas, empresários e profissionais demonstrassem e divulgassem os 
seus serviços, ampliando o seu leque de negócios, incentivando a valo‑
rização das empresas locais.
Este ano, a Feira contou com a presença de uma centena de entidades e 
profissionais ligados ao setor da saúde e educação, possibilitando desde 
modo mais uma oportunidade de aproximação à comunidade. Nunca 
esquecendo as apresentações de palco, que este ano incluíram a par‑
ticipação de diversos grupos de atividades de dança, canto e ginástica 
promovidos pela Junta, assim como a atuação de diversas entidades que 
quiseram marcar presença, permitindo um envolvimento muito próxi‑
mo com os inúmeros visitantes e proporcionando momentos de agradá‑
vel diversão. Paralelamente, na zona do relvado decorreram iniciativas 
no âmbito das atividades desenvolvidas pelas Escolas e por outras en‑
tidades que se juntaram a nós, com atuações de dança, karaté, música 
e jogos, proporcionando a crianças e adultos momentos de aprendiza‑
gem, diversão e relaxamento. Na zona de rastreios tivemos oportuni‑
dade de proporcionar aos visitantes rastreios gratuitos de avaliação de 
necessidades educativas especiais e terapia da fala, rastreio oral, visual, 
auditivo, níveis de glicémia, monóxido de carbono, dietética e nutrição, 
tensão arterial, colesterol, composição corporal, rastreio da coluna ver‑
tebral e avaliação física, a cargo de diversas entidades participantes.
Finalmente fica uma palavra de agradecimento aos diversos parceiros, 
aos patrocinadores, nomeadamente: Revista Zen Energy; Ponto Seguro‑
‑Mediação de Seguros; Cafés Nicola; Águas do Luso; Starbucks; Loja do 
Restelo do Continente Bom‑Dia; Frubis; Bolachas Vieira; Hippotrip; Pas‑
téis de Belém;Pão Pão Queijo Queijo; Mc Donald’s; Fonte Viva e a todos 
os outros participantes e visitantes sem os quais, nunca é de mais salien‑
tar, não teria sido possível a realização de mais uma edição desta Feira.
Até 2018!
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GIP
Gabinete de Inserção 
Profissional
Desde 2009 que a Junta de Freguesia 
de Belém tem a funcionar um GIP‑
‑Gabinete de Inserção Profissional, 
no âmbito de um protocolo assinado 
com o IEFP‑Instituto do Emprego e 
Formação Profissional. Neste con‑
texto já foram desenvolvidas diver‑
sas atividades, nomeadamente na 
definição ou no desenvolvimento do 
percurso de inserção ou reinserção 
profissional. Neste âmbito, incluem‑
‑se prestar informação profissional, 
apoio na procura ativa de emprego, 
acompanhamento personalizado 
em fase de inserção ou reinserção 
profissional, encaminhamento para 
ofertas de qualificação e divulgação 
de ofertas de emprego e de progra‑
mas comunitários e apoio à partici‑
pação em ocupações temporárias ou 
em regime de voluntariado.
Os números não nos definem mas 
são o espelho do nosso empenho, 
pelo que no período compreendido 
entre janeiro e maio deste ano fo‑
ram atendidos 48 utentes que nos 
procuraram pela primeira vez, 230 
pessoas em procura ativa de em‑
prego sendo 36% mulheres e 64% 
homens, com uma média de idades 
compreendidas entre 31 e os 54 
anos.  Foram convocadas 300 pes‑
soas para sessões de esclarecimento.
Para mais informações contate o 
Gabinete de Inserção Profissional 
da Junta de Freguesia de Belém pelo 
telefone 210 132 330 ou mailgip@
jf belem.pt.

