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Bom Natal
e Feliz Ano de 2018
O Natal é uma época de paz e de reflexão, tocando na alma de cada
pessoa e na casa de cada família. É uma época de reunir a família,
apelando à solidariedade e à fraternidade. É, igualmente uma época de
coragem, para esquecer, por breves momentos as dificuldades, olhando
para os valores e valorizando o que realmente importa. Belém acolhe
de forma animada e festiva, esta nossa tradição.
A missão da Junta de Freguesia, visa contribuir de forma positiva para
melhorar o dia a dia de todos quantos vivem, trabalham e visitam Belém.
Enquanto Presidente de Junta, já sabem que podem contar com o nosso
apoio nos mais diversos domínios, sempre presente e atento à Freguesia
no seu todo. Aproveito este meio para, nesta quadra natalícia, em meu
nome pessoal e do Executivo desta Junta de Freguesia, transmitir a
todos uma mensagem de esperança e confiança no futuro, formulando
os votos sinceros de um Santo e Feliz Natal e Próspero Ano de 2018.
Fernando Ribeiro Rosa
(Presidente da Junta de Freguesia de Belém)

FREGUESIA TOMADA DE POSSE QUADRIÉNIO 2017–2021
Dia 23 de outubro decorreu o Acto de Instalação dos Órgãos da Freguesia, uma cerimónia que serviu para
empossar oficialmente os órgãos eleitos nas últimas Autárquicas que tiveram lugar em outubro passado.

página 4

GERAL

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)

DOIS NOVOS PARQUES CANINOS
Foi terminada a construção de dois Parques Caninos, um em Pedrouços e
outro nas Torres do Restelo. 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 equipamentos haja uma maior sensibilização por parte dos donos dos
cães para a não deposição dos dejetos caninos fora destes espaços.

Dr.ª Ana Maria Brito
(área direitos cidadão)
3ª feira | 14h30 – 17h30

BEM‑VINDO À FREGUESIA

Dr.ª Tereza Filipe
(área contabilística e fiscal)

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.

Arq.ª Inês Carvalho
(área arquitetura ‑ 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

Rua Damião de Góis, 3G
214 031 477
www.casafrangosmoscavide.pt

HOUSE 360

FAZEMOS AS OBRAS POR SI!
Rua de Pedrouços, 37 B / Armazém 5
210 174 408
geral@house360.pt
www.house360.pt

NATURZEN

ESTHETIC AND WELLNESS CENTER
Praça D. Manuel I, Loja 3C
213 011 036 / 926 657 991
www.naturzen.pt

PROVA

Relações Institucionais, Segurança,
Finanças, Património (incluindo
gestão da Piscina e Centros Sociais),
Organização, Recursos Humanos,
Urbanismo, Licenciamentos e
Comunicação & Imagem

Rua Duarte Pacheco Pereira, 9E
215 819 080
geral@prova-enoteca.com
www.facebook.com/ProvaEnoteca

Educação e Juventude
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RESTELO

PRESIDENTE
Fernando Ribeiro Rosa
fernando.rosa@jf‑belem.pt

SECRETÁRIO
Maria Helena Lencastre
helena.lencastre@jf‑belem.pt
TESOUREIRO
João Carvalhosa
joao.carvalhosa@jf‑belem.pt
Ação Social, Obras em Habitações,
Espaço Público, Espaços Verdes e
Novas Tecnologias
VOGAL
Tiago Pessoa
tiago.pessoa@jf-belem.pt
Desporto, Coletividades, Comércio,
Higiene Urbana e Trânsito
VOGAL
Luís Camilo Alves
luis.alves@jf-belem.pt
Cultura e Turismo
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CASA DOS FRANGOS DE MOSCAVIDE

ENOTECA

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

CORAÇÕES
COM COROA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE LISBOA

Tomada de posse quadriénio 2017–2021
No passado dia 26 de outubro decorreu na Praça do Município
a Cerimónia de Instalação dos Órgãos do Município de Lisboa
para o quadriénio 2017/2021. Esta cerimónia serviu para
empossar oficialmente os órgãos eleitos para o Município
de Lisboa nas últimas Autárquicas.
O Presidente eleito para a Junta de Freguesia de Belém no
quadriénio 2017-2021, Fernando Ribeiro Rosa, esteve presente
na cerimónia, tendo sido empossado nas funções de Deputado
Municipal de Lisboa.

A Associação Corações com Coroa
(CCC), em parceria com a Missão Con‑
tinente, realizou mais um Debate e
Prémio Corações Capazes de Construir,
com o objectivo de distinguir peças jor‑
nalísticas e campanhas de publicidade
que promovem com rigor e sentido de
responsabilidade a proteção dos direitos
humanos. Tudo aconteceu no dia 20
de Novembro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, perante um auditório com‑
pletamente cheio. O tema escolhido para
este ano foi “O Poder da Educação na
Conquista da Igualdade” e contou com
a generosa participação do Presidente
da República Marcelo Rebelo de Sousa
que, numa introdução ao debate que
se seguiria, conversou perto de uma
hora com Catarina Furtado, Presiden‑
te da CCC.
Maria Emília Brederode Santos, Presi‑
dente do Conselho Nacional de Educa‑
ção, Margarida Pinto Correia, Diretora
de Inovação Social da Fundação EDP,
e os diretores de dois projetos educa‑
tivos – Nuno Leitão da Cooperativa A
Torre e Joaquim Sousa da EB123/PE de
Curral das Freiras, debateram questões
relacionadas com “A Educação: Poder e
Direito” numa conversa moderada pelo
jornalista João Adelino Faria, enquanto
as investigadoras Ana Nunes de Almeida
e Mª. João Valente Rosa refletiram sobre
“Escola, trabalho, família e cidadania:
Diferenças no feminino”. José Pedro
Cobra, em modo stand up comedy fez o
apanhado de tudo o que foi dito.

Mais uma edição que fechou o ano da
Corações Com Coroa a chave de ouro,
provando que as temáticas de Direitos
Humanos dizem respeito a todos e todas,
e que cada um de nós tem potencialmen‑
te um poder transformador!
A JF Belém este representada neste
evento pelo seu Presidente, Fernando
Ribeiro Rosa.
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Os Prémios, no valor de 2500 euros
para cada categoria, foram atribuídos
à reportagem “Renegados” (SIC) da jor‑
nalista Sofia Pinto Coelho e ao trabalho
“Médico” da agência Fuel e da produtora
Krypton – dois momentos emocionantes
que marcaram a tarde.
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FREGUESIA

Da esquerda para a direita, na Mesa da Assembleia de
Freguesia, Luís Branco da Silva (1º Secretário), Telmo Correia
(Presidente) e Margarida Cabral (2º Secretário).

FREGUESIA DE BELÉM

Tomada de posse quadriénio 2017-2021

Depois da eleição dos 4 membros do Executivo e se ter pro‑
cedido às respetivas substituições, passam a fazer parte da
Assembleia de Freguesia para o quadriénio 2017/2021:

Dia 23 de outubro pelas 21h, no Auditório do Centro Social de
Belém, decorreu o Acto de Instalação dos Órgãos da Freguesia
resultantes das últimas Eleições Autárquicas, uma cerimónia
que serviu para empossar oficialmente os órgãos eleitos.

PS: Maria Teresa Almeida, António Óscar Machado Rodrigues,
Fernanda Paredes e Pedro Rodrigues;

A cerimónia teve início com a instalação dos novos elemen‑
tos da Assembleia de Freguesia nas respectivas bancadas,
acto conduzido pelo primeiro membro da lista mais votada,
automaticamente eleito Presidente da Junta de Freguesia,
Fernando Ribeiro Rosa, que dirigiu a sessão.
Foram eleitos pelo PPD/PSD - 5 elementos (Fernando Ribeiro
Rosa, João Carvalhosa, Maria Helena Lencastre, José Matos
Rosa e Luís Camilo Alves), pelo PS - 4 elementos (Maria
Teresa Almeida, António Óscar Machado Rodrigues, Fernanda Paredes e Pedro Rodrigues), pelo CDS-PP.MPT.PPM
- 3 elementos (Telmo Correia, Tiago Pessoa e Maria Judite
Cristas Fragoso) e pelo PCP-PEV - 1 elemento (Nuno Esteves).
Seguidamente o Presidente apresentou a proposta de lista para
o preenchimento dos restantes lugares do Executivo da Junta
de Freguesia, tendo-se procedido à votação e aprovação dos
mesmos e também à eleição do Presidente e restante Mesa
da Assembleia de Freguesia.
Passam a fazer parte do Executivo para o quadriénio
2017/2021:

4

BI24 | SET - DEZ 2017 | JF BELÉM

Fernando Ribeiro Rosa (Presidente), Maria Helena Lencastre
(Secretário), João Carvalhosa (Tesoureiro), Tiago Pessoa (Vogal)
e Luís Camilo Alves (Vogal).
Bancadas do PPD/PSD e do CDS-PP

PPD/PSD: José Matos Rosa, Maria Antónia Balula Santos, Luís
Branco da Silva, Fernando Magarreiro e Margarida Cabral;

CDS-PP: Telmo Correia, Maria Judite Cristas Fragoso e Diogo
Belfort Henriques;
PCP: Nuno Esteves
A Mesa da Assembleia passa a ser constituída por:
Telmo Correia (Presidente), Luís Branco da Silva (1º Secretário)
e Margarida Maria Olazabal Cabral (2º Secretário).

