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AÇÃO SOCIAL CAMPOS DE FÉRIAS DE VERÃO
Neste mês de setembro terminaram, mais uma vez com sucesso, os Campos de Férias de Verão da Junta de 
Freguesia de Belém, que este ano contaram com novas faixas etárias, novos turnos e muitas outras novidades. 
página 18

VOTE!
TEM ESSE DIREITO 
E DEVER CÍVICO

A Escola Secundária do Restelo, na Rua 
Antão Gonçalves, será o local de voto.
Veja neste boletim as condições de acesso 
ao serviço "Carrinha do Voto". página 3

Vamos todos combater o nosso 
maior adversário: a abstenção!

Na foto, Prof. Mário Videira, da A.T. Lisboa, a dar uma lição de ténis a alguns dos 
nossos jovens dos campos de férias nas instalações municipais de Monsanto.
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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

BOLETIM INFORMATIVO
Propriedade da

Junta de Freguesia de Belém
Distribuição JF Belém 

Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02

PUBLICAÇÃO
Bimestral

IMPRESSÃO
LuzAzul Impressores, Lda.

Oliveiras Parque
Estrada da Carne Assada, 12

Pav. A, Godigana
2705 ‑837 Terrugem SNT

210 139 350 | geral@luzazul.pt

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

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

MANUELINO 
MARISQUEIRA, RESTAURANTE & WINEHOUSE
Rua dos Jerónimos, 12 
218 214 344 / 965 750 103
geral@manuelino.pt 
www.manuelino.pt 

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
Conservação e Restauro das Abóbadas da Igreja
Neste momento estão a decorrer os trabalhos na Fachada Sul da Igreja de 
Santa Maria de Belém do projeto faseado de Conservação e Restauro das 
Abóbadas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, que, desde 2013, a Associa‑
ção World Monuments Fund Portugal está a desenvolver em parceria com 
Direção Geral do Património Cultural e apoio financeiro de um conjunto de 
mecenas privados, nacionais e internacionais. Esta fase deverá estar con‑
cluída em finais deste ano.
Realizado o levantamento preliminar, acompanhado por uma comissão 
científica qualificada, constituída por especialistas e académicos portugue‑
ses e estrangeiros, verificou‑se que a intervenção no interior da Igreja só 
seria bem‑sucedida se, simultaneamente, se procedesse a uma intervenção 
de conservação e consolidação das paredes e fachadas exteriores, de forma 
a assegurar a estanquicidade do seu interior. A limpeza, a consolidação, a 
estabilidade estrutural, o preenchimento e o tratamento das juntas são algu‑
mas das ações previstas, à semelhança do que aconteceu nas fases preceden‑
tes. Só assim garantida a eficácia e longevidade desta intervenção que, pela 
exigência técnica e científica e pelos elevados meios financeiros envolvidos, 
nos garantirá a salvaguarda e a integridade desta obra incontornável do Pa‑
trimónio Português e Mundial.
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VOTE!
Tem esse direito e dever cívico.
Domingo dia 1 de outubro é a data das próximas Eleições 
Autárquicas em Portugal. De norte a sul de Portugal e ilhas, os 
portugueses vão às urnas para escolher os seus representantes 
no poder local. A Escola Secundária do Restelo, na Rua Antão 
Gonçalves, será o local de voto. Saiba que mesa de voto deve 
usar consultando as tabelas em cima (Note‑se que o número de 
eleitores incluídos em cada caderno pode sofrer alterações até 
ao período de inalterabilidade).
Tal como em eleições anteriores, vamos disponibilizar o ser‑
viço Carrinha de Voto. Todos os eleitores com dificuldades de 
mobilidade e/ou idosos que queiram expressar o seu direito, 
têm à sua disposição este serviço gratuito. Consulte os percur‑
sos abaixo ou solicite este serviço à Junta de Freguesia, através 
do email secretaria@jf‑belem.pt ou por telefone.

Recorde‑se que votar é um dever cívico, 
mas é também um direito seu! 

ESCOLA
SECUNDÁRIA 
DO RESTELO

MESA 
DE VOTO ELEITORES

1 A‑7 a A‑4574
UE A‑2 a UE A‑45

2 A‑4577 a A‑9288
3 A‑9289 a A‑12436
4 A‑12437 a A‑14281
5 A‑14283 a A‑15851
6 A‑15852 a A‑17122

7

A‑17123 a A‑17843
ER A‑11 a ER A‑19

B‑10 a B‑3061
ER B‑1 a ER B‑82
UE B‑1 a UE B‑33

TRAJECTO AZUL

Escola Secundária do Restelo
Rua Antão Gonçalves
Avenida da Ilha da Madeira 
Rua João Dias
Rua Gonçalo Velho Cabral
Rua Gonçalo Nunes
Rua Diogo de Silves
Rua Gonçalo Velho Cabral
Rua Pero da Covilhã
Rua Pêro de Alenquer
Rua Pedro Fernandes de Queiroz
Rua António Saldanha
Rua Gil Eanes
Rua de Alcolena
Avenida do Restelo
Rua dos Jerónimos
Rua Gonçalves Zarco
Rua João de Paiva
Rua Capitão‑Mor Pedro Teixeira
Avenida da Ilha da Madeira
Escola Secundária do Restelo

TRAJECTO VERMELHO

Escola Secundária do Restelo
Rua Antão Gonçalves
Rua Tristão Vaz
Rua Conselheiro Martins de Carvalho
Calçada da Ajuda
Rua Gonçalves Zarco
Rua Tristão Vaz
Rua Antão Gonçalves
Rua Carlos Calisto
Avenida Dr. Mário Moutinho
Rua Sam Levy
Rua do Gravato
Rua José Calheiros
Rua do Miradouro
Rua dos Margiochis
Rua do Gabarete
Rua Padre Reis Lima
Rua da Igreja
Rua Carolina Ângelo
Rua Sara Afonso
Rua Padre Reis Lima
Caselas Futebol Clube
Rua Sam Levy
Rua Gregório Lopes
Rua Carlos Calisto
Rua Antão Gonçalves
Escola Secundária do Restelo

TRAJECTO VERDE

Escola Secundária do Restelo
Avenida da Ilha da Madeira
Rua Gonçalves Zarco
Calçada do Galvão
Rua General João de Almeida
Calçada da Ajuda
Rua do Embaixador
Rua Alexandre Sá Pinto
Rua da Junqueira
Praça Afonso de Albuquerque
Rua de Belém
Largo dos Jerónimos
Largo das Escolas
Rua 1
Rua 21
Largo do Figueiredo
Rua Domingos Tendeiro
Travessa Domingos Tendeiro
Largo do Galvão
Rua do Galvão
Rua de Santo António a Belém
Calçada do Galvão
Rua Gonçalves Zarco
Avenida da Ilha da Madeira
Escola Secundária do Restelo

TRAJECTO LARANJA

Escola Secundária do Restelo
Avenida da Ilha da Madeira
Rua dos Jerónimos
Praça do Império
Rua Bartolomeu Dias
Rua de Pedrouços
Rua Duarte Pacheco Pereira
Rua D. Francisco de Almeida
Rua Soldados da Índia
Rua D. Jerónimo Osório
Rua Damião de Góis
Arruamento debaixo da CRIL
Rua D. Jerónimo Osório
Rua de Pedrouços
Rua Damião de Góis
Rua Fernão Mendes Pinto
Largo Luís Alves Miguel
Rua da Praia de Pedrouços
Travessa do Arco da Torre
Rua de Pedrouços
Rua Bartolomeu Dias
Rua D. Loureço de Almeida
Avenida do Restelo
Rua dos Jerónimos
Escola Secundária do Restelo

MESA 
DE VOTO ELEITORES

8 B‑3094 a B‑9686

9 B‑9707 a B‑16726

10 B‑16732 a B‑19578

11 B‑19581 a B‑21402

12 B‑21403 a B‑22988

13 B‑22990 a B‑24274

14
B‑24275 a B‑25121

BA‑3 a BA‑2991
BB‑1 a BB‑1138
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CORAÇÕES 
COM COROA
"Vai à Escola"
O Projeto artístico‑pedagógico “Corações 
Com Coroa Vai à Escola”, desenvolvido 
pela Associação Corações Com Coroa 
(CCC), dirigida por Catarina Furtado, e 
reconhecido pela Direção‑Geral de Edu‑
cação, vai poder continuar a trabalhar 
junto das escolas, contribuindo para o 
alerta a questões que afetam uma grande 
percentagem dos jovens e das jovens dos 
nossos dias, como a violência no namoro, 
a gravidez adolescente, o bullying.
Depois de, numa fase inicial, o projeto 
ter chegado a 682 estudantes 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 desigualda‑
de, violência de género e estereótipos.
“Corações Com Coroa Vai à Escola” é uma 
ferramenta de acção e prevenção, com‑
posta 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 so‑
bre temas de relevância para o seu nível 
de escolaridade, a adopção de compor‑
tamentos saudáveis e intervenção cívica 
promotora de igualdade.
Mais sobre o projeto em 
cccvaiaescola.blogs.sapo.pt

HIPPOTRIP MAIS INCLUSIVO
O Lions Clube de Lisboa‑Sete Colinas realizou, no passado dia 
4 de junho, um passeio Hippotrip num dos autocarros anfí‑
bios de Lisboa, a que aderiram também sócios do Lions Clube 
Lisboa‑Belém.
Neste grupo existiam 3 utentes invisuais que, aquando do re‑
ferido passeio, se depararam com a imposição de algumas li‑
mitações por parte da Hippotrip, nomeadamente referentes ao 
embarque de cães‑guia.
Terminado o passeio, o LC Lisboa‑Sete Colinas enviou uma in‑
formação sobre o incidente à administração do Hippotrip, que 
passados 10 dias informou que vai passar a haver lugares para 
acolher invisuais com os seus cães‑guia, tal como deficientes 
motores com as suas cadeiras‑de‑rodas.
Assim sendo, congratulamos ambos os clubes Lions por terem 
conseguido "abrir as portas" do Hippotrip a deficientes e o Hi‑
ppotrip  pela receptividade que deu à reclamação, o que vem 
demonstrar que quando temos objetivos importantes a atingir 
o diálogo é fundamental. Parabéns a todos os envolvidos!