VISITA SÉNIOR
Por Prof. João Cristóvão
110 seniores da nossa Freguesia visitaram a Golegã. Pelo ca‑
minho paramos em Alpiarça e vimos a exposição da Casa 
dos Patudos, o melhor exemplo de Museu Autárquico. Ad‑
miramos uma rica e vasta coleção composta por pintura, 
escultura e artes decorativas.
Mas como o destino era a Golegã, continuamos viagem. Ali 
almoçámos e fomos ver mais arte, o Equuspolis, com a ex‑
posição do escultor, Martins Correia, que deu o seu nome ao 
Museu. Era natural da Terra, mas como Casapiano que por 
Belém passou muitos anos, tinha uma alma muito grande a 
ligá‑lo à Golegã. Finalmente fomos ver a Igreja Matriz.
Em Portalegre mais paisagens, viagem, almoço e convívio 
com a visita aos museus de José Régio e Tapeçarias regio‑
nais. Foi um dia de alegria e paz, como espero que também  
assim seja nas Grutas de Santo António e no Castelo de Por‑
to de Mós em breve. 
A 3ª viagem, sempre com dois autocarros cheios, foi a Fá‑
tima. O dia iniciou‑se com o sorriso de satisfação e de es‑
perança por irmos celebrar o centenário das aparições e 
respectivas canonizações. Apreciamos o Museu de Cera, vi‑
sitamos a Basílica da Santíssima Trindade, a Igreja do San‑
tuário e a Capela das Aparições onde nos associamos a dele‑
gações estrangeiras de peregrinos e participamos na missa 
em língua inglesa.

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 
55 anos e em situação de carência 
económica.
Para usufruir deste serviço basta 
inscrever ‑se na Junta de Freguesia 
entre as 9h e as 18h.
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PROJETO INTERVIR EM BELÉM
A equipa do Intervir juntamente com os alunos do Jardim de Infância 
e de 1º ciclo das escolas Moinhos e Bairro do Restelo assinalaram o Dia 
Mundial da Consciencialização do Autismo – 2 de Abril na última se‑
mana de aulas do 2º período.
A sensibilização do tema em questão foi feita de forma diferente para 
os mais novos e os mais velhos. Para os mais novos realizámos a leitura 
da história ”Um Mundo só meu” de Alice Vieira, e para os mais velhos 
utilizámos o visionamento de vídeos sobre crianças especiais com autis‑
mo. No final e em conjunto, foi construído um painel com uma árvore 
pintada com as palmas das mãos e as impressões digitais de todos os 
alunos do Jardim de Infância e de 1º Ciclo.
Na atividade Afetos na Escola, bem como em outras atividades destina‑
das a crianças, é importante desenvolver materiais que promovam o 
desenvolvimento das competências das crianças, que os envolva e ca‑
tive, assim foi criado um jogo da memória gigante cheio de monstros 
escondidos podemos aprender a trabalhar em equipa, podemos treinar 
a nossa escuta activa e melhorar a nossa concentração, e podemos ain‑
da… divertirmo‑nos todos juntos!
A equipa do Projeto Intervir da Junta de Freguesia de Belém, foi desafia‑
da pelo NACJR – Núcleo de Apoio à criança e Jovem em Risco – de Lisboa 
Ocidental e Oeiras, a colaborar na Campanha Nacional que assinala o 
mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude, durante 
o mês de Abril, com a temática “Parentalidade Positiva”.
Para celebrar esta data foram elaborados alguns materiais, avisos de 
porta (Pré‑escolar) e suporte de canetas (1.º ciclo), fornecidos pela Junta 
de Freguesia de Belém, onde as crianças de todos os Jardins de Infância 
e 1º ciclo das escolas públicas da freguesia com o apoio dos respetivos 
professores recortaram, ilustraram e posteriormente ofereceram aos 
pais/encarregados de educação. 