Resultados em Belém:
PPD/PSD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2674 votos (32,86%)
PS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2379 votos (29,24%)
CDS-PP.MPT.PPM  .  .  .  .  .  .  . 1729 votos (21,25%)
PCP-PEV .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 547 votos (6,72%)
B.E. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 464 votos (5,70%)
PDR.JPP . . . . . . . . . . . . 26 votos (0,32%)

5 Mandatos
4 Mandatos
3 Mandatos
1 Mandatos

De salientar que com base nos resultados eleitorais (cerca de
54% no seu conjunto), o PPD/PSD e o CDS-PP estabeleceram
um acordo de governação, que incluiu a integração no Exe‑
cutivo de Tiago Pessoa e a indicação de Telmo Correia para
Presidente da Assembleia de Freguesia.

Bancadas do PS e do PCP

FREGUESIA

Da esquerda para a direita, o Executivo da JF Belém,
Luís Camilo Alves (Vogal), Tiago Pessoa (Vogal),
Maria Helena Lencastre (Secretário), João Carvalhosa
(Tesoureiro) e Fernando Ribeiro Rosa (Presidente).

DISCURSO

do Presidente da Junta de Freguesia
de Belém, Fernando Ribeiro Rosa
Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhores
Membros da Assembleia de Freguesia, Senhores Vogais da
Junta de Freguesia, Minhas senhoras e meus senhores, Caras
amigas e caros amigos.
Estejam descansados que não vou fazer grandes discursos.
Aliás, nem tenho discurso preparado, tenho aqui umas pe‑
quenas notas só. Mas, acho que é, de qualquer forma, um
ato formal, e é bom nestas ocasiões dizer-se qualquer coisa,
visto ter um significado, e é bom que as coisas na vida tenham
significados.
Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, caro amigo Telmo
Correia, Srs. Membros da Assembleia de Freguesia, Srs. Vogais
da Junta de Freguesia, minhas senhoras e meus senhores,
caros amigos e caras amigas, obviamente estão aqui incluídos
os funcionários.
Foi no passado dia 1 de outubro que se realizaram as elei‑
ções autárquicas, por sufrágio universal e direto, secreto,
tendo a lista do PPD/PSD, por
mim encabeçada, merecido a
Esta vitória
confiança da maioria da po‑
pulação na nossa Freguesia de
confere-nos,
Belém, e dessa forma, ganhou
mais uma vez,
as eleições, o que nos confere
uma enorme
mais uma vez uma enorme res‑
responsabilidade ponsabilidade perante a nossa
população de Belém.
perante a nossa

A nossa lista foi uma lista bas‑
tante representativa, quer nos
diferentes setores profissionais
que as pessoas representavam,
quer nos vários escalões etários, e possuía diversos indepen‑
dentes – isto é, houve uma preocupação, não obstante ser uma
lista de um Partido (PPD/PSD), de abrirmos à sociedade civil,
que era a nossa grande prioridade. Queremos ter sempre
presente que aqui, o que interessa, de facto, é resolver os
problemas concretos da população – isto é que é uma verda‑
deira política de proximidade. Obviamente, todos nós temos as
nossas ideias, as nossas ideologias – é bom que isso aconteça,
é sinal de que vivemos em democracia, e isso é um bem muito

É uma honra e privilégio mais
uma vez dirigir-me a todos vós,
na minha qualidade de Presi‑
Nós não nos
da Junta de Freguesia de
queremos fechar; dente
Belém. Isto, às vezes, já parece
queremos estar
uma palavra de circunstância,
dado que já é a quinta vitória
abertos a tudo o
consecutiva que nós temos,
que nos cerca.
mas isso também nos dá mais
responsabilidade, porque as
pessoas demonstram que gostaram do que temos feito, mas
ainda não estão contentes, ainda querem mais. E por isso,
temos que continuar com força, com muita tenacidade, sem
medo, mas com bom senso e com alguma coragem, nestes
tempos que correm, a tratar dos assuntos de todos, mas digo
mesmo de todos, independentemente das suas ideologias e
das suas situações, que estão a precisar de apoio ou que nos
pedem a nossa colaboração para os problemas que têm que
ser resolvidos.
Estamos num local muito especial, na zona de Belém, na
zona mais ocidental de Lisboa. É uma zona com caracterís‑
ticas muito especiais – não me lembro que haja na Europa
uma área, por metro quadrado, com tantos museus e mo‑
numentos. Qualquer pessoa que venha a Portugal tem que
necessariamente vir a Belém, nem que seja para comer uns
pastéis de Belém. Mas, de facto, é uma zona muito bonita, e
é um enorme orgulho podermos representar a população da
Freguesia de Belém.
Estamos perante o início de mais um mandato de quatro
anos, é o segundo mandato da nova Freguesia de Belém. Isto,
para nós, tem sido uma experiência nova. Relembro que esta
reorganização administrativa de Lisboa demora uns anos,
há de demorar uns anos – em Paris, salvo erro, foram doze
anos, treze, ou catorze, o que demorou para a reforma ser
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população
de Belém.

importante para todos nós. E por isso mesmo, para mim, como
cabeça de lista, foi um privilégio ter tantas pessoas, e muito
realizadas na sua vida profissional, que aceitaram encarar
mais este desafio, para em conjunto darmos mais este salto.
É uma grande responsabilidade (mais uma), mas demos um
sinal claro de abertura à sociedade civil. Nós não nos queremos
fechar; queremos estar abertos a tudo o que nos cerca. E isso,
por quê? Porque cada vez é mais importante funcionarmos
em rede para resolver os problemas que nos vão surgindo, e
isso é bastante importante.
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FREGUESIA

completamente implementada; nós estamos em quatro anos,
ainda há muito a fazer. Mas, de qualquer forma, vamos para
a frente. Estamos contentes com o que se tem feito, mas não
estamos completamente satisfeitos; queremos melhorar e
avançar de uma forma mais sólida e eficaz.
Nesta ocasião, não quero deixar de cumprimentar os nossos
adversários políticos e todos aqueles que concorreram nestas
eleições. Estou certo de que deram o seu melhor, tendo em
conta os superiores interesses da Freguesia de Belém, não
tenho disso a menor dúvida. E por isso, também os quero
felicitar, porque não estão no conforto das vossas casas, e
estão também a dar algo de vós à sociedade, o que é muito
importante.
Quero relembrar que estar no poder não é a única forma de
fazer política; também é importante estar na oposição, porque
isso ajuda-nos, às vezes, a trilhar os caminhos mais corretos,
sendo vigiados e fiscalizados, digamos, pelos nossos adversá‑
rios. E isso é muito positi‑
vo, mantermos com todos
um diálogo construtivo,
Nós estamos
porque isso é muito im‑
aqui a resolver
portante para que as
os problemas das
coisas possam andar o
pessoas, do dia a dia. melhor possível.