ARRAIAIS POPULARES EM BELÉM
No passado mês de junho foi tempo de santos populares e, 
como tal, de arraiais. Na nossa Freguesia foram dois os arraiais 
que marcaram esta altura de festa e convívio: o Arraial de Be‑
lém, no parque desportivo do Clube Sportivo de Pedrouços, no 
Largo Luís Alves Miguel; e o Arraial de S. Francisco Xavier, na 
Igreja Paroquial de S. Francisco Xavier.
Estes eventos populares foram um sucesso, havendo diversos 
momentos culturais, tais como as atuações de bandas e ranchos 
folclóricos, que vieram animar as milhares de pessoas que se 
juntaram para celebrar os Santos Populares.

REFOOD BELÉM
Sabia que... 
No passado mês de junho:

• Ajudamos 55 famílias.
• Ajudamos 161 beneficiários.
• Distribuímos 2465 refeições.
• Contamos com o apoio de 41 

fontes de alimentos.
• Contamos com a ajuda de 214 

voluntários.
• Dedicaram‑se 1413 horas a este 

projeto de voluntariado.
Obrigado a todos os que têm tornado 
este projeto possível, ajudando aque‑
les que mais carecem de apoio na nos‑
sa Freguesia de Belém.
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NOVO CORRIMÃO
Foi instalado um corrimão na zona do 
Largo do Galvão, que liga a Travessa 
Domingos Tendeiro à Rua da Corrente‑
za, num local de passeio muito inclina‑
do. Esta instalação deveu‑se ao pedido 
de vários moradores, alguns deles ido‑
sos, dada a dificuldade de vencer este 
declive, especialmente no inverno, vis‑
to a calçada ficar mais escorregadia.

NOVO TELHEIRO 
DE DUAS ÁGUAS
Reivindicação antiga de moradores, a 
obra na Rua da Praia de Pedrouços já 
se iniciou, e o telheiro em breve estará 
montado e abrigará dois conjuntos de 
mesas/cadeiras.

NOVA ESCADARIA
Junto à Igreja de S. F. Xavier
Já está adjudicada pela CML/UITOC e 
será construida em breve esta nova 
escadaria que fará a ligação entre o 
Bairro da EPUL e a Piscina do Restelo.

NOVOS BANCOS
Foram instalados dois bancos de jar‑
dim na Rua do Embaixador, com o in‑
tuito de proporcionar um novo espaço 
de estar nesta via localizada no cora‑
ção de Belém.

NOVO PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO
Rua Rodrigo Reinel
A Junta de Freguesia de Belém celebrou um protocolo de de‑
legação de competências com a CML para a reabilitação da 
Rua Capitão‑Mor Pedro Teixeira e a sua abertura para a Rua 
Rodrigo Reinel onde está prevista a construção de um par‑
que de estacionamento. Dada a dimensão da obra e o facto 
da verba transferida não ser suficiente para a execução to‑
tal da mesma, estamos neste momento a iniciar a constru‑
ção apenas do parque de estacionamento da Rua Rodrigo 
Reinel. Como com certeza já repararam, acerca de 1 mês 
que começou a ser depositado neste local o entulho da obra 
que está a ser levada a cabo na Avenida da Ilha da Madeira 
e Rua dos Jerónimos. O reaproveitamento destes materiais 
é uma solução ecológica que permite reduzir o material a 
enviar para vazadouro e também reduzir os custos que o 
nivelamento do terreno necessita. 
Sabemos que desta forma o processo de construção do par‑
que fica ligeiramente atrasado mas, os benefícios ambien‑
tais e financeiros são óbvios, pelo que pedimos a compreen‑
são pelos moradores da zona para os incómodos causados 
seja a nível visual, seja pelas poeiras levantadas.
A construção deste parque de estacionamento vem resolver 
um problema existente nesta rua há várias décadas, que 
surgiu após a retirada do parque infantil, deixando o ter‑
reno sem qualquer utilização, o que teve como consequên‑
cia o passar a ser utilizado como estacionamento em terra 
sem quaisquer condições. Brevemente poderemos usufruir 
deste novo parque de estacionamento, com segurança e 
qualidade.

MAIS ESTACIONAMENTO
Na Rua dos Cordoeiros a Pedrouços
No âmbito de um plano conjunto da CML/JF Belém de melho‑
rias viárias implementado na Rua dos Cordoeiros a Pedrou‑
ços, junto à Unidade de Saúde Familiar ‑ USF Descobertas, foi 
concluído um novo parque de estacionamento que irá be‑
neficiar não só os residentes da zona mas também todos os 
utentes da USF.
Note‑se que a obra de asfaltamento da Rua dos Cordoei-
ros a Pedrouços também acabou de ser adjudicada, a qual 
irá iniciar-se brevemente, pelo que pedimos desde já a com‑
preensão de todos para os condicionamentos que possam sur‑
gir durante essa intervenção.

ESPAÇO
 PÚ

BLICO



6 
BI

23
 |

 JU
N

 - 
AG

O
 2

01
7 

| 
JF

 B
EL

ÉM
 

REPARAÇÃO DE 
BEBEDOUROS
A Junta de Freguesia está a reparar e 
a instalar novos bebedouros na Fre‑
guesia, especialmente junto às zonas 
turísticas, de prática desportiva e de 
frequência infantil. Apesar da manu‑
tenção de alguns destes bebedouros 
não ser da competência da Junta de 
Freguesia de Belém, dada a sua loca‑
lização e importância que têm para a 
população que aqui vive ou nos visita, 
tomámos a iniciativa de os reparar, 
como é o caso dos bebedouros no jar‑
dim junto ao rio Tejo.

ES
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INSTALAÇÃO
Rega automática
Está a ser instalada a rega automática 
em dois jardins da nossa Freguesia, 
no Jardim Ducla Soares (entre a Rua 
de Alcolena e a Avenida do Restelo) 
bem como na rotunda da Avenida 
Dr. Mário Moutinho. São dois espaços 
emblemáticos da Freguesia e que desta 
forma passam a estar irrigados e con‑
sequentemente verdes todo o ano. No 
Jardim Ducla Soares esta intervenção 
torna‑se ainda mais relevante dado 
ter sido ali instalado há alguns meses 
a estátua de D. Nuno Álvares Pereira – 
o Santo Condestável. Nessa altura foi 
reabilitado o muro de contenção do 
jardim, não tendo sido na altura  possí‑
vel instalar a rega automática. Fica as‑
sim concluído o arranjo deste espaço 
nobre da Freguesia que liga a Capela 
de S. Jerónimo à Torre de Belém.
Com estas duas intervenções, fica pra‑
ticamente concluído o plano de rea‑
bilitação dos espaços verdes da nossa 
Freguesia, ficando apenas a faltar pe‑
quenos espaços que poderão ser inter‑
vencionados no futuro.

REPARAÇÃO
Parque dos Moinhos 
de Santana: cascata e 
iluminação pública
Foi efetuada a limpeza do muro da 
cascata do Parque dos Moinhos de 
Santana que se encontrava bastante 
suja. Adicionalmente foi necessário 
proceder à reparação de todo o siste‑
ma elétrico de bombagem de água des‑
ta cascata, passando assim a estar no‑
vamente disponível a queda de água, 
desta vez num ambiente mais saudá‑
vel e limpo.
Igualmente foram reparados e postos 
a funcionar a maioria dos candeeiros 
existentes neste espaço, que se encon‑
travam degradados e sem funcionar, 
desde a transição deste parque da 
CML para a Junta de Freguesia.

IMPLEMENTAÇÃO
Projeto de Acalmia de Tráfego e 
Melhoria de Acessibilidades Pedonais
Deu‑se início à implementação do projeto de acalmia de tráfe‑
go e melhoria de acessibilidades pedonais em várias ruas da 
nossa freguesia, conforme informado nos anteriores boletins 
informativos. Foi necessário proceder à elaboração dos pro‑
jetos de execução, congregando e consensualizando esforços 
e opções entre a JF Belém e vários serviços camarários, de 
forma a que o projeto final tivesse a concordância e o aval 
de todas as entidades envolvidas. Tal só foi possível devido 
ao empenhamento dos técnicos e dirigentes da CML envol‑
vidos neste projeto. Após a conclusão dos projetos de execu‑
ção foi necessário proceder à consulta a algumas empresas 
de construção civil para a implementação dos mesmos. Estes 
processos de consulta verificaram‑se não só morosos como 
as respostas apresentadas pelas empresas de construção, na 
opinião da JF, desadequadas pois apresentaram preços muito 
superiores, praticamente o dobro, àquilo que são as estima‑
tivas reais de custos dos trabalhos, tendo como referência os 
valores pagos pela CML e outras Juntas de Freguesia.
Perante esta situação, a Junta de Freguesia teve que optar 
por uma solução diferente, mais trabalhosa, que implicou um 
acréscimo de trabalho para o executivo da junta, mas que de‑
fende melhor os interesses da Freguesia, não só por assegurar 
uma melhor execução dos trabalhos, mas também por redu‑
zir radicalmente os custos da intervenção. Esta opção tradu‑
ziu‑se na gestão direta da obra com aquisição de máquinas, 
materiais e mão‑de‑obra.
Foi decidido também iniciar‑se os trabalhos no eixo Avenida 
da Ilha da Madeira – Rua dos Jerónimos, visto ser este eixo 
um dos mais problemáticos em termos de segurança pedonal 
e onde se verificam maiores velocidades automóveis. Previa‑
mente ao início das obras, foi feito o levantamento das velo‑
cidades a que os carros circulam, o que será repetido após a 
intervenção e nos permitirá avaliar em concreto e com dados 
fiáveis, quais os efeitos e os resultados desta intervenção. Em 
termos de planeamento de obra optou‑se por fazer em pri‑
meiro lugar as intervenções das laterais das passadeiras, ou 
seja, nos passeios. Desta forma a circulação automóvel não 
foi afetada durante esta fase. Na segunda fase da intervenção 
que agora se iniciou serão construídos os refúgios, o que im‑
plicará um condicionamento de trânsito, visto ser necessário 
que, temporariamente, em cada refúgio circule apenas uma 
via em cada sentido. Pedimos desde já a compreensão de to‑
dos para este condicionamento.
Por fim, a última fase consistirá na sobre‑elevação de algumas 
das passadeiras e a pintura de todas elas.
Além das esperadas melhorias com a acalmia de tráfego e das 
acessibilidades pedonais, especialmente devido à mudança 



 
BI23 | JU

N
 - AG

O
 2017 | JF BELÉM

 
7

 
PARQUES CANINOS
A Junta de Freguesia está a construir 
dois Parques Caninos — no Largo 
Luís Alves Miguel e junto à Praça 
Dr. Mário Moutinho / Rua Alfredo 
Soares. Com a construção destes dois 
novos equipamentos passam a haver 
espaços próprios para passear os cães, 
onde os donos e os respetivos animais 
podem conviver uns com os outros. 
Espera‑se que com estes equipamen‑
tos haja uma maior sensibilização por 
parte dos donos dos cães para a não 
deposição dos dejetos caninos fora 
destes espaços. No entanto, apelamos 
a todos os donos de animais que não 
deixem de apanhar os dejetos na via 
pública, o que infelizmente ainda su‑
cede com frequência, pois além de ser 
socialmente condenável está sujeito à 
aplicação de coimas.