Psicomotricidade na Escola
Na escola 2, 3 Paula Vicente, a equipa do Intervir realizou uma ação de 
sensibilização para os assistentes operacionais titulada por “Desgaste 
físico e emocional em meio escolar”.
Esta ação foi dividida em dois momentos, um primeiro de caráter teóri‑
co‑prático em que se fez uma introdução e exploração desta problemá‑
tica tendo em consideração a adaptabilidade das situações ao contexto 
deste estabelecimento e da equipa de assistentes operacionais em cau‑
sa. E, um segundo momento de caráter prático, com especial enfoque 
em exercícios de relaxamento e controlo respiratório. No final a avalia‑
ção realizada pelos participantes foi muito positiva, mostrando interes‑
se em iniciar sessões de relaxamento ao longo o período de aulas.
Com os mais pequenos, a Psicomotricidade, continua a dar o seu melhor 
… sempre em jeito de brincadeira. Temos vindo a trabalhar cada vez 
melhor em equipa, aprendido a resolver problemas e mistérios tendo 
mais atenção e uma melhor comunicação com os outros. Ainda temos 
tempo para fazer alguns exercícios de relaxamento que vem sempre 
a calhar! 
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PLANTAS DO 
JARDIM BOTÂNICO 
TROPICAL 
Novo Guia ilustrado
O Jardim Botânico Tropical, interes‑
sante e ímpar espaço verde, de cariz 
científico e didático, mas também um 
aprazível espaço de lazer, localizado 
na Freguesia de Belém ,apresenta mo‑
tivos acrescidos para ser (re)visitado, 
precisamente quando se iniciou já a 
floração de boa parte das plantas que 
nele prosperam, agora acompanhado 
por um novo Guia profusamente ilus‑
trado, editado pelo MUHNAC ‑ Museu 
Nacional de História Natural e da Ciên‑
cia, da Universidade de Lisboa, entida‑
de que assegura a gestão deste valioso 
património vivo, científico e cultural.
Este Guia, cuja coordenação editorial 
é da responsabilidade de Maria Cristi‑
na Duarte e cuja produção foi apoiada 
pela Liga de Amigos do Jardim Botâ‑
nico Tropical (LAJBT), pode ser adqui‑
rido na loja do Jardim e no MUHNAC 
ou ser‑lhe‑á oferecido, caso se faça só‑
cio da LAJBT.

ARCO LISBOA 
Dia 18 maio, o Presidente da Junta de 
Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa, es‑
teve presente na inauguração da Feira 
de Arte contemporânea ARCO Lisboa 
2017, que contou com a presença do 
Ministro da Cultura e do Presidente da 
CML, além de outras entidades.
Esta exposição, que esteve patente en‑
tre 18 e 21 de maio na Cordoaria Na‑
cional, localizada na nossa Freguesia, 
teve a participação de 58 galerias de 
arte, nacionais e estrangeiras.

jbt
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O presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, entrega o donativo ao presidente da Direcção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, 
Superintendente João Ribeiro, na presença do Eng. João Magalhães 
Pereira e do Dr. José Miguel Moser, respetivamente Vice‑Presidente 

da Direção e Presidente da Assembleia Geral da AHBVCO.

NOVA AMBULÂNCIA
Bombeiros Voluntários de 
Campo de Ourique
No âmbito da colaboração estreita que a Junta de Freguesia 
tem com os Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, 
os bombeiros voluntários da zona ocidental de Lisboa, foi 
co‑financiada a aquisição de uma ambulância nova para o 
transporte de doentes urgentes.
Desta forma se apoia aqueles que de forma altruísta e so‑
lidária existem para auxiliar o próximo, esperando‑se que 
outras Juntas de Freguesia sigam também este exemplo e se 
prontifiquem a apoiar este género de iniciativas.

REUNIÃO DESCENTRALIZADA
Câmara Municipal de Lisboa
Realizou‑se no dia 3 de maio de 2017, às 18h30, nas instala‑
ções do ginásio da Escola Secundária Marquês de Pombal, 
sito na Rua Alexandre Sá Pinto, em Belém, uma reunião 
descentralizada, que teve como ponto único na Ordem de 
Trabalhos a “Audição dos munícipes”.
A reunião destinou‑se, preferencialmente, aos munícipes 
das Freguesias da Ajuda, de Alcântara e de Belém.