Não vos vou falar mais da crise económica e social, porque
estamos todos cansados disso. Somos otimistas, é evidente
que há situações difíceis, há pessoas que estão em situação
precária, que nos merecem uma atenção especial, e nós, no
Executivo da Junta, iremos dar sempre, como é evidente, até
hoje, uma especial atenção, muito especial sempre, à ação
social, que é o último reduto de muita gente que não tem
mais nenhum sítio a que se agarrar, e que espera que nós
possamos fazer qualquer coisa. Também a educação está
intimamente ligada à ação social, é bastante importante; o
desporto, uma escola da vida, também, a cultura e o ambiente.
Estes são os setores que nós pensamos que têm muito a ver
com as nossas prioridades.
Na prática, trata-se de um trabalho diário assente em afetos – a
palavra está muito na moda agora, não é só o nosso Presidente
da República que faz afetos, nós também devemos fazer, as
pessoas estão a precisar disso. Temos de pensar pela positiva.
Aqui, ainda por cima, podemos resolver os pequenos grandes
problemas das pessoas porque, de facto, aqui, realmente,
estamos na micropolítica, mas tem um aliciante: além de
sentirmos o peso de uma eleição dos nossos concidadãos, e é
uma grande responsabilidade, nós estamos aqui a resolver os

Iremos continuar os nossos esforços para haver sempre uma
ótima e estreita cooperação com os diferentes serviços da
Câmara Municipal de Lisboa. Tenho aqui alguns responsáveis
da Câmara Municipal de Lisboa presentes, que agradeço a
presença. Nós não somos adversários; nós somos comple‑
mentares, somos autarquias que querem o bem comum,
que às vezes pode haver algumas sobreposições, mas com
diálogo, tudo isso se resolve. E, de facto, de uma forma geral,
têm corrido bem as nossas relações, e espero que continuem,

Tratou-se de um combate político duramente disputado –
posso dizer que foi duramente disputado, talvez dos mais
duros que tive até hoje – e esperamos que existam condições
de, com todas as forças políticas, podermos melhorar a nossa
freguesia. E estamos disponíveis para receber propostas de
todos, desde que sejam imbuídas de boa fé e que sejam de
índole construtiva.
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Nós aqui, gosto sempre de dizer que não existe a palavra –
aliás, os meus colaboradores sabem – a palavra “problema”
não existe na Junta de Freguesia de Belém; temos uma palavra
de que gostamos, que é preferível, que é a palavra “soluções”,
isso sim. Estão aqui vários, eles sabem, estou constantemente
a dizer isso. Obviamente, dentro da legalidade, mas para nós,
há sempre uma forma de resolver os assuntos, desde que
sejam objetivos, e aliviem a vida às pessoas.
As atuais freguesias de Lisboa são maiores do que muitos
municípios de Portugal – talvez cerca de dois terços dos muni‑
cípios de Portugal, têm menos meios que as Juntas de Freguesia
de Lisboa. Isso é aliciante, mas torna-se um grande desafio,
mesmo uma grande tarefa e uma grande responsabilidade.
Mas, realmente, permite-nos, nos diferentes domínios – e
estejam descansados que não vou falar aqui neles – nós poder‑
mos ter uma intervenção que nos dá uma grande realização
sob o aspeto pessoal, humano, profissional e político. Agora,
temos uma grande dificuldade – eu nunca gosto de falar nisto
porque não gosto de falar em falta de meios; quer dizer, temos
que trabalhar com os meios que temos. Mas, o que é um facto,
o que é uma realidade, e que ninguém pode contrapor, é que,
realmente, a nossa maior dificuldade que neste momento
temos é não possuirmos ainda uma sede. Está previsto, está a
trabalhar-se nisso, existem boas perspetivas, mas em rigor, é
a única freguesia que ainda não tem uma sede definitiva. Por
quê? E até quando? Não temos instalações adequadas para
instalar o pessoal, temos técnicos fechados sem uma janela,
temos outras pessoas encafuadas, não temos instalações
adequadas para pôr os arquivos, não temos instalações ade‑
quadas para ter material apreendido pela Polícia Municipal,
de contravenções, de contraordenações dos licenciamentos
– ainda no outro dia tive que fechar a porta para a Polícia
não entrar ali dentro, porque o Sr. Comandante queria pôr
cá o material todo, porque, de facto, não temos instalações
para pôr o material. Estamos a negociar com a Câmara, e
contando com a boa co‑
laboração da Polícia, que
são bastante colaborantes
A palavra
connosco, para arranjar‑
“problema” não
mos forma, porque não
existe na JF Belém;
temos ainda sítio para
temos uma palavra
instalar os nossos cola‑
boradores, quanto mais
que preferimos:
neste momento,
a palavra “soluções”. termos,
produtos apreendidos,
armazenados, e mesmo
os nossos arquivos em condições. Estamos a trabalhar, de
qualquer forma, nesse sentido, para irmos melhorando o que
temos, mas espero – e aqui faço um apelo à Câmara Municipal
de Lisboa, que continue a envidar os seus esforços para que
num futuro breve se concretize a nossa ida para a futura
sede, que será na zona por cima da atual sede da Junta de
Freguesia, para alargarmos a nossa área para onde existe a
Embaixada de Timor, que há de sair para um outro local que
já está escolhido, e para ficarmos com essa instalação já em
condições de podermos funcionar melhor para a população.
É fundamental ficar resolvida esta questão, é mesmo muito
importante.

No referente aqui à Fre‑
guesia de Belém, foi com prazer que lhes posso dizer que
conseguimos fazer um acordo com o CDS-PP, que foi uma
força política que também fez uma campanha muito boa, teve
uns belíssimos resultados na nossa freguesia, que já eram
nossos parceiros na governação – aliás, desde 2001 que estão
connosco – e portanto, isto continua a ser mais um passo em
conjunto, dos que nós temos estado a dar nestes anos todos.
E, portanto, felicito os nossos parceiros por, neste momento,
termos uma maioria confortável, de cinquenta e quatro por
cento (54%) na nossa freguesia, o que quer dizer que pelo
menos cinquenta e quatro por cento (54%) confiou em nós.
De qualquer forma, vamos trabalhar para os cem por cento
(100%) das pessoas que estão cá, como é evidente. Mas, é uma
responsabilidade que temos, grande, numa altura destas, que
não é fácil, em que estamos na oposição ao Governo, mas pelo
menos vamos continuar o que temos feito anteriormente, a
desenvolver a nossa atividade o melhor possível, nos dife‑
rentes setores de atividade.
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problemas das pessoas, do dia a dia, que parecendo que não
é muito importante, é mesmo muito importante. E por isso,
hoje em dia, graças a Deus, com a reforma administrativa de
Lisboa, as Juntas, pelo menos aqui em Lisboa, já têm alguns
meios significativos para poderem resolver casos bastante
diversos e com alguma relevância na vida da nossa sociedade.

As nossas competências são bastante amplas, pois além das
competências próprias, possuímos também competências
delegadas pela Câmara, e além disso, exigimos sempre ser
tidos em consideração em tudo o que tenha lugar na nossa
freguesia, seja lá feito por quem. Isso é que nós exigimos,
tenham lá paciência. E também nunca fugimos aos problemas.
Quando nos falam de situações, nós dizemos que não é nosso,
mas é daquela entidade; e se é daquela entidade, nós provi‑
denciamos junto de quem
de direito para resolver
essas situações. Isso é bas‑
É claro que podem
tante importante, e aliás,
contar sempre
também está cá o Sr. Ve‑
connosco em Belém. reador Pedro Costa, quero
felicitá-lo também, e que
tenha um bom mandato,
muito obrigado pela sua presença, e já que também está
aqui, tome a devida nota destas nossas preocupações, porque
queremos, realmente, melhorar toda a nossa colaboração com
a Câmara, porque, realmente, somos complementares, tem
que haver boas conversações e boas relações entre as duas
autarquias. Cada uma tem as suas funções, evidentemente,
mas vamos funcionando o melhor possível, com diálogo.
Uma palavra especial às forças de segurança também aqui
representadas, de Proteção Civil e militares, bem como aos
demais serviços públicos – por exemplo, a Unidade de Saúde
Familiar – aos clubes, às coletividades e associações sedeadas
na nossa freguesia. Vejo aqui vários membros representantes
das coletividades e dos clubes. Quero que saibam que, para
nós, é muito importante o papel das coletividades na nossa
sociedade. Nós sabemos, estamos cientes disso – aliás, em
breve vou distribuir também as competências pelos nossos
membros do Executivo, mas é muito importante o papel das
coletividades na vida das pessoas, e sabemos que algumas
delas não sobreviveriam se não fossem apoiadas pelos órgãos
autárquicos. Estamos conscientes disso, e nós não queremos
que morram, porque sabemos que as coletividades são uma
espécie de sangue da sociedade, fazem a sociedade viver,
circular, e isso para nós é fundamental. E por isso, é como
se fosse um prolongamento – várias vezes digo isto – da
própria Junta de Freguesia. Nós nem nos queremos sobrepor
às coletividades; apoiamos as coletividades. Isso para nós
é muito importante, para desenvolvermos; quando muito
somos alavancas à atividade dessas próprias coletividades.
E por isso, podem continuar a contar com o nosso apoio,
porque estamos todos, PPD/PSD e CDS-PP, certamente cientes

de que isto é fundamental para a nossa sociedade – e, aliás,
as próprias forças políticas que estão na oposição também
têm essa ideia, com certeza, eu sei que alguns até também
são membros de coletividades também aqui presentes, e de
clubes. Mas, de facto, nós temos aqui grandes clubes e cole‑
tividades na nossa zona, riquíssimos, algumos centenários.
E é bastante bom vê-los aqui presentes, e agradeço muito a
vossa presença, registei e é muito importante sentir esse vosso
amor e carinho numa altura destas.

FREGUESIA

para irmos melhorando o serviço que prestamos à população
de Belém.