REABILITAÇÃO
Terreiro das Missas
Com a finalização da exposição Cos‑
mos, que utilizou o espaço do Terreiro 
das Missas, a Junta de Freguesia vai 
dar início à reabilitação integral des‑
te espaço. Esta reabilitação incluirá a 
infraestruturação do local de forma 
a que seja possível ter pontos de ele‑
tricidade e de água em várias zonas. 
Será também reforçado o piso para 
permitir o acesso a camiões pesados 
de forma a evitar que os mesmos da‑
nifiquem novamente o espaço. Finda 
esta intervenção, o espaço ficará dis‑
ponível para acolher todo o tipo de 
iniciativas de grandes dimensões e 
especialmente dignificará a nossa Fre‑
guesia e a cidade de Lisboa.
Note‑se que a verba da taxa de 100.000€ 
cobrada pela JF à World Crew Events, 
permitirá reabilitar aquele majestoso 
espaço à beira‑rio sem dispender mais 
dinheiro do erário público.

ESPAÇO
 PÚ

BLICO

LIXO? NO CONTENTOR!
Situações como esta continuam a ocor‑
rer frequentemente na nossa Fregue‑
sia. Mais uma vez reforçamos o pedi‑
do de atenção para a colocação de lixo 
apenas nos locais apropriados para 
esse efeito (nunca à volta dos conten‑
tores), pois o não cumprimento pode 
levar à aplicação de coimas.
Assim, vamos todos zelar pela me‑
lhor manutenção e limpeza da nossa 
Freguesia.

de piso e colocação de guias para invisuais, verifica‑se já uma 
alteração substancial que é reconhecida por todos quantos re‑
sidem nesta zona. Esta alteração, relacionada com a limitação 
ao estacionamento em cima do passeio, teve como consequên‑
cia muito positiva a libertação destes espaços para uso único 
e exclusivo dos peões.
Se até agora circular em alguns dos passeios da Avenida de 
Ilha da Madeira representava um perigo para os peões devido 
ao estacionamento em cima do passeio, bem como à circula‑
ção de carros nestes locais, neste momento podemos usufruir 
dos passeios em segurança e comodidade.
Brevemente, com a conclusão das obras neste eixo, o atraves‑
samento de peões na Avenida da Ilha da Madeira e na Rua dos 
Jerónimos passará a ser feito sempre em dois tempos (devido 
aos refúgios existentes em cada passadeira) ao mesmo tempo 
que se diminui a velocidade de circulação de automóveis.
Esta opção de execução de projeto, que abrange vários ou‑
tros arruamentos da Freguesia, levará a que a execução 
possa ser mais prolongada no tempo, o que fará com que a 
mesma ultrapasse o atual mandato autárquico. É uma opção 

consciente que apenas se 
justifica tendo em conta o 
superior interesse da Fre‑
guesia no que à qualidade 
da intervenção diz respeito, 
bem como na poupança de 
recursos financeiros assim 
conseguidos.

Segurança também na Es-
cola do Bairro do Restelo
Nesta fase foi ainda possível 
executar a intervenção pre‑
vista para a Praça de Goa no 
que diz respeito aos acessos 
ao Jardim de Infância e Es‑
cola do Bairro do Restelo. 

Neste caso, a opção técnica relativa à acalmia de tráfego e me‑
lhoria das acessibilidades foi diferente das operadas no eixo 
acima referido. Enquanto que naquele eixo as intervenções 
foram de alteração de piso, colocação de guias para invisuais, 
aumento dos raios de curvatura, encabeçamento de alguns 
passeios, criação de refúgios e sobre‑elevação da estrada, no 
caso da Praça de Goa optou‑se por uma continuidade do pas‑
seio. Ou seja, construiu‑se um passeio a ligar os dois passeios 
existentes nos lados da estrada em vez de criar novas passa‑
deiras. Isto faz com que seja dada ainda maior importância ao 
peão visto haver um contínuo do passeio, e ser o automóvel a 
cruzar o espaço do peão em vez de ser o peão a cruzar o espa‑
ço do automóvel, como acontece nas passadeiras. 
Este tipo de intervenção faz sentido junto à escola, protegen‑
do ainda mais as crianças e seria de difícil implementação 
num arruamento como a Avenida de Ilha da Madeira.

A Junta de Freguesia 
teve que optar por 
uma solução que tem 
em conta o superior 
interesse da Freguesia 
no que à qualidade 
da intervenção diz 
respeito, bem como 
na poupança de 
recursos financeiros.
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MERCADO 
DO FADO
O “Mercado do Fado ‑ Belém 2017” 
colocou o fado para a rua com o apoio 
da Junta de Freguesia de Belém.
O evento teve lugar no domingo dia 
2 de Julho no Museu dos Coches em 
Belém, com atividades para toda 
a família. 
A programação contou com vários 
espetáculos, do fado amador ao tea‑
tro, da fusão do fado com outros es‑
tilos a performances literárias que 
confirmaram a presença árabe na 
literatura portuguesa. 
Os jogos tradicionais Portugueses 
também marcaram presença ensi‑
nando às crianças e famílias como 
se convivia noutras épocas.
O "Mercado do Fado" pretende dar 
voz às escolas de fado de Lisboa, no‑
meadamente à Escola de Fado de Be‑
lém e às escolas convidadas da Mou‑
raria e da Casa da Cultura da Ajuda. 
Para além dos espetáculos houve um 
mercado com restaurantes e espla‑
nadas para conforto dos visitantes. 
No mercado serviram‑se vinhos, pe‑
tiscos e outras especialidades.
Os queijos e fumeiro, compotas e 
outros produtos nacionais como ar‑
tesanato, antiguidades, azulejaria, 
livros e discos de cultura portuguesa 
também se fizeram mostrar numa 
feira onde os produtos selecionados 
foram escolhidos pela qualidade e 
originalidade.
Os turistas nacionais e estrangeiros 
foram o maior numero de visitan‑
tes do “Mercado do Fado” em 2017, 
o numero de visitantes rondou as 
6.000 pessoas. O público português 
também aderiu ao evento passando 
bons momentos de lazer num do‑
mingo de verão com sons, cores e 
sabores nacionais. 

MARCHA DE BELÉM
Na noite de 12 de junho de 2017, a Avenida recebeu a 85.ª 
edição das Marchas Populares de Lisboa, em mais um espe‑
táculo cheio de cor, música, muita emoção e, claro, algum 
nervosismo. Foram 23 as Marchas que partiram do Mar‑
quês de Pombal, descendo a Avenida da Liberdade rumo 
aos Restauradores, além dos agrupamentos convidados 
(Marcha do Bairro dos Anjos, de Leiria; Marcha da Rua da 
Cabine de Quarteira e Marcha Verde Gaio de Lordosa, de 
Viseu) e do habitual desfile dos Noivos de Santo António.
Destas, 20 marchas entraram em competição e foram ava‑
liadas com uma pontuação de 0 a 20 e em dois momentos, 
no MEO Arena nos passados dias 2, 3 e 4 de junho e na Ave‑
nida da Liberdade, nas categorias de Coreografia, Cenogra‑
fia, Figurino, Melhor Letra, Musicalidade, Melhor Composi‑
ção Original e Desfile da Avenida.
A Marcha de Belém, este ano apadrinhada por Vanda Stuart 
e por Telmo Miranda, ficou em 17º lugar na classificação, 
tendo encantado os presentes com o tema "Belém ‑ Encon‑
tro de Namorados".
Parabéns ao Belém Clube pela organização de mais uma 
Marcha de Belém!

Na foto, os presidentes da CML, da JF Belém e da AG 
do Belém Clube, repectivamente Fernando Medina, 
Fernando Ribeiro Rosa e Martins Carvalho, com a 

madrinha Vanda Stuart e o padrinho Telmo Miranda.
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LANÇAMENTO
Livro "Cores na Cidade, 
Azulejaria de Belém"
A Junta de Freguesia editou recente‑
mente o livro “Cores na Cidade – Azu‑
lejaria de Belém”, que é uma edição 
revista e aumentada do livro “Cores 
na Cidade – Azulejaria de Santa Ma‑
ria de Belém”, que agora inclui todo o 
território da atual Freguesia e as suas 
demonstrações na arte da azulejaria.
O livro foi lançado no dia 31 de agosto, 
junto à Ermida de S. Jerónimo. O livro, 
da autoria do Professor Doutor Augus‑
to Moutinho Borges, é um repertório 
dos melhores exemplares de azulejos 
existentes na Freguesia de Belém e é 
lançado numa parceria com a editora 
By The Book.
A Junta de Freguesia agradece pe‑
nhoradamente ao Professor Doutor 
Augusto Moutinho Borges mais este 
serviço público que presta à cultura 
portuguesa, à Cidade de Lisboa e, es‑
pecialmente, à Freguesia de Belém.