Também uma referência muito amiga para todos os funcioná‑
rios e colaboradores da Junta de Freguesia. Estão aqui vários,
eu sei que sem vocês isto não avançava, nada avançava. De
uma forma geral têm sido fantásticos, e queremos continuar
a contar com todos vós, e contem connosco.
Também quero agradecer a todos aqueles que terminaram
agora o seu mandato, e aos outros que vão agora iniciar.
Isto faz parte, é uma a rotatividade. Por acaso, nestes casos
concretos, conseguimos, de facto, haver uma remodelação
parcial, outros já vinham de trás, entram os novos, mas isto
é bom para haver sangue novo e haver outro élan na nossa
atividade.
Obviamente que estamos em mais um mandato, vamos
aprovar um Plano de Atividades, mas as nossas grandes preo‑
cupações, já há bocado as frisei, quais é que eram. Queremos
também continuar a erguer esta dinâmica coletiva, assente nos
afetos, nas relações de proximidade e de vizinhança, que nos
têm permitido congregar muitas boas vontades. E posso-lhes
dizer, com conhecimento de causa, que temos muitas boas
vontades na nossa freguesia a apoiar-nos. Não é só com os
funcionários, temos muitos voluntários, nos diferentes domí‑
nios – que eu não vou aqui referi-los porque são vários (no
Refood, na Loja Solidária, Transporte Solidário), em todos os
setores, nos diferentes que temos, a Mesa de Nossa Senhora
que apoiamos, que dá uma refeição quente a cada uma das
várias pessoas diariamente, enfim, projetos que apoiamos,
mas é tudo com pessoas que dão um pouco de si durante o dia
para apoiar aqueles que estão mais necessitados. E nós, nestes
órgãos autárquicos, temos de estar muito atentos a isso, para
apoiarmos e servirmos de alavanca a esses casos, para que
não morram, e para que se possa otimizar mais esse apoio.
Não vos quero maçar muito mais. É claro que podem contar
sempre connosco em Belém. Por Belém, sempre!
Muito obrigado.
O Presidente
Fernando Ribeiro Rosa
Lisboa, 23 de outubro de 2017

EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM

SECRETÁRIO
Maria Helena
Lencastre

Rel. Institucionais,
Segurança, Finanças,
Património, Organização,
Recursos Humanos,
Urbanismo,
Licenciamentos e
Comunicação & Imagem

Educação e Juventude

TESOUREIRO
João Carvalhosa

VOGAL
Tiago Pessoa

VOGAL
Luís Camilo Alves

Ação Social, Obras em
Habitações, Espaço
Público, Espaços Verdes
e Novas Tecnologias

Desporto, Coletividades,
Comércio, Higiene
Urbana e Trânsito

Cultura e Turismo
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PRESIDENTE
Fernando
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FREGUESIA

Na foto, a Embaixadora do Peru,
Maritza Puertas de Rodriguez
e o Presidente da JF Belém,
Fernando Ribeiro Rosa.

VISITAS

À Junta de Freguesia
Nos passados dias 21 de setembro e
17 de novembro, a Junta de Fregue‑
sia de Belém contou com as visitas
da Embaixadora do Peru, Maritza
Puertas de Rodriguez e da Prefeita
de Vigia (cidade vizinha de Belém
do Pará, Brasil), Camille Vasconcelos,
respectivamente.
Estas entidades vieram apresentar
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, mas também
económico.

HOMENAGEM

D. Nuno Álvares Pereira
Decorreu no dia 6 de novembro às 16h uma homenagem a
D. Nuno Álvares Pereira, Condestável e Santo, junto à sua
estátua existente na nossa Freguesia, tendo estado presente
o Senhor D. Duarte Nuno, Duque de Bragança e descendente
de D. Nuno Álvares Pereira.
O acontecimento foi marcado com honras militares, alusões
históricas e biográficas bem como com um enaltecimento
deste Homem militar que se tornou Santo.
Estiveram presentes diversas entidades do foro político e
militar em homenagem, nomeadamente o presidente da
Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, tendo
a iniciativa mais uma vez sido organizada pela Comissão de
São Nuno de Santa Maria, presidida por D. Nuno Van Uden.

101º ANIVERSÁRIO
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Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Campo de Ourique
No passado dia 18 de novembro, pelas 15h30, decorreu uma
Sessão Solene no âmbito das comemorações do 101º aniversá‑
rio da AHBVCO. Após uma formatura e receção às entidades
convidadas foi realizada uma homenagem a todos os bom‑
beiros presentes, seguida da imposição de condecorações
e prémios.
O presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa e a membro
da Assembleia de Freguesia, Judite Cristas Fragoso, não
puderam deixar de estar presentes nesta cerimónia tão im‑
portante para uma das entidades que colabora ativamente
com a nossa Freguesia.
Na foto, a Prefeita de Vigia, Camille
Vasconcelos e o Presidente da JF
Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

Nesta cerimónia, o Comandante Matos Fernandes recebeu
a "Fénix de Ouro" da Liga dos Bombeiros Portugueses e a
JF Belém foi agraciada com o Diploma e Medalha de Reco‑
nhecimento de 3ª Classe da AHBVCO.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

ROMARIA MINHOTA
A Casa do Minho levou a efeito, nos Jardim Vasco da Gama em
Belém, mais uma Tradicional Romaria Minhota.
Belém vestiu-se no passado dia 17 de setembro com as alegres
cores do Minho. A Casa do Minho em Lisboa organizou mais
uma “Romaria Minhota” e, para a festa, convidou dois ranchos
folclóricos que se deslocaram propositadamente do Minho para,
conjuntamente com o Rancho Folclórico anfitrião, fazerem na
nossa Freguesia uma grande festa à moda do norte.
A “Romaria Minhota” teve início com a celebração de uma
missa em Honra de S. Tiago e Nossa Senhora do Minho , pelo
Padre Alexandre, a que se seguiu uma procissão solene pelas
ruas da Freguesia.
De volta ao Jardim Vasco da Gama, os grupos subiram ao palco
ali propositadamente montado e, perante um público entu‑
siasmado, mostraram como se canta e dança em diferentes
regiões do Minho.
Sediado em Lisboa, o Rancho Folclórico da Casa do Minho exibiu
um pouco do folclore do Alto e do Baixo Minho; de Barcelos veio
o Rancho Folclórico São Lourenço de Alvelos e, de Valença, o
Rancho Folclórico e Cultura de S. Julião, os quais deslumbraram
o público com o seu ritmo e vivacidade.
A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente, Fernan‑
do Ribeiro Rosa, não pôde deixar de se associar a este marcante
evento tipicamente português, organizado tão brilhantemente
pela Casa do Minho em Lisboa.

ANIVERSÁRIOS DE COLETIVIDADES
107º Aniversário da SMIL

119º Aniversário da ADF

No passado dia 11 de novembro decorreu um almoço con‑
vívio em honra de São Martinho, inserido num conjunto de
iniciativas durante o mês de novembro que marcaram as
comemorações do 119º Aniversário da Academia Dramática
Familiar (ADF).
Ambos os eventos, apoiados pela JF Belém, contaram com
a presença do seu Presidente, Fernando Ribeiro Rosa e
do Vogal Luís Camilo Alves. Parabéns a ambas as coletividades por terem atingido tão bonitas idades!

Astérix e a Transitálica
Astérix e Obelix estão de regresso em
Astérix e a Transitálica, o novo álbum
assinado pelos talentosos Jean-Yves
Ferri e Didier Conrad.
Apesar do que Obelix possa pensar,
os itálicos, habitantes de Itália, não
são todos romanos, pelo contrário!
Os itálicos, tal como os irredutíveis
gauleses, pretendem preservar a sua
autonomia e veem com maus olhos
as veleidades de conquista de Júlio
César e das suas legiões. Uma aventu‑
ra emocionante à descoberta de uma
Itália surpreendente e antiga!
Cores na Cidade,
Azulejaria de Belém
O livro “Cores na Cidade – Azulejaria
de Belém”, edição revista e aumenta‑
da do livro “Cores na Cidade – Azule‑
jaria de Santa Maria de Belém” inclui,
agora, todo o território da Freguesia
de Belém e as suas demonstrações na
arte da azulejaria. O novo título, da
colecção Cores na Cidade é da autoria
do Professor Doutor Augusto Mouti‑
nho Borges e foi editado pela Junta
de Freguesia de Belém, incluindo os
melhores exemplares de azulejos aqui
existentes.

MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA
A mostra bibliográfica de janeiro e
fevereiro incidirá na autora Juliette
Benzoni que tem os seus romances
traduzidos em cerca de vinte línguas.
Herdeira da tradição do romance his‑
tórico do século XIX, Juliette Benzoni
é considerada uma figura de primeiro
plano neste género literário.
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No passado dia 28 de outubro, pelas 21h30, decorreu uma
Grande Noite de Fado, no âmbito das comemorações do 107º
Aniversário da Sociedade Musical Instrução Libertada (SMIL),
mais conhecida por Solidó. Foi uma noite animada que contou
com a atuação dos fadistas João Almeida, Carolina Gomes,
Ana Carvalho, Carlos Oliveira e Américo Dias, acompanhados
musicalmente por Paulo Ferreira e Ricardo Chitas.