Cores na Cidade

Junta de freguesia de belém
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COSMOS DISCOVERY
A história da maior aventura 
da humanidade
A Cosmos Discovery foi uma exposição inédita em Portu‑
gal e do agrado de muitas dezenas de milhares de visitantes 
que não quiseram perder a oportunidade viajar na história.
A exposição Cosmos Discovery foi inaugurada numa área 
de 2500 m2, e contou com centenas de itens, mapeando o 
desenvolvimento dos voos espaciais tripulados desde os 
primórdios até às missões atuais e planeadas para um futu‑
ro próximo. Esteve dividida em múltiplas galerias que abri‑
garam mais de 200 artefatos originais de missões espaciais 
dos EUA e da URSS, modelos realistas de foguetes e cápsu‑
las, croquis de estações orbitais e a mostra de documentos 
originais e únicos.
Obrigado e parabéns à World Crew Events por ter propor‑
cionado à nossa população uma exposição internacional de 
tão elevada qualidade.

ARRAIAL SCHOENSTATT 2017
O Arraial Schoenstatt 2017 foi uma festa de encontro e de 
alegria que teve lugar no passado dia 24 de junho na Praça 
de Damão, com o apoio da Junta de Freguesia de Belém, e 
que serviu também para angariar verbas para o Santuário 
de Schoenstatt.
Foi uma festa muito animada e participada, tendo entrado 
no recinto do arraial cerca de 2.200 pessoas onde houve mú‑
sica ao vivo, (com a participação especial do João Só), um 
insuflável para crianças e inúmeras bancas (de comida, de 
bebida, de rifas, de iguarias gourmet, de roupa e de produ‑
tos para a casa). Houve também uma banca de jogos muito 
especial, dinamizada pelos "Belenenses", que brindou os 
presentes com algumas surpresas, nomeadamente a parti‑
cipação de jogadores do plantel atual.
Parabéns pela iniciativa!

HUMOR MALIGNO
Pela Companhia Maior
A Companhia Maior inicia em outubro 
os ensaios para a sua nova produção, 
Humor Maligno, com encenação de 
Pedro Penim e estreia marcada para 
dia 18 de Novembro, no Centro Cul‑
tural de Belém e que conta com a co‑
laboração de 23 artistas do elenco da 
Companhia Maior.
Dia 17 de novembro estão convidados 
todos os fregueses de Belém, mediante 
reserva prévia na Junta de Freguesia 
de Belém, a assistir ao Ensaio Geral de 
Humor Maligno, uma coprodução da 
Fundação Centro Cultural de Belém e 
a Companhia Maior, com o Apoio da 
CML e da Junta de Freguesia de Belém.
Mais informações em www.ccb.pt/De‑
fault/pt/Programacao/Teatro?A=875
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NOVIDADES
“O Farmacêutico de Auschwitz”
O Farmacêutico de Auschwitz relata 
a história pouco conhecida de Victor 
Capesius, um vendedor de produtos 
farmacêuticos que, em 1943, entrou 
para a SS e rapidamente se tornou 
o farmacêutico‑chefe de Auschwitz, 
o maior campo da morte da Alema‑
nha nazi. Baseando‑se em arquivos 
secretos até agora confidenciais, 
Patricia Posner revela o reinado de 
terror de Capesius naquele campo, a 
sua fuga à justiça e o seu julgamen‑
to por assassínio vinte anos depois 
do fim da guerra. Lançado em 21 ju‑
lho deste ano, Patricia Posner mos‑
tra‑nos as terríveis profundezas às 
quais homens banais são capazes 
de submergir, quando desconhecem 
limites impostos pela consciência e 
pela mais vaga noção de moral.

“Do Secundário à Universidade 
com Sucesso, Bora Lá?”
As ferramentas essenciais para che‑
gar à universidade bem preparado. 
Um livro para os alunos do secundá‑
rio que os prepara com sucesso para 
a universidade e os torna alunos 
brilhantes. Exemplos práticos para 
desenvolver um método de estudo 
adequado, organização, competên‑
cias digitais, uma excelente comu‑
nicação oral e escrita e outras ferra‑
mentas. O autor Jorge Rio Cardoso é 
conselheiro de inúmeras escolas do 
país, onde profere sessões com alu‑
nos, pais e professores, com vista à 
melhoria dos resultados e atitudes. 
O seu inovador método de estudo 
Ser Bom Aluno ‑ ‘Bora lá? tem tido 
um êxito assinalável, com melhorias 
de resultados na ordem dos 30 %.

FADO ENCANTA SENIORES
A Biblioteca, o grupo do professor Alberto e alunos das aulas de 
fado desta Junta de Freguesia contribuíram para uma tarde de 
animação e boa disposição no Lar Casa do Restelo no dia 13 de 
julho. Quer‑se juntar ao grupo? Contacte a Junta.

ALUNOS
Reúnem-se em férias 
Os alunos de português para estrangeiros e alunos de espanhol 
treinaram a língua portuguesa e espanhola e reuniram‑se nas 
férias, não só para comemorações, como para despedidas. O 
professor de espanhol, Teodoro Perez Infante e sua esposa Eva 
Maria del Rosario reuniram a sua turma e amigos para come‑
morar o aniversário da filha que reside em Londres. Millette, fi‑
lipina, reuniu o grupo para comemorar o seu aniversário. Kjell 
Dyrstad, aluno de nacionalidade sueca, com a ajuda das suas 
filhas de visita a Portugal, organizou um encontro com o objeti‑
vo de dar a mostrar a típica cozinha sueca. A aluna polaca Mal‑
gorzata Zagrobelny, trabalhando juntamente com o seu marido 
para a Embaixada da Polónia, regressa ao seu país de vez, e 
quis reunir os colegas e professor para um fim de tarde de con‑
vívio, dando a provar a típica gastronomia polaca. Prometeu 
voltar para revisitar o país e colegas e agradeceu à Junta de Fre‑
guesia a possibilidade de ter frequentado aulas de português.

BELÉM ART FEST
Está de volta a Belém 
O Belém Art Fest está de volta nos dias 15 e 16 de setembro aos 
mais emblemáticos espaços de Belém. O festival dos museus 
promete repetir o sucesso das edições passadas com dois dias 
de fusão cultural que ligam de forma única e invulgar, a música 
e o património. 
A música vai percorrer os mais emblemáticos espaços de Belém, 
podendo ouvir‑se no Claustro e Igreja do Mosteiro dos Jeróni‑
mos, Museu Coleção Berardo, Museu Nacional de Arqueologia, 
Museu da Presidência da República, Jardim da Presidência da 
República, Museu Nacional dos Coches, Picadeiro do Museu dos 
Coches e ainda no Jardim da Praça do Império.
Além da programação musical que pode consultar em 
belem‑art‑fest.pt, o Belem Art Fest conta também com uma va‑
riada oferta cultural, que inclui a exploração do património 
cultural em horário alargado, com visitas guiadas exclusivas, 
feiras de artesato, gastronomia, design e workshops.
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AULAS DE LÍNGUAS
Aulas de Português
As aulas de Português para estran‑
geiros são direcionadas ao ensino 
do português nível A1 A2.
As nacionalidades dos alunos são 
variadas: espanhola, sueca, inglesa, 
chinesa, senegalesa, holandesa, fili‑
pina, polaca, russa e italiana.
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 lecionadas são 
às terças e quintas das 14h30 às 16h. 
Os alunos, nestas aulas, têm o prazer 
de aprender com um nativo da lín‑
gua espanhola.

Aulas de Inglês
As aulas de inglês de nível A1/A2 
realizam se às segundas e sextas, 
das 16h às 17 e das 17h às 18h.
Informamos que as inscrições nas 
aulas de português para estrangei‑
ros, espanhol e inglês decorrem en‑
tre os dias 11 e 15 de setembro.

VISITA À BIBLIOTECA 
No dia 30 de junho, um grupo de seniores da Casa do Reste‑
lo visitou a Biblioteca para a habitual devolução dos livros 
e pedido de empréstimo de outros, leitura em voz baixa e 
em voz alta. Neste convívio participaram num jogo, onde 
relaxaram e exercitaram a agilidade, memória, coordena‑
ção e atenção.

FÉRIAS NA BIBLIOTECA 
Este ano, mais uma vez, o espaço acolhedor da Bibliote‑
ca não fechou durante o verão e os utilizadores puderam 
usufruir dos seus serviços que a Junta de Freguesia dis‑
ponibiliza.

VISITAS DE ESTUDO 
A Biblioteca, ao longo do ano, recebe visitas de estudo. 
Como é de pequenino que se torce o pepino estas visitas vi‑
sam a promoção do livro, da leitura e da literacia. Várias 
são as histórias contadas e temas abordados e refletidos. 
Os alunos, utilizadores da Biblioteca, têm as estantes de 
livre acesso aos livros. Há alguns computadores que são, 
por vezes, utilizados durante a visita de estudo. Disponibi‑
liza, também, de sessões de sensibilização sobre Internet 
segura nas quais se abordam assuntos como as passwords, 
phishing, bullying, facebook, fotografias no telemóvel, etc., 
pretendendo‑se contribuir para uma educação e cidadania 
digital consciente e responsável junto dos mais novos, es‑
pecificamente a correta utilização das tecnologias de infor‑
mação, como a Internet e o telemóvel. E, claro, há sempre 
vontade por parte dos alunos de requisitar uns livros por 
uns dias para ler, descansadamente, em casa.
Marcações: biblioteca@jf‑belem.pt

AGRADECIMENTO
A todos os alunos do 4.º B, da prof. 
Teresa Calado, da Escola Moinhos do 
Restelo, a Biblioteca agradece e felicita 
os maravilhosos postais que enviaram 
de reconhecimento por terem assisti‑
do, na mesma, ao filme Os filhos do Pa‑
raíso. Prometemos continuar a tentar 
fazer alguma diferença!

GOSTA DE 
PORTUGUÊS?
É necessário um(a) voluntário(a) para 
lecionar aulas de português para es‑
trangeiros adultos e mais um(a) para 
dar aulas de alfabetização para adul‑
tos. Se acha que se insere no perfil 
contacte, por favor, a junta. Obrigado.



12
 

BI
23

 |
 JU

N
 - 

AG
O

 2
01

7 
| 

JF
 B

EL
ÉM

 
CU

LT
U

RA
, T

U
RI

SM
O

 E
 C

O
M

U
N

IC
AÇ

ÃO

MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
Nos meses de setembro e outubro, a 
Mostra Bibliográfica dará destaque a 
Afonso Cruz com algumas obras, en‑
tre as quais o romance "Flores", que 
venceu por unanimidade o Prémio 
Literário Fernando Namora. “É um 
romance sobre a memória. Um ho‑
mem que está doente e perdeu uma 
boa parte das suas memórias afeti‑
vas. Há um vizinho, jornalista, que 
tenta ajudá‑lo entrevistando algu‑
mas pessoas que tiveram a ver com 
a vida daquela pessoa”. Afonso Cruz 
é escritor, realizador de filmes de 
animação, ilustrador e músico. Pu‑
blicou o primeiro romance em 2008, 
"A carne de Deus: Aventuras de Con‑
rado Fortes e Lola Benites", ao qual 
se seguiu, em 2009, "Enciclopédia da 
estória universal", distinguido com 
o Grande Prémio de Conto Camilo 
Castelo Branco. Em 2012, venceu o 
Prémio da União Europeia de Li-
teratura com o livro "A Boneca de 
Kokoschka". Outros galardões que 
já recebeu foram: o Prémio Auto-
res da Sociedade Portuguesa de 
Autores (SPA), em 2011 e 2014, e 
o Prémio Nacional de Ilustração, 
em 2014. É também autor de "Os 
livros que devoraram o meu pai", 
distinguido com o Prémio Literário 
Maria Rosa Colaçoe "A contradi‑
ção humana", com o qual venceu o 
Prémio Autores SPA/RTP. Em 2012, 
editou o romance "Jesus Cristo bebia 
cerveja", que foi distinguido com 
Prémio Time Out – Livro do Ano e 
eleito Melhor Livro, segundo a es‑
colha dos leitores do diário Público. 
Em 2013, publicou "Para onde vão os 
guarda‑chuvas", com o qual recebeu 
o Prémio Autores/SPA na categoria 
Melhor Livro de Ficção.

DISPONIBILIDADE 
NA BIBLIOTECA
Agradecemos aos voluntários e re‑
sidentes Dra. Manuela Nogueira e 
Dr. Ângelo Oliveira a boa vontade 
e o tempo que disponibilizaram na 
Biblioteca entre 17 e 31 de julho. 
Bem hajam.

TOP 3 LEITORES 
No Top dos leitores mais frequentes da Biblioteca da Junta 
de Freguesia de Belém encontra‑se Yumi Takei, estudante 
do 9.º ano da Escola Secundária do Restelo e atleta de Bas‑
ket, no Belenenses, seguida pelo Engº Manuel Raposo Pal-
ma e pela Escola Moinhos do Restelo. Yumi Takei recebeu 
um convite duplo para a Exposição Terracota Army Guer‑
reiros de Xian oferecido pela Great Global e pela Junta de 
Freguesia. Salientamos que já não é a primeira vez que esta 
utilizadora da Biblioteca alcançou o primeiro lugar no Top 3 
leitores. Seguindo a mesma linha de ação, e como gostamos 
de dar mérito a quem o tem, a mesma empresa e o Presiden‑
te da Junta de Freguesia de Belém, Dr. Fernando Rosa, este 
ano ofereceram, também, um convite duplo a Lara Letra, 
melhor aluna, utilizadora da Biblioteca, por ter terminado 
com um aproveitamento excecional o seu 6.º ano. Lembra‑
mos que Lara Letra no seu 4.º ano, do ensino básico, fre‑
quentado na Escola Moinhos do Restelo, alcançou os 100% 
na prova nacional de português, em 2005. Muitos parabéns 
e votos de sucesso a estes residentes e utilizadoras frequen‑
tes da Biblioteca!

Nas fotos embaixo, à esquerda o Engº Manuel 
Raposo Palma e à direita Yumi Takei.

Na foto, o Presidente da Junta de Freguesia, Fernando 
Ribeiro Rosa, entrega o prémio "Top Leitor" a Lara Letra.
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CLUBES PAULA VICENTE
Somos também parte de uma escola: um espaço vital criado para se 
praticar a experiência ativa e intensa da discussão entre professor e 
alunos, livres de pressões externas. Tudo o que fazemos e tudo o que 
pensamos, nos Clubes, encontra o seu sentido na aula, palavra que em 
grego antigo queria dizer «espaço livre». Planificamos, investigamos, 
orçamentamos, inventariamos, carimbamos, arquivamos, imprimimos, 
autorizamos, limpamos, arrumamos, em catorze clubes, com 165 alu‑
nos e mais de dez docentes – e tudo o mais que fazemos – em nome disso 
e para isso: para que o encontro entre professores e alunos, na aula, 
aconteça nas melhores condições possíveis. Por isso são os estudan‑
tes o núcleo, e os outros, todos os outros, os cuidadores dos estudantes 
que levam a sério a sua responsabilidade individual. Os Clubes Paula 
Vicente foram pensados para colmatar um tempo individual de cada 
aluno, tempo esse que pode ser aproveitado para beneficiar de ocupa‑
ções de cariz desportivo, cultural, de inovação e, citando o Presidente 
Dr. Fernando Ribeiro Rosa que numa grande entrevista a este mesmo 
boletim, no número anterior, refere os Clubes como “um projeto único 
em Lisboa”. 
E é neste projeto único em Lisboa, de cada vez que um estudante leva 
a sério o seu dever de aprender – que quer dizer perguntar, pergun‑
tar sempre, não se conformar com a ignorância, não desistir de querer 
compreender –; de cada vez que um professor leva a sério o seu ofício 
de ensinar – que também quer dizer perguntar, para fazer surgir per‑
guntas e mais perguntas e mais perguntas, não se conformar com a falta 
de conhecimentos dos seus alunos, não desistir de lhes dar os meios 
para eles compreenderem cada vez mais –, sempre que isso acontece, 
é gerada uma força que nenhuma outra consegue derrotar: a força do 
compromisso de ensinar e aprender que assumimos. Por isso, é pouco 
dizer que transmitimos técnicas e conhecimentos. Sim, fazemo‑lo, mas 
é muito mais do que isso. E por isso a aula é um dos espaços mais vitais: 
porque a força da Educação, a força que resulta de os homens se inter‑
rogarem, de os homens quererem saber mais, de quererem compreen‑
der melhor, de quererem, em suma, tomar conta da sua vida, essa for‑
ça é assustadoramente poderosa. Os Clubes Paula Vicente realizaram 
mais de 700 horas de ocupação, 5 dias por semana e uma centena de 
atividades. Para o próximo ano letivo, o mesmo compromisso de sem‑
pre, solidificar, inovar e acima de tudo, o compromisso com o futuro, o 
vosso futuro.
“Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o 
mundo. A educação é a única solução. A educação em primeiro lugar.” 
malala yousafzai

Mais informações em www.clubes.jf‑belem.pt

ED
U
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FÉRIAS APOIO 
À FAMILIA 
Durante as férias de verão a Junta de 
Freguesia de Belém proporcionou 
no AAAF (Atividades de Animação 
de Apoio Família) e no CAF (Compo‑
nente de Apoio à Família) diversas 
atividades lúdicas para as crianças / 
alunos das Escolas EB1 Moinhos do 
Restelo, EB1 de Caselas e Jardim de 
Infância de Belém.
O programa proporcionou um con‑
junto variado de atividades lúdicas 
e pedagógicas que vão ao encontro 
dos interesses dos participantes: 
idas à Praia de Carcavelos, Piscina 
de Barcarena, Exposição do Cosmos, 
ateliers laboratório, Cultura, Plásti‑
ca, Culinária, banhos de mangueira, 
parque Marechal Carmona, Jardim 
da Estrela, Quinta das Conchas, ati‑
vidades desportivas e culturais.
Agradecemos aos Bombeiros Volun‑
tários de Algueirão Mem‑Martins, 
que possibilitaram às nossas crian‑
ças uma manhã super divertida e 
repleta de conhecimentos. 
Com estas atividades a Junta de Fre‑
guesia deu resposta às necessida‑
des de várias famílias, garantindo o 
acompanhamento dos seus educan‑
dos durante o período não letivo, 
proporcionando assim atividades 
divertidas.
As férias do AAAF e CAF regressam 
no dia 4 Setembro com novidades!

MARCHAS INFANTIS DE LISBOA 
No passado dia 17 de junho, nos jardins da Praça do Império e 
Vasco da Gama, na nossa Freguesia, realizaram‑se as Marchas 
Infantis de Lisboa e a Freguesia de Belém foi representada por 
cerca de 30 crianças da EB Moinhos do Restelo, os denomina‑
dos "Brasõezinhos de Belém".
Num trabalho conjunto com a Associação de País desta escola 
produzimos arcos, fatos, adereços e ensaiámos duas coreogra‑
fias com os pequenos marchantes que desfilaram felizes repre‑
sentando os Brasões da Praça do Império, cantando e sorrindo. 
Numa tarde animada e de calor, os pais acompanharam as nos‑
sas crianças dando um apoio excepcional à equipa de técnicos 
que estava responsável pela Marcha Infantil de Belém.
Um agradecimento à equipa do AAAF/CAF, Associação de Pais, 
docentes e técnicos AEC da EB Moinhos do Restelo que colabo‑
raram de forma excepcional para este dia repleto de música, 
dança e felicidade com as nossas crianças.