NOVIDADES
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CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

BIBLIOTECA E
AMBIENTE
A sessão de educação ambiental- ver‑
tente marinha, dirigida por Helena
Pedro e Teresa Portela, estudantes de
mestrado em ecologia marinha bem
como em ecologia e gestão ambiental,
realizou-se na Biblioteca no dia 17
de outubro, para a turma do 3.º B,
da prof. Zélia Matos, com a presença
de Emília Coelho diretora da Escola
Moinhos do Restelo, tendo-se observa‑
do a constante interação dos alunos.

O APOIO AO
ESTUDO EM CASA
Workshop para Encarregados
de Educação (e Professores)
por António Montiel

10

BI24 | SET - DEZ 2017 | JF BELÉM

Reflexão, partilha de experiências e
contacto com alguns critérios e téc‑
nicas inspiradoras para orientar os
estudos dos filhos em casa e encontrar
respostas às inquietações de muitos
pais: como podem acompanhar o
estudo dos filhos? Como, se não têm
tempo disponível?
Como, se não dominam os assuntos
que eles andam a aprender? Como,
se nos dizem «que não é assim que
a professora lhes ensina»? E, a que
preço pagam os pais essa vontade de
ajudar os filhos? Vale a pena sofrer
essa perturbação da vida familiar com
a canseira dos trabalhos de casa? Não
seria suficiente o tempo que andam
na escola? Terei que investir num
ATL ou numa explicadora? E será
suficiente?
Duração: 90m
Local: Biblioteca da Junta
de Freguesia de Belém
Data: 2017-01-27 às 10h30
Inscrições: biblioteca@jf-belem.pt
Observações: Entrada gratuita,
mediante inscrição prévia

64.º ANIVERSÁRIO DO CPAS
O Pelouro da Cultura fez-se representar no 64.º aniversário do
Centro Português de Atividades Subaquáticas e, também, na
inauguração da Exposição “Boas práticas – Património Cultural Subaquático em Portugal” – O QUE É O PATRIMÓNIO
CULTURAL SUBAQUÁTICO. A exposição é resultado de uma
parceria entre o CPAS e a Comissão Nacional da UNESCO em
Portugal, tutelada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Destacamos alguns dados mais relevantes deste Centro:
O Centro Português de Actividades Subaquáticas é uma
Associação sem fins lucrativos fundada em 1953, a Escola
de Mergulho mais antiga da Europa, 10ª a nível mundial e
membro fundador da Confederação Mundial das Actividades
Subaquáticas. Foi pioneiro, em 1956 na realização do 1º filme
subaquático a cores de que há conhecimento em todo o mundo
“Fundo do Mar” e na Formação do Mergulho Amador em Por‑
tugal. Foi pioneiro da Arqueologia Subaquática em Portugal
com a 1ª intervenção subaquática arqueológica em Tróia, em
1959. Realizou o 1º Simpósio Internacional de Medicina do
Mergulho e missões ao Ultramar para estudo da fauna e flora.
Criou Parques e Reservas Marinhas em Portugal e realizou
as I Jornadas de Hiperbarismo em Portugal”, nas áreas da
Engenharia e da Medicina, no CCB. Esta Organização Não
Governamental de Ambiente promoveu várias exposições e
publicações tendo dado início, este ano, aos Cursos de Mergu‑
lho Científico. O CPAS, Entidade de Utilidade Pública colabora
com a Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém, desde 2013,
em sessões interativas de sensibilização do ambiente.
Já o visitaram?

VISITA AO MUSEU
A Biblioteca promoveu a visita de um grupo de utilizadores
ao Museu Municipal da Vida Submersa. O grupo usufruiu da
visita guiada da própria presidente da direção, a economista e
mergulhadora Dra. Margarida Farrajota, a quem agradecemos
a sua amabilidade e profissionalismo.

Aulas de Português
e cultura portuguesa
As aulas de Português para estrangei‑
ros são direcionadas ao ensino do por‑
tuguês nível A1 A2. As nacionalidades
dos alunos são variadas: espanhola,
sueca, inglesa, escocesa, chinesa, se‑
negalesa, holandesa, venezuelana,
filipina, polaca, russa, francesa. Estas
aulas têm lugar às segundas das 15h30
às 17h, às terças e quintas das 16h às
17h15 e às sextas das 14h30 às 16h30,
conforme os níveis.

VISITAS DE ESTUDO

Aulas de Espanhol
e cultura espanhola

As mais recentes visitas de estudo à Biblioteca do Externato
Veleiro incidiram na escrita criativa dos alunos a partir do
início da leitura de um livro de Robert Muchamore e, por
outro lado, na reflexão e visualização de imagens da tragé‑
dia de Oliveira do Hospital e arredores, com testemunho de
professor natural do mesmo local. Os alunos enviaram para
alguns moradores mensagens de esperança e alento. Os pro‑
fessores Hermínia Afonso e Rui Borges trazem, regularmente,
os alunos à Biblioteca.

As aulas de espanhol lecionadas são
às terças e quintas das 14h30 às 16h.
Os alunos inscritos têm o prazer de
aprender com o professor Teodoro
Pérez Infante, nativo da língua
espanhola.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

REINÍCIO DE AULAS

Aulas de Inglês e cultura inglesa
As aulas de inglês de nível A1/A2 rea‑
lizam-se às segundas e sextas, das 16h
às 17h e das 17h às 18h. As aulas vão
reiniciar no dia 8 de janeiro de 2018.

CICLO DE CONCERTOS
N. Srª. do Bom Sucesso

A Junta de Freguesia de Belém é parceira da Associação de
Pais do Colégio do Bom Sucesso na organização do Ciclo de
Concertos a N. Srª. do Bom Sucesso. O ciclo que iniciou no dia
19 de outubro com a atuação "Doces Palhetas", uma Ensemble
de Clarinetes da Orquestra Metropolitana, conta com um
concerto por mês, até maio de 2018. Consulte o programa
abaixo para mais informações.

“O Último Dia de um
Condenado” de Vítor Hugo
No ano em que se assinalam os 150 anos
da Abolição da Pena de Morte em Portu‑
gal, o primeiro país da Europa a abolir
a pena de morte, o Teatro Armando
Cortez apresenta “O Último Dia de um
Condenado”. Descontos e mais informa‑
ções em: biblioteca@jf-belem.pt.
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TEATRO
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EDUCAÇÃO

PRÉMIO DO
MELHOR ALUNO
Escola Secundária
do Restelo

No passado dia 27 de setembro a Junta
de Freguesia de Belém, na pessoa do
seu Presidente, Dr. Fernando Ribeiro
Rosa, esteve presente na cerimónia do
dia do Diploma da Escola Secundária
do Restelo onde entregou o Prémio ao
Melhor Aluno desta escola.
Nesta cerimónia também foram entre‑
gues diplomas de Mérito e Excelência
aos alunos finalistas de 2016/17.
É com orgulho que a Junta premeia o
melhor aluno do secundário, tendo a
distinção deste ano sido atribuída ao
João Paulo Dinis Lopes, que recebeu
o respetivo cheque de 500€, das mãos
do Presidente Fernando Ribeiro Rosa.
Desejamos a todos os finalistas
sucesso académico e/ou profissional.
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DIA IMAMAT
No passado dia 23 de novembro ce‑
lebrou-se o dia Imamat sob a forma
de uma receção no Centro Ismaili, à
na qual estiveram presentes diversas
autoridades políticas, tais como os Mi‑
nistros da Agricultura e da Cultura, o
presidente da CML, Fernando Medina
e o presidente da JF Belém, Fernando
Ribeiro Rosa. Durante o evento a que
presidiu o Príncipe Amyn Aga Khan,
irmão do líder da comunidade ismae‑
lita, foi anunciado que a Fundação
Aga Khan irá doar 100 mil euros para
a recuperação da Mata de Leiria.
Em Junho, depois dos incêndios em
Pedrógão Grande que causaram a
morte de 65 pessoas, o príncipe Aga
Khan doou 500 mil euros para apoiar
as vítimas dos mesmos. Essa verba foi
já distribuída na sua quase totalida‑
de em forma de bolsas de estudo, no
valor de 500 euros cada, a crianças e
jovens da região.

ESCOLAS COM VOZ

Homenagem às vítimas e a todos os
que combateram os incêndios de 2017
A Junta de Freguesia de Belém com as escolas da freguesia
prestou uma homenagem às vítimas e seus familiares e a
quem esteve a combater os fogos nos incêndios de 2017, que
contou com a presença do Presidente, Fernando Ribeiro Rosa.
O pelouro da Educação no âmbito do projeto Escolas com
Voz, que visa reunir as escolas da Freguesia para iniciativas
pedagógicas em rede, aceitou o desafio proposto por alunos
da freguesia, de organizar um momento de homenagem às
vítimas e seus familiares e a todos os que estiveram na linha
da frente no combate aos fogos nos incêndios de 2017.
Com esta homenagem pretendeu-se dar uma oportunidade
aos alunos da Freguesia de refletirem em conjunto sobre
os temas inerentes à tragédia dos incêndios e a tomarem
medidas de ação como futuros adultos de um país que sobre
este assunto precisa de ser mais protegido.
Agradecemos a todos os diretores, professores e alunos a
presença na Homenagem de 15 de Novembro de 2017, na
Praça da Império em frente ao Museu da Marinha. Agrade‑
cemos a presença de Mimi Froes que com a sua participação
proporcionou-nos um momento de partilha e paz muito
especial. E um especial agradecimento a Corporação dos
Bombeiros Voluntários de Oeiras que amavelmente respondeu
às questões dos alunos.

EDUCAÇÃO

CLUBES PAULA VICENTE
Muitas vezes, a coisa que mais espanto causa em qualquer pessoa é acordar,
uma manhã, diferente do que era na noite anterior. Quer dizer, perder o sentido
da sua própria arquitetura interna. Acontece muito aquando a época natalícia
se aproxima, vencemos o corpo torneado do verão, o colesterol aumenta e
as curvas abdominais ganham um relevo estonteante como nos quadros
de Botero. Assim, em nenhuma atividade é bom sinal se, de início, exista o
desejo de vencer. Deve-se começar por amar a técnica de cada atividade por
si própria, como se ama a vida pelo simples prazer de viver e, é nisto que
consiste a verdadeira vocação e a promessa de êxito sério. Em suma, é preciso
amar uma atividade, como se mais nada existisse no mundo, por si própria.
Estas premissas também se aplicam ao coletivo e iniciámos o ano letivo nos
Clubes Paula Vicente com esta paixão.
Precisamente no dia 24 de novembro, comemorou-se o dia Mundial da
Ciência, enaltecendo o papel da mesma para o desenvolvimento humano, o
Clube de Laboratório colocou diferentes gerações a criar detergente bioló‑
gico, instigando assim desafios para um futuro próximo. Os alunos do Clube
de Culinária saltaram para celebrar o Dia Mundial da Alimentação e numa
tentação “forçada” foram convidados pelo Jumbo de Alfragide para um
pequeno atelier, inserido no “Programa Vida Saudável”, onde falaram sobre
alimentação saudável, com uma componente prática, bem como práticas
de sensibilização sobre desperdício alimentar e formas de evitá-lo em casa.
Iniciámos as atividades do Clube de Basquetebol, neste ano letivo, com uma
competição individual de lançamentos na passada durante 1 minuto, efetuando
lançamentos do lado direito e do lado esquerdo consecutivamente.
Para contabilização de pontuação, eram somados os lançamentos efetuados,
com os lançamentos convertidos e uma pontuação de 1 (mau) a 5 (muito bom)
pela técnica demonstrada pelo aluno. Finalizada a competição semanal, foram
encontrados os seguintes vencedores. 1º Beatriz Vicente, 2º Filipe Silva e 3º
Francisca Henriques.
Quando em 1986, Diego Maradona coloca a mão na bola (a mão de Deus)
num gesto semelhante ao descrito acima, o clube de Futebol decidiu visitar
o maior estádio de Portugal, o estádio do Sport Lisboa e Benfica, clarificando
que a prática do futebol se pratica com os pés e não com as mãos.

O Clube de Jornalismo, numa parceria com o Doclisboa - Festival Internacional
de Cinema e a Apordoc - Associação pelo Documentário, trouxe à escola uma
oficina criativa que incluiu a visualização de dois filmes (No Tempo do Verão e
Boa Viagem, Ibantu!) e a discussão dos mesmos. Nesta oficina trabalharam-se
as emoções, os medos e expectativas.
Para celebrar o Natal, participámos na grande festa do dia 15 com os Clubes
de Teatro, Dança e Ludoteca, sendo que os cartazes da Festa foram elaborados
pelo Clube de Cultura.
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Desejamos a todos um feliz natal, com um salto de gigante para o próximo
ano, com justiça, imparcialidade e solidariedade.
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Este ano os Clubes Paula Vicente voltaram a receber a visita da artista Lidia
Kostrzyńska, promovida pela associação Giraventos. Desta vez para um
workshop de fusing, e não de um vitral em honra de Eusébio, mas sim, de
uma forma lúdica construíram pendentes, utilizando quadrados de vidro e
vidro em pó de diferentes cores para a confeção das peças.

EDUCAÇÃO

DÊ P´RÁ TROCA
No dia 26 de Outubro o Projeto sus‑
pendeu as suas funções online para
reestruturação e balanço anual. Desta
forma, o site deixou de responder
aos pedidos até reabertura em 2018.
No entanto, a equipa continua a dar
resposta aos pedidos urgentes feitos
por e-mail para troca@csfbelem.org.
Este ano de 2017, doámos cerca de 250
manuais escolares às famílias que nos
procuraram. E entregámos ao nosso
parceiro, Casa Oeste da Fundação
João XXIII, mais de uma tonelada de
manuais escolares desatualizados
para a maior parte serem enviados
para escolas na Guiné-Bissau e os
restantes, que não têm mais uso,
serem entregues no Banco Alimen‑
tar no âmbito da “Campanha Papel
Usado=Alimentos”.
Agradecemos a todos a confiança de‑
positada no projeto. Até 2018!

DIA NACIONAL
DA CULTURA
CIENTÍFICA
No passado dia 24 de novembro come‑
morou-se o Dia Nacional da Cultura
Científica, instituído pelo antigo Mi‑
nistro da Ciência e Tecnologia, José
Mariano Gago, em 1996 em homena‑
gem a Rómulo de Carvalho/António
Gedeão, professor, divulgador de
ciência e poeta.

CAF/AAAF
O Apoio à Família (AAAF/CAF) tem como tema principal de
ponto de partida para as atividades - “Eu e os outros”. Com
este tema pretendemos abordar temáticas como as diferenças
culturais entre as pessoas e povos.
O Apoio à família tem estado muito empenhado em decorar
o seu espaço e da escola com os temas que vão surgindo.
Festejámos a chegada do outono, o Halloween, o São Martinho
e agora o Natal.
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Este ano, a convite da Reitoria da
Universidade de Lisboa, a Liga dos
Amigos do Jardim Botânico Tropical
marcou presença nas comemorações,
mais especificamente na conversa
"Jardins Botânicos, espaços de cultura
científica", moderada por Ana Luísa
Soares (Jardins Botânicos da Universi‑
dade de Lisboa), que teve lugar às 16h
no Jardim Botânico Tropical e no qual
também esteve presente o Presidente
da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

AEC
O ano letivo 2017/2018 começou com
uma mudança no projeto Atividades
de Enriquecimento Curricular. Este
novo modelo de AEC permitiu aos
alunos a escolha das atividades que
mais se adequam ao seu perfil.
Neste primeiro período a Federação
Nacional de Xadrez e o Clube de Pra‑
ticantes de Ginástica de Belém dina‑
mizaram atividades com os alunos,
enriquecendo o projeto.

FÉRIAS APOIO À FAMILIA
As interrupções letivas de Natal já estão a decorrer.
A Junta de Freguesia está a assegurar a ocupação das crianças
do Jardim de Infância de Belém, Escola Básica de Caselas e
Escola Básica Moinhos do Restelo.
Preparámos ateliers de desporto, plástica, laboratório, culi‑
nária, esgrima entre outros.
As equipas do AAAF/CAF estão reforçadas com monitores de
forma a poder acompanhar estas atividades diversificadas
durante estas férias. Boas Férias!

DESPORTO

CAAB

BELÉM VÓLEI 2017
Decorreu nos dias 23 e 24 de setembro a 25ª edição do torneio
de relva Belém Vólei 2017. Contou com cerca de 250 partici‑
pantes, aumentando o número de participantes em relação
à edição anterior, contando com grandes momentos de con‑
vívio, diversão, música, atividades e, acima de tudo, muita
competição e bons jogos de vólei entre as equipas constituintes
do torneio! Este ano o Belém Vólei contou com um quadro
competitivo mais vasto, havendo inscrições para equipas
de quadras e também de pares,
com direito a prize-money para
Contou com
as equipas vencedoras de cada
cerca de 250
escalão. Fora do âmbito desportivo,
houve também grandes momen‑
participantes,
tos de convívio entre todos os que
aumentando
foram assistir ao evento, contando
o número de
também com o apoio das coletivi‑
participantes
dades da freguesia, com a venda
em relação à
de comidas e bebidas ao público.