237º ANIVERSÁRIO 
Casa Pia de Lisboa
No passado dia 3 de julho o Castelo de São Jorge, que acolheu 
inicialmente a Casa Pia de Lisboa, foi palco dos festejos do 237º 
aniversário da organização, no qual esteve presente a respon‑
sável pelo pelouro da Educação da Junta de Freguesia de Be‑
lém, Helena Lencastre.
Este regresso ao "berço da instituição" acontece 237 anos 
depois, numa iniciativa conjunta da Casa Pia de Lisboa e da 
EGEAC que mobilizou mais de 1.000 crianças e jovens dos dife‑
rentes centros de educação e desenvolvimento da Casa Pia de 
Lisboa, bem como dezenas de trabalhadores.
Nos diferentes espaços do Castelo foram desenvolvidas diver‑
sas atividades, as quais culminaram numa atuação em palco da 
Orquestra de Cordas da Casa Pia de Lisboa (Ensino Integrado 
de Música) e do músico Rodrigo Leão.
Parabéns à Casa Pia de Lisboa pelo seu bonito aniversário e 
pelos serviços relevantes que tem prestado aos jovens do nosso 
país durante todos estes anos!
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APOIO À FAMILIA 
As atividades de apoio à família do 
Jardim de Infância de Belém e das 
Escolas Básicas de Caselas, Moinhos 
do Restelo e Bairro do Restelo inicia‑
rão no dia 4 de Setembro.
As inscrições do AAAF e CAF nas Es‑
colas de Caselas, Moinhos do Restelo 
e Jardim de Infância de serão on‑li‑
ne através da página oficial da junta 
de Freguesia de Belém, no separa‑
dor da educação e estarão disponí‑
veis a partir do dia 2 de Setembro.
As atividades do AAAF e CAF estão 
a ser planeadas de modo a tornar os 
dias das crianças inesquecíveis.

ED
U

CAÇÃO

AEC
Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular
Este ano letivo, de 2017/2018, a Junta 
de Freguesia de Belém, parceira do 
Agrupamento de Escolas do Restelo, 
inovará no projeto Atividades de En‑
riquecimento Curricular. Com um mo‑
delo de AEC que permitirá aos alunos, 
acompanhados do seu encarregado 
de educação, a escolha das atividades 
que mais se adequam ao seu perfil, te‑
remos para oferecer atividades novas 
dentro das que já eram dinamizadas.
Existirá, inicialmente, um período 
chamado “Atividades abertas” em que 
os alunos poderão frequentar as ativi‑
dades para as conhecerem melhor e 
posteriormente um período de inscri‑
ção nas mesmas.
A mudança deste projeto deve‑se à ne‑
cessidade de acompanhar os alunos, 
motivando‑os, dinamizando ativida‑
des que vão mais ao encontro dos seus 
interesses. Pretende‑se que o caracter 
lúdico das atividades seja orientado 
para o desenvolvimento dos domí‑
nios, Desportivo, Criativo, Cientifico e 
Linguístico.

PRÉMIO ATRIBUÍDO
À melhor aluna de Direito 
da Universidade Lusíada
No passado dia 1 de julho, a Universidade Lusíada realizou 
a Sessão Solene de entrega de Cartas de Curso aos diploma‑
dos no ano lectivo de 2015/2016.
É tradição nesta Sessão Solene anual distinguirem‑se os es‑
tudantes mais bem classificados, com a atribuição de pré‑
mios oferecidos pelas entidades com as quais a Universida‑
de trabalha e que são sensíveis à qualificação da sociedade 
portuguesa.  
Tem sido esse o caso da Junta de Freguesia de Belém que to‑
dos os anos concede um prémio pecuniário ao melhor Gra‑
duado de uma Licenciatura, tendo sido este ano a de Direito.
Este ano o prémio foi entregue pelas mãos do Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, à alu‑
na Maria Madalena Martinho dos Santos Gomes, um exem‑
plo de excelência e de qualidade, fruto do ensino exemplar 
prestado pela Universidade Lusíada.
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BELÉM RUGBY 2017
Junte‑se a nós para mais uma edição 
do Belém Rugby, a decorrer no dia 
24 de setembro a partir das 16h00, 
em parceria com o Belenenses 
Rugby, no jardim Vasco da Gama.
Será uma tarde dedicada a esta 
modalidade, com um treino aberto 
ao público, completamente gratui‑
to, seguido uma demonstração de 
jogo, feita pelos jovens atletas do 
Belenenses.
Junte‑se a nós e participe em mais 
uma tarde dedicada ao desporto!

PISCINA MUNICIPAL 
DO RESTELO
É já no dia 4 de setembro que arran‑
ca mais uma época desportiva na 
Piscina do Restelo. 
Para além das nossas aulas de Bebés 
(12‑36 meses), AMA´s (3 aos 5 anos), 
Natação de Crianças (6 aos 12 anos), 
Natação de Adultos (+ 13 anos) e 
Hidroginástica, teremos também 
Aquafitness, Cross Swim Fit e Hi‑
droterapia!
E porque a frequência da natação 
não passa apenas pelas aulas, ao 
longo da época iremos realizar dife‑
rentes atividades para os nossos alu‑
nos, tais como: Mês com estilo, Festa 
de Inverno e da Primavera, Festival 
de Verão, entre outras surpresas…
Se ainda não se inscreveu, e pre‑
tende fazer uma Atividade Física 
regular, de que está à espera? Faça 
uma visita à piscina e inscreva‑se 
nas nossas Aulas ou no Regime de 
Utilização Livre. E se pretender um 
ensino mais exclusivo e individual 
também temos aulas de PT. 
Estamos à sua espera!

BELÉM VÓLEI 2017
Inscrições abertas para a 25ª edição do torneio de vó-
lei de relva!
Nos dias 23 e 24 de Setembro, o Jardim Vasco da Gama, em 
Belém, é novamente o palco escolhido para receber um dos 
torneios de maior referência do voleibol de relva nacional. 
Serão aproximadamente 250 jogadores que irão demonstrar 
todo o seu talento no relvado de um dos jardins mais emble‑
máticos da cidade de Lisboa, onde se espera uma grande festa 
e grandes jogos, para que no final sejam levantados os troféus 
dos cinco escalões representados nesta competição – Infantis, 
Iniciados, Cadetes, Seniores e Veteranos. A inscrição do esca‑
lão mais jovem – infantis – é totalmente gratuita. Com a idade 
máxima de 12 anos, os futuros craques terão a oportunidade 
de competir em equipas masculinas, femininas ou mistas, tal 
como os restantes escalões. 
Este ano contamos com a existência de um Prize Money para 
os três primeiros qualificados do escalão sénior, entre outras 
surpresas. 
O espaço envolvente também terá algumas surpresas prepa‑
radas para todos os participantes, mas também para todos 
aqueles que queiram passar dois dias agradáveis a desfrutar 
de grandes jogos de Voleibol.
Para se inscrever, dirija‑se à sede ou à delegação da Jun‑
ta de Freguesia de Belém, ou pela internet, através do link 
goo.gl/SWxZ8t, onde terá toda a informação relativa a este 
grande evento.
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102º ANIVERSÁRIO
Sport Algés e Dafundo (SAD)
Realizou‑se no dia 19 de julho uma Sessão Solene no âmbito 
do 102º Aniversário do Sport Algés e Dafundo (SAD).
Esta cerimónia contou com a presença do Presidente da Câ‑
mara Municipal de Oeiras, Paulo Vistas, do representante 
do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vitor Pata‑
co, do representante da União das Freguesias ALCQD, Car‑
los Sales Moreira, do representante do Comité Olímpico de 
Portugal, José Manuel Araujo, do representante da Confe‑
deração do Desporto de Portugal, Ilídio Trindade, do repre‑
sentante da Câmara Municipal de Lisboa, Vereador Jorge 
Máximo e do Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, entre outras entidades.
Durante a Sessão Solene , foram entregues os Emblemas de 
Dedicação de Prata, Ouro e Platina aos Sócios que completa‑
ram respetivamente 25, 50 e 75 anos de filiação ininterrupta
De acordo com os Estatutos do SAD, foram também entre‑
gues distinções aos atletas e treinadores que obtiveram re‑
sultados de excelência nesta época desportiva, Campeões 
e Vice‑Campeões Nacionais, atletas de seleções Nacionais, 
internacionais e equipas que subiram de divisão, nas mo‑
dalidades de Natação, Basquetebol, Ginástica Rítmica, 
Vela, Judo, Natação Sincronizada, Polo Aquático e Nata‑
ção Master.
O SAD tem a sua Secção Náutica na Doca de Belém e a JF 
Belém deseja as maiores felicidades a esta tão prestigiada e 
antiga colectividade desportiva.

CAAB
A secção de ginástica participou 
no passado final do mês de Julho 
no World Gym for Life Challenge 
2017, em Oslo‑Noruega, onde obteve 
uma medalha de bronze.
Relativamente à secção de atletis‑
mo, o destaque maior vai para a par‑
ticipação do nosso atleta Henrique 
Adrega nos Campeonatos Europeus 
de Masters de Atletismo, realizado 
em Arhus, Dinamarca, onde obteve 
uma medalha de prata por equipas 
no respetivo escalão na prova da 
Meia Maratona.
Estivemos ainda presentes, no mês 
de Julho, nas provas da lagoa de 
Santo André e no memorial Francis‑
co Lázaro e, em Agosto, na 1ª Corri‑
da Urbana de Góis.

CENTRO SOCIAL 
DE BELÉM
Nova época desportiva
Com o aproximar do final das férias 
e o início do ano escolar, regressa 
também o desporto ao Centro Social 
da Junta de Freguesia de Belém. A 
partir de setembro, poderá voltar a 
inscrever‑se nas várias modalida‑
des que temos para si. Ginástica de 
Manutenção, Ginástica infantil, Pi‑
lates, Yoga ou Karaté, são algumas 
das modalidades que fazem parte 
das atividades deste ano, sendo que 
as inscrições estarão disponíveis na 
secretaria da sede e delegação da 
Junta de Freguesia de Belém.
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CAMPOS FÉRIAS PRÉ-ESCOLAR
da Junta de Freguesia de Belém
Foi com muita alegria que este ano contamos com uma novidade nos Cam‑
pos de Férias: o Turno Pré‑Escolar!

Após semanas de preparação podemos di‑
zer que todo o esforço valeu a pena, refor‑
çando que esta nova resposta teve resulta‑
dos muito positivos. 
Agradecemos a confiança a todos os encar‑
regados de educação que nos deixaram a 
responsabilidade de proporcionar aos seus 
pequenos 15 dias de animação e diversão. 
Aos pequenos participantes, agradecemos 
os sorrisos, as gargalhadas, as brincadei‑
ras e as horas de boa disposição durante os 
dias do campo de férias. E por fim, agrade‑
cemos à equipa de coordenadora/monito‑
ras pelo excelente trabalho realizado! 

Após semanas de 
preparação podemos 
dizer que todo o 
esforço valeu a pena, 
reforçando que 
esta nova resposta 
teve resultados 
muito positivos.

TESTEMUNHOS DE 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

“Grande iniciativa da JF Belém 
ao iniciar um turno Pré‑Escolar, 
proporcionando aos mais pequenos 
10 dias fantásticos. Excelente 
escolha/selecção da equipa de 
monitores. Grata pela paciência 
e dedicação. Até para o ano!”

“Parabéns pela iniciativa. Muito 
obrigado pela atenção prestada ao 
meu educando. Parabéns à excelente 
equipa de monitores que acompanhou 
o meu educando em todas as 
actividades e que contribuíram para 
o crescimento, sendo esta uma das 
primeiras etapas da sua vida, onde 
esteve 15 dias e que rapidamente se 
adaptou facilmente a esta equipa 
fantástica. Todos os dias o meu 
educando chegou feliz a casa sempre 
com vontade de ir no dia a seguir.”

“Excelente programa da JFB! Parabéns! 
Variedade de programas, cativa as 
crianças para não tornar monótono!”

TESTEMUNHOS DE 
PARTICIPANTES

“Gostei muito das férias!”

“Gostei muito de estar no campo de 
férias porque diverti‑me, conheci 
meninos novos e adorei todas 
as actividades. Gostei muito das 
monitoras, que fizeram um excelente 
trabalho, por isso cheguei sempre 
feliz a casa pronto para contar como 
foi o dia! Parabéns! Até para o ano!”

“Sendo a primeira experiência (minha 
e do meu filho) desde o primeiro dia 
realizei que não precisava de me 
preocupar. Sempre que nos for possível, 
voltaremos a repetir a experiência.”

CAMPOS FÉRIAS PRÉ-ESCOLAR
da Junta de Freguesia de Belém
Foi com muita alegria que este ano contamos com uma novidade nos Cam‑
pos de Férias: o Turno Pré‑Escolar!

Após semanas de preparação podemos di‑
zer que todo o esforço valeu a pena, refor‑
çando que esta nova resposta teve resulta‑
dos muito positivos. 
Agradecemos a confiança a todos os encar‑
regados de educação que nos deixaram a 
responsabilidade de proporcionar aos seus 
pequenos 15 dias de animação e diversão. 
Aos pequenos participantes, agradecemos 
os sorrisos, as gargalhadas, as brincadei‑
ras e as horas de boa disposição durante os 
dias do campo de férias. E por fim, agrade‑
cemos à equipa de coordenadora/monito‑
ras pelo excelente trabalho realizado! 
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CAMPOS FÉRIAS INFÂNCIA
da Junta de Freguesia de Belém
A 20ª edição do Campo de Férias Infância está, uma vez mais, a decorrer 
com sucesso, boa disposição, responsabilidade e muita diversão, em todas 
as atividades sejam elas culturais, artísticas e desportivas, tendo sempre em 
consideração a faixa etária dos participantes. 

Este ano, e até ao momento, contámos com a par‑
ticipação de cerca de 400 crianças em 5 turnos, 
onde muitas delas repetem a experiência em vá‑
rios turnos. 
Está ainda a decorrer o último turno do Campo 
de Férias – Turno F, que é uma novidade este 
ano, de forma a respondermos a todas as neces‑
sidades dos nossos Fregueses durante as férias 
lectivas dos seus educandos. 

Obrigada a todos os que contribuíram para o sucesso dos nossos Campos 
de Férias.

Contámos com 
a participação 
de cerca de 
400 crianças 
em 5 turnos.
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CAMPOS FÉRIAS JOVENS
da Junta de Freguesia de Belém
Mais uma vez, este ano, decorrem os Campos de Férias Jovem, onde con‑
támos, até ao momento, com mais de 100 jovens participantes! Esperamos 
ter correspondido a todas as expectativas e continuar a fazê‑lo até ao final!
Ainda este ano, contámos com uma grande novidade dos Jovens no Turno 

E: uma semana de acampamento no 
terreno da Associação de Comandos 
em Paço de Arcos! O Presidente da 
JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, fez 
uma visita de surpresa e jantou no lo‑
cal com os jovens e  respetivos moni‑
tores no dia 23 de agosto.
Esperamos que todos os participan‑

tes se tenham divertido e aproveitado esta nova experiência, cheia de novas 
aventuras. Obrigada aos encarregados de educação por toda a confiança, 
aos participantes pela vontade de participar nesta nova experiência e aos 
coordenadores/monitores pela responsabilidade e dinâmica!
Obrigada por fazerem deste turno, um turno inesquecível!

Este ano contámos com 
uma grande novidade no 
Turno E: uma semana 
de acampamento!

TESTEMUNHOS DE 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

“O meu educando manifestou sempre 
satisfação ao longo do turno.”

“Obrigada por mais este ano em que nos 
ajudaram nas férias dos nossos filhos!”

“Quero agradecer o grupo e 
profissionalismo da equipa 
organizadora do Praia campo. 
Acho a iniciativa muito boa e bem 
organizada. As minhas filhas adoram 
e eu também gosto muito. Parabéns 
pelo vosso trabalho. Obrigada!”

TESTEMUNHOS DE 
PARTICIPANTES

“Adorei a Praia campo! Acho 
que as atividades foram muito 
giras e eu diverti‑me imenso.”

“Eu adorei os monitores. Eu acho que 
os monitores e coordenador foram 
simpáticos para mim, divertidos, fixes.”
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CAMPOS DE FÉRIAS SÉNIOR
No passado mês de junho decorreram os dois primeiros 
turnos dos Campos de Férias Sénior. Como se pode ver nas 
tabelas abaixo, ao longo de duas semanas foram diversas 
as atividades que os seniores da nossa Freguesia puderam 
desfrutar, em momentos repletos de convívio, animação e 
boa‑disposição. 
Seguiram‑se os turnos C e D e ainda um turno extra em ju‑
nho, para além da semana que já tínhamos disponível des‑
de o ano passado.

turno a

2ª Feira 
19 jun

3ª Feira 
20 jun

4ª Feira 
21 jun

5ª Feira 
22 jun

6ª Feira 
23 jun

Praia do 
Tamariz

Praia do 
Tamariz

Praia das 
Maçãs

Praia do 
Tamariz

Praia do 
Tamariz

Quinta da 
Bacalhoa

Visita Jogos 
Santa Casa

Visita Mitos 
e Lendas

Museu do 
Azulejo

Farol de 
Cascais

turno b

2ª Feira 
26 jun

3ª Feira 
27 jun

4ª Feira 
28 jun

5ª Feira 
29 jun

6ª Feira 
30 jun

Tamariz Praia do 
Tamariz

Cinema 
"Fátima"

Praia do 
Tamariz

Piscina de 
Coruche

Biblioteca 
de Belém

Arco 
da Rua 

Augusta

Praia / 
Jardim

Convento 
São Pedro 
Alcantara

Coruche

GIP BELÉM
O GIP de Belém, encontra‑se a funcionar des‑
de 2009 no âmbito de um protocolo assinado 
com o IEFP‑Instituto do Emprego e Forma‑
ção Profissional. Neste contexto já foram de‑
senvolvidas diversas atividades, nomeada‑
mente na definição ou no desenvolvimento 
do percurso de inserção ou reinserção pro‑
fissional. Neste âmbito, incluem‑se prestar 
informação profissional, apoio na procura 
ativa de emprego, acompanhamento perso‑
nalizado em fase de inserção ou reinserção 
profissional, encaminhamento para ofertas 
de qualificação e divulgação de ofertas de 
emprego e de programas comunitários e 
apoio à participação em ocupações temporá‑
rias ou em regime de voluntariado.
Relativamente às medidas do IEFP de apoio 
à (re)inserção no mercado de trabalho, no‑
meadamente no que se refere ao primeiro 
período de candidatura para Estágios Profis‑
sionais, que decorreu entre 16 de maio e 31 
de Julho, foram recebidas 13.906 candidatu‑
ras de empresas, que apresentam vagas para 
17.086 estágios, ultrapassando as 8.000 vagas 
apontadas como meta indicativa para esta 
fase. O IEFP vai agora avaliar as candidatu‑
ras recebidas das empresas para a iniciativa, 
que pretende sobretudo a inserção de jovens 
no mercado de trabalho ou a reconversão 
profissional de desempregados. Será aberta 
nova candidatura para Estágios Profissio‑
nais e Prémio ao Emprego a 15 de Novem‑
bro, encerrando a 31 de Dezembro.
Os Estágios Profissionais consistem no de‑
senvolvimento de uma experiência prática 
em contexto de trabalho, envolvendo um 
conjunto diversificado de destinatários, 
com destaque para os jovens recém‑quali‑
ficados e outros desempregados em situa‑
ção de maior desfavorecimento, de forma a 
melhorar o seu perfil de empregabilidade e 
proporcionar condições mais facilitadas de 
integração profissional. Os estágios decor‑
rem durante nove meses, no regime geral, 
podendo ser de 12 meses para algumas cate‑
gorias de desempregados, por exemplo, para 
pessoas com deficiências e incapacidades, ou 
se forem integrados em projetos de interes‑
se estratégico. Os estagiários têm direito a 
uma bolsa mensal de estágio, que varia em 
função do seu nível de qualificação (entre 
421,32 euros para um estagiário com o ensi‑
no básico e 737,31 euros para um estagiário 
com doutoramento), a refeição ou subsídio 
de refeição nos dias de estágio, a transpor‑
te ou subsídio de transporte e a um seguro 
de acidentes de trabalho. O IEFP apoia o 
pagamento das bolsas de estágio com, pelo 
menos, 65% daqueles valores, dependendo 
da tipologia do destinatário e do promotor, e 
comparticipa nos subsídios de alimentação, 
seguros de acidentes e despesas de transpor‑
te. A entidade beneficiária cobre a parte res‑
tante dos custos (no máximo cerca de 35% 
do total) e é responsável também pelo paga‑
mento da taxa social única que incide sobre 
a bolsa de estágio.
Contatos do Gabinete de Inserção Profissio‑
nal da Junta de Freguesia de Belém: telefone 
210 132 330 ou mail gip@jf belem.pt
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GEPE
Grupos de Entreajuda 
na Procura de Emprego
Desde 2015, encontra‑se 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.
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 
Gabinete de Inserção Profissional 
da Junta de Freguesia de Belém 
pelo telefone 210 132 330 ou mail 
gip@jf‑belem.pt ou apareça no Centro 
Social de Belém e participe dos nos‑
sos encontros.
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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 
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.