O Clube de Atletismo Amigos de Belém
contou com duas presenças interna‑
cionais, representando a Junta de
Freguesia de Belém, nas Maratonas
de Atenas e de Florença.
Participaram também, ao longo
destes 2 últimos meses, em diver‑
sas provas de estrada desde o Porto
até Almeirim passando ainda pela
Mendiga e Lisboa.
Por último, realizaram neste fim de
semana, o habitual Almoço de Natal,
este ano em Salvaterra de Magos, a
quem agradecem à Câmara Municipal
que proporcionou um vasto programa
cultural, com realce para a visita a Fal‑
coaria Real, recentemente eleita pela
UNESCO como Património Cultural
Imaterial da Humanidade.

edição anterior.

O evento contou com a presença
do presidente da junta de freguesia
de Belém, Fernando Ribeiro Rosa,
e do então vogal do desporto e ju‑
ventude, Rui Cordeiro, na entrega dos prémios aos grandes
vencedores do torneio.

A Junta de Freguesia de Belém agradece a todos os participan‑
tes pela sua presença, e a todos os organizadores, técnicos,
voluntários e coletividades pelo excelente trabalho, e espera
poder contar com um Belém Vólei ainda mais forte para o
próximo ano!

NOVAS ATIVIDADES
Na Junta de Freguesia
de Belém

Para se inscrever, basta preencher
a ficha de inscrição e dirigir-se à
Sede ou à Delegação da Junta de Fre‑
guesia de Belém. Para mais info: tlf.
210 132 330 | secretaria@jf-belem.pt
Para consultar o mapa de atividades
da Junta de Freguesia de Belém, con‑
sulte o seguinte link: goo.gl/Ff63AB
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Para que possa ter uma atividade
física regular e diversificada, ins‑
creva-se nas nossas aulas do Centro
Social de Belém, onde tem à sua dis‑
posição as seguintes modalidades:
pilates; yoga; ginástica de manutenção; ginástica sénior; ginástica
infantil; karaté crianças; karaté e
defesa pessoal – adultos; chi kung.
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DESPORTO

AULAS DE KARATÉ
E DEFESA PESSOAL
Venha experimentar, a partir de de‑
zembro, as aulas de Karaté e Defesa
Pessoal no nosso Centro Social de
Belém. Para além da prática em si,
verá melhorias na condição física
geral, força e flexibilidade. As aulas
contam com o acompanhamento de
professores devidamente credencia‑
dos e habilitados.
Contacte-nos através do nosso tele‑
fone 210 132 330, ou dirija-se à sede
ou delegação da Junta de Freguesia.

BELÉM RUGBY 2017
Realizou-se no dia 24 de setembro mais uma edição do Belém
Rugby, onde várias crianças puderam ter o seu primeiro
contato com a modalidade de Rugby, através de um treino
completamente gratuito, organizado pelo Belenenses Rugby.
Foi uma tarde muito bem passada no Jardim Vasco da Gama,
tendo contado também com a presença do presidente da
Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e com o
vogal do desporto e juventude, Rui Cordeiro. O Rugby é uma
modalidade com um grande potencial na nossa freguesia, e
esperamos que esta iniciativa tenha motivado mais crianças
para a sua prática.

AULAS DE
CHI KUNG
Aulas de Chi Kung gratuitas, no nosso
Centro Social!
O Chi Kung é uma prática boa para
a saúde. Recupera a energia vital e
reequilibra a saúde física, emocional
e mental. A abordagem energética ba‑
seia-se no conhecimento e no estudo
dos meridianos que percorrem o
nosso corpo, esse mapa traçado há
milénios pelos médicos, terapeutas
e acupunctores chineses, desblo‑
queando essa rede de energia e esse
fluxo vital.
Venha experimentar esta prática
ancestral, a partir de Janeiro,
4as feiras às 11h00.

PASSEIOS PEDESTRES

Assim as crianças e jovens terão a possibilidade de experi‑
mentar diversas modalidades gratuitamente, ou então ter
acesso a 3 fases de competição (duas fases locais e uma fase
final) das diversas modalidades.

Valor de inscrição: 2€
(inclui entradas e visitas guiadas
quando aplicável)
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Recuperando um evento que marcou várias gerações de
lisboetas, a Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a
Junta de Freguesia de Belém voltou a trazer o desporto para
o centro da cidade e da vida das crianças e jovens.
As Olisipíadas, que aliam a identidade da cidade (Olisipo) e
o espirito das Olimpíadas, proporcionam a experimentação
e competição de mais de 13 modalidades oficiais, 4 modali‑
dades Paralímpicas e muitas mais modalidades desportivas
de experimentação, inseridas num programa de competição
a realizar localmente, de acordo com a organização das 24
freguesias de Lisboa.

Do Restelo para a Cidade
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OLISIPÍADAS

Local de inscrição: Na Junta de Fregue‑
sia de Belém (Largo dos Jerónimos, 3 ou
Rua João de Paiva, 11)
Responsável pelos passeios:
João Cristóvão (t. 961 490 772)
Percursos para descobrir a Cidade de
Lisboa, todas as terças feiras às 14h.
PRÓXIMOS PASSEIOS

Informações acerca dos próximos
passeios brevemente nas vitrinas
da Junta de Freguesia de Belém.

Junte-se a nós e represente a Junta de Freguesia de Belém!
Faça a sua pré-inscrição preenchendo o questionário e entre‑
gando na sede ou delegação da Junta de Freguesia de Belém:

AÇÃO SOCIAL

GIP BELÉM

GEPE BELÉM

Fim do corte de 10% no subsídio de desemprego aprovado

Junte-se a nós no GEPE-Belém! Vamos iniciar um
novo grupo!

A medida, que entrará em vigor com o Orçamento do Estado
para 2018, acaba com o corte de 10% a partir do sétimo mês
de pagamento do subsídio de desemprego e aplica-se a quem
está a receber subsídio, assim como aos trabalhadores que
aguardam o deferimento da prestação. Esta redução já tinha
sido eliminada para os desempregados que recebem uma
prestação de valor inferior a um Indexante de Apoios Sociais,
ou seja, abaixo de 421,32 euros.
Segundo dados divulgados este último trimestre de 2017,
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o
número de desempregados inscritos nos centros de emprego
baixou 17,5% em outubro, face ao mesmo período de 2016, e
1,5% face ao mês anterior. Desde 2008 que não se registavam
números tão baixos.
Balanço das Atividades desenvolvidas pelo Gabinete de
Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Belém
(GIP-Belém) em 2017
Ao longo do ano de 2017, através do GIP-Belém, 672 desem‑
pregados frequentaram ações de informação sobre medidas
ativas de emprego, formação e oportunidades de emprego
e 580 desempregados beneficiaram de apoio à procura de
emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora.

Finalmente, reiteramos que o GIP-Belém está disponível
para prestar apoio às empresas no processo de divulgação
de ofertas de emprego e disponíveis para apoiar os jovens e
os adultos desempregados na definição e desenvolvimento
do seu percurso de inserção ou reinserção profissional.

Com o apoio de um facilitador/animador, o grupo foca-se
na procura ativa de emprego para os seus membros, tendo
cada um deles a função de apoiar os restantes nessa missão.
Com uma atitude positiva e um enfoque proactivo sobre o
mercado de trabalho é uma experiência de solidariedade e
de dádiva entre os próprios desempregados.

Balanço das Atividades desenvolvidas em 2017 pelo
GEPE-Belém
Ao longo do ano 2017, temos continuado a trabalhar no
desenvolvimento de competências para a empregabilidade.
Nomeadamente, realizar a sua autoavaliação, avaliar os
comportamentos e atitudes a adotar, conhecer as formas
de procura de emprego, saber consultar sites e outros locais
com ofertas de emprego, aumentar a sua rede de contatos
(networking), tirar partido das redes sociais de trabalho (e.g.,
Linkedin), saber como se preparar para uma entrevista de
trabalho e saber avaliar a entrevista.
A nossa taxa de sucesso tem sido elevada, acima dos 50%, com
a maioria dos participantes a conseguir encontrar colocação
no mercado de trabalho. Os diversos membros, que por aqui
têm passado, abrangem diversas faixas etárias e habilitações
académicas, que em contexto de entreajuda, têm procurado
ultrapassar a desmotivação e o isolamento a que o desemprego
muitas vezes conduz. A participação no GEPE-Belém tem sido
equilibrada em termos de género, verificando‑se que em
percentagem, mais mulheres do que homens conseguiram
regressar ao mercado de trabalho. Alguns Gepeanos têm
conseguido mudar a sua área de trabalho, um dos membros
do GEPE-Belém desenvolveu um projeto de empreendedo‑
rismo com criação do próprio emprego na área da cultura,
com candidatura colocada no âmbito do Concurso Montepio
Acredita Portugal 2017 e outro frequentou e terminou um
Curso de Formação financiado pelo IEFP na área das novas
tecnologias, estando numa fase de reinserção no mercado
numa área ligada às TIC.
Se está numa situação de desemprego e a filosofia do Gepe
lhe faz sentido, venha juntar-se a nós e partilhar desta ex‑
periência, que poderá revelar-se determinante para o seu
percurso de (re)inserção no mercado de trabalho.
Para mais informações contacte o Gabinete de Inserção
Profissional da Junta de Freguesia de Belém pelo telefone
210 132 351, pelo mail gip@jf-belem.pt ou apareça no Centro
Social de Belém e participe dos nossos encontros.
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Para mais informações contacte o Gabinete de Inserção Pro‑
fissional da Junta de Freguesia de Belém pelo telefone 210
132 351 ou mail gip@jf-belem.pt.