INAUGURAÇÃO
Instalações CPCJ
Foram inauguradas as instalações da CPCJ – Comissão de Prote‑
ção de Crianças e Jovens de Lisboa Ocidental, no passado dia 28 
de junho, sitas na Rua Diogo de Silves, 35 e 37. Esta inauguração 
contou com a presença do Juiz Conselheiro Leandro Armando, 
Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jo‑
vens, do Vereador com o Pelouro dos Direitos Sociais da CML, 
Arquiteto João Afonso, do Presidente da JF Belém, Dr. Fernando 
Ribeiro Rosa, bem como da Presidente da CPCJ Lisboa Ociden‑
tal, Dr. Isabel Marques, para além de vários representantes das 
entidades presentes na Comissão Social da Freguesia e colabo‑
radores destas entidades.
A instalação da CPCJ em Belém não é para nós novidade visto 
que esta comissão ocupou em tempo instalações no Largo das 
Escolas, tendo posteriormente sido deslocada para outra fre‑
guesia. A JF Belém congratula‑se com o regresso da comissão, 
considerando de primordial importância o seu trabalho em de‑
fesa dos direitos das crianças bem como da sua proteção. 

Protocolo de instalação da CPCJ
As instalações agora inauguradas foram alvo de uma profunda 
intervenção executada pela JF Belém após a celebração de um 
protocolo e delegação de competência da CML na Junta. Estes 
dois espaços – duas lojas em dois prédios diferentes – estavam 
devolutos, tendo sido necessário proceder a inúmeras inter‑
venções, desde a reconstrução de toda a rede elétrica, a criação 
de uma rede informática, a instalação de sistemas de vigilância 
e de incêndio, a realização de obras de construção civil para 
adaptar o espaço, a construção de gabinetes de atendimento e 
de espaços de reunião, bem como a aquisição de material infor‑
mático e de escritório. 

Protocolo de gestão
Com a instalação da CPCJ na nossa Freguesia passa a Junta de 
Freguesia a ser também responsável pela gestão logística da 
CPCJ, a que acresce a responsabilidade pela contratação de dois 
colaboradores.
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DÊ P’RÁ TROCA
Nova Plataforma Online
Este ano, tal como foi anunciado na edição anterior, o pro‑
jecto “Dê P’rá Troca” tem algumas novidades, sendo que o 
grupo de trabalho do projecto tem vindo, ao longo dos anos, 
a trabalhar no sentido de melhorar o funcionamento do 
mesmo, tornando‑o mais acessível a todas as famílias. 
Em Junho, divulgou‑se junto da comunidade os pontos de 
recolha de manuais escolares, onde as famílias podem dei‑
xar os manuais escolares que já não precisam, nomeada‑
mente, na Delegação da Junta de Freguesia de Belém, na 
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e no Agru‑
pamento de Escolas do Restelo. 
Assim, e a partir do dia 14 de julho as famílias começa‑
ram a poder consultar e encomendar gratuitamente os 
manuais escolares através da nova plataforma online, 
http://depratroca.aerestelo.pt, levantando a sua enco‑
menda na sede do projeto, na Rua José Calheiros nº 13, em 
Caselas, entre as 17h e 20h, todas as quartas‑feiras. 
A par da plataforma temos um Jovem Coordenador des‑
tacado para o projeto, que tem como funções a gestão de 
encomendas e voluntários, e que graças ao novo parceiro 
“Rotary Club Lisboa‑Belém” recebe uma bolsa pelo trabalho 
social que este projeto exige.
Para além dos novos parceiros referidos, Agrupamento 
Escolas do Restelo e Rotary Club, mais dois parceiros deci‑
diram juntar‑se ao grupo de trabalho: Banco Alimentar, e 
Fundação João XXIII Casa do Oeste. O Banco alimentar en‑
caminha os manuais que não têm mais uso para a Campa‑
nha Papel por Alimentos e a Fundação João XXIII ‑ Casa do 
Oeste, encaminha os manuais escolares que estão desatuali‑
zados em Portugal para países que precisam e aceitam esses 
manuais, como por exemplo, a Guiné Bissau.

AÇÃO
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LOJA SOLIDÁRIA
Não Custa Nada!!
Informa‑se a população que a Loja So‑
lidária, Não Custa Nada!! estará aberta 
ao público a partir de  11 de setem-
bro no seguinte horário:

3ªfeira – 10h às 14h 
5ªfeira – 15h às 19h 
Sábado – 10h às 13h 
À excepção dos feriados e 5ºs sábados.

LAVANDARIA SOCIAL
Informa‑se a população que a Lavan‑
daria Social encontra‑se temporaria‑
mente encerrada ao público. Mais 
informações através de email joana.
richard@jf‑belem.pt ou através do 
210 132 330.

PASSEIOS PEDESTRES
Do Restelo para a Cidade
Os Passeios Pedonais ‑ “Do Restelo para 
a Cidade“ recomeçam em setembro.
Vamos continuar a caminhar a ver 
museus, palácios e jardins, bebendo 
das águas da cultura e da beleza. 
Esteja atento às vitrines da Junta de 
Freguesia para saber mais.

PROJETO INTERVIR
Durante as férias de Verão as palavras 
de ordem são: avaliação, organização 
e planeamento. Durante estes meses 
o projeto sofre reestruturações nas 
atividades, onde novas dinâmicas são 
pensadas assim como novos temas a 
desenvolver. 
Esperamos, mais uma vez, superar to‑
das as expectativas e ir ao encontro de 
todas as necessidades de quem pode 
usufruir deste projeto! Até já!

Na foto, da esquerda para a direita, Maria Cid, Fernando 
Ribeiro Rosa, Julio Santos, João Afonso e Helena 

Lencastre, respetivamente assessora JF, presidente 
JF, diretor A.Escolas, vereador CML e vogal JF.
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HOMENAGEM
A atletas excecionais 
com deficiência física
No passado dia 5 de julho, o Presiden‑
te da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, homenageou 
dois atletas com deficiência física, re‑
sidentes na Freguesia e reconhecidos 
internacionalmente pelos seus feitos 
desportivos:
Carolina Duarte é uma atleta invi‑
sual  paralímpica que tem participado 
de forma relevante em diversas com‑
petições internacionais tendo, inclusi‑
vé, sido campeã europeia de atletismo 
paralímpico.
Miguel Bento Monteiro é um tenista 
que teve um percurso notável antes de 
ser sujeito a uma transplantação do 
coração, tendo sido campeão mundial 
e europeu de ténis para transplantados.
O esforço, trabalho e dedicação des‑
tes atletas residentes em Belém às 
suas modalidades desportivas merece 
grande respeito e reconhecimento de 
todos nós, pois ambos revelam possuir 
uma enorme força de vontade e espíri‑
to de sacrifício, que merece ser salien‑
tado, pelo que num gesto simbólico 
mas muito sentido, lhes foi oferecido 
um exemplar do livro "Monografia 
Histórica de Belém" com uma dedica‑
tória da JF Belém.

VISITA
Embaixador da 
Costa do Marfim
No passado dias 19 de junho, a Junta 
de Freguesia de Belém contou com 
a visita do Embaixador da Costa do 
Marfim, Koffi Fana Theodore que veio 
prestar os seus cumprimentos ao Pre‑
sidente da Junta de Freguesia, Fernan‑
do Ribeiro Rosa, tendo havido ocasião 
para se abordarem assuntos de inte‑
resse mútuo, fundamentalmente de 
domínio sócio‑cultural.

TORNEIO "LISBOA BELÉM OPEN"
Entre os dias 12 e 18 de junho realizou‑se em Lisboa a pri‑
meira edição do torneio internacional de ténis "Lisboa Be-
lém Open", que contou também com nomes grandes da mo‑
dalidade em Portugal, nomeadamente Pedro Sousa, Gastão 
Elias, Gonçalo Oliveira, Frederico Gil e João Domingues, ten‑
do o alemão Oscar Otte conquistado o título principal deste 
Challenger. De salientar que a dupla portuguesa Frederico 
Gil e Gonçalo Oliveira atingiu a final de pares.
Manuel Sousa, diretor técnico e organizador da prova já 
deixou o mote para a continuação deste Torneio: “A minha 
ideia é manter o Torneio, que ele fique no calendário e que 
cresça gradualmente de uma forma sustentada. Estou sa‑
tisfeito, julgo que o CIF e a Federação Portuguesa de Ténis 
também e portanto faz todo o sentido manter este Torneio.”
Saliente‑se que a CML e a JF Belém também patrocinaram 
este evento desportivo, que é o 2º maior Torneio de Ténis 
alguma vez realizado no nosso país e cuja organização rece‑
beu no final um grande elogio por parte da ATP ‑ Associação 
de Tenistas Profissionais. 
Muitos parabéns a Manuel de Sousa, ao CIF e à FP Ténis pela 
excelente organização!