A rede GEPE é um projeto inovador que pretende apoiar
desempregados. Os Grupos de Entreajuda na Procura de
Emprego – GEPE são grupos informais de pessoas desem‑
pregadas, que se reúnem periodicamente e cujo objetivo é
a procura ativa de emprego, na qual todos os membros do
grupo colaboram e se entreajudam.
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Neste contexto e por forma a dar cada vez mais e melhores
respostas às necessidades, quer das pessoas em situação de
desemprego quer das entidades empregadoras, a equipa
do Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia
de Belém tem colaborado e estado presente em diversos
workshops e seminários sobre o tema da empregabilidade.
Nomeadamente, promovemos no primeiro trimestre deste
ano, diversas Sessões de esclarecimento do IEFP em articu‑
lação com a Cruz Vermelha para formação de Vida Ativa
Qualifica+ e para Agente de Geriatria que abrangeu mais de
trezentos desempregados. No segundo trimestre, estivemos
envolvidos na divulgação do Programa de Formação para
os Jovens NEET-Empreende Já, promovido pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Participámos
também em diversas reuniões promovidas pelo IEFP com o
objetivo de aperfeiçoar a nossa metodologia de trabalho. Entre
setembro e novembro deste ano, estivemos presentes no 1º
Workshop "Atendimento para Desempregados", no workshop
sobre "Gestão de Projeto-Design Think" promovidos pela S.
Domingos Emprega (RedEmprega Lisboa) e no Seminário
“Mais conhecimento, mais inovação, mais e melhor emprego”
promovido pelo CEFP Amadora e CEFP de Lisboa do IEFP e
integrado no Projeto Dias Europeus do Empregador, Semana
do Empregador da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Este
evento foi dirigido às empresas e entidades empregadoras
das áreas de abrangência dos centros de emprego e formação
profissional da Amadora e de Lisboa.

Desde 2015, encontra-se a funcionar no Centro Social de Belém,
situado na Rua 11 do Bairro de Belém, um grupo GEPE que
se reúne todas as segundas feiras entre as 10.00h e as 11.30h.

AÇÃO SOCIAL

VOLUNTARIADO
Neste momento, a área do voluntariado
da Junta de Freguesia de Belém conta
com 244 inscritos, dos quais 39 estão
a participar ativamente em projetos,
como está presente no gráfico seguinte:
Se pretende fazer parte dos nossos
contatos para participar em eventos
pontuais ou se pretende colabo‑
rar connosco, envie um email para
voluntariado@jf-belem.pt a pedir mais
informações.

PROJETO INTERVIR
Afetos na Escola
O Projeto Intervir em Belém iniciou mais um ano lectivo em
colaboração com os Jardins de Infância e Escolas Públicas de
1º Ciclo da Freguesia.
A atividade Afetos no Jardim de Infância, destinada a crianças
finalistas do pré-escolar, já iniciou os primeiros grupos na
Escola dos Moinhos do Restelo e em Caselas. Numa primeira
fase, realizou-se uma apresentação entre as crianças e as
monitoras bem como sensibilização à dinâmica da ativi‑
dade e posteriormente iniciaram-se as temáticas chave, os
sentimentos base, os comportamentos bons e maus… assim,
pretende-se que esta atividade seja uma primeira abordagem
técnica das competências pessoais e sociais fundamentais
para um crescimento e vida saudáveis.

(87%) A colaborar em projetos
da Junta de Freguesia de Belém

As sessões dos Afetos na Escola, também já tiveram início
nas Escolas Públicas de 1º Ciclo.

(8%) A colaborar em Entidades
da Freguesia

Os grupos que estão neste momento a usufruir do projeto,
reagiram de forma entusiástica ao regresso das atividades,
visto que a grande maioria das crianças já teve oportuni‑
dade de contactar com as monitoras e com as temáticas e
metodologias das atividades no ano passado. Deste modo,
é com grande satisfação que a equipa técnica verifica não
só a valorização que as crianças atribuem à atividade, mas
também como alguns temas e conceitos abordados no ano
anterior se mantêm presentes na sua memória.

(5%) A colaborar em projetos da
Comissão Social da Freguesia de Belém

EXPOSIÇÃO - EXHIBITION

Psicomotricidade na Escola
A Psicomotricidade na Escola também já se encontra a fun‑
cionar desde o início do ano lectivo. A Psicomotricidade é
uma área onde o corpo é utilizado como instrumento de
comunicação, aprendizagem e desenvolvimento, que promove
as competências pessoais e sociais, e onde se pretende dar
resposta a dificuldades ao nível dos processos simbólicos, de
atenção, memória e perceção, dos problemas emocionais,
da autorregulação dos comportamentos e outras funções
executivas, bem como problemas psicomotores específicos.
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apresenta

www.dinossauros-alive.com
PROPRIETÁRIO

ORGANIZAÇÃO

PARCEIROS DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMAS FÉRIAS DE NATAL
Este ano as Férias de Natal para Crianças e Jovens Fregueses
começam no dia 18 de dezembro e decorrem até dia 2 de janeiro
— 10 dias úteis.
Voltamos a ter um programa excecional para os mais pequenos,
focando-nos em experiências instrutivas e divertidas, tais como
visitas, jogos, festas e muitas outras atividades que prometem
marcar estas férias natalícias.

CABAZES SOLIDÁRIOS 2017
A Junta de Freguesia de Belém promove anualmente o Cartão
Solidário. Este cartão consiste na atribuição de um “Cartão
Presente” com o qual as pessoas em situação de carência
económica, residentes na Freguesia de Belém podem adquirir
produtos alimentares e/ou de higiene.
Após a candidatura espontânea e em articulação com as
entidades do território, são identificadas e priorizadas as
famílias em situação de carência económica, procurou-se
saber quais os apoios alimentares e de higiene a que têm
acesso, e de acordo com o número de elementos do agregado
familiar, atribuir um cabaz alimentar e higiene ou apenas
um cabaz de higiene.
Este projeto pretende complementar as respostas da rede
social local, no que diz respeito à entrega de produtos ali‑
mentares e higiene (nomeadamente Banco Alimentar, Refood,
Mesa de Nossa Senhora, entre outras) na Freguesia de Belém.

No dia 15 de dezembro irá decorrer
a Festa de Natal Sénior que, este ano,
levará os nossos fregueses mais idosos
a assistir à peça "Volta ao Mundo em 80
Minutos", encenada por Filipe La Féria
e protagonizada por João Baião, que terá
lugar no Casino Estoril.

AÇÃO SOCIAL

FESTA DE NATAL
SÉNIOR

LAVANDARIA SOCIAL
Informa-se a população que a La‑
vandaria Social encontra-se tempo‑
rariamente encerrada ao público.
Mais informações através de email
joana.richard@jf-belem.pt ou através
do 210 132 330.

LOJA SOLIDÁRIA
Não Custa Nada!!

Se estiver numa situação económica
desfavorável e for residente na Fre‑
guesia de Belém, poderá ir à loja — na
Rua de Pedrouços, nº 84-86 — mensal‑
mente, e usufruir de peças para o seu
agregado familiar. A loja está aberta
ao público no seguinte horário:
3ªfeira – 10h às 14h
5ªfeira – 15h às 19h
Sábado – 10h às 13h
À excepção dos feriados e 5ºs sábados.

O Cartão Solidário não possui qualquer tipo de custos para
as famílias que cumpram os critérios socio-económicos
definidos. No caso do cartão ser extraviado tem um custo
associado até 5€.
Este ano iremos apoiar 207 Famílias através do “Cartão
Solidário”, possibilitando que estas pessoas entre dezembro
de 2017 e novembro de 2018 comprem através deste cartão
produtos de primeira necessidade para o próximo ano.
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DESTAQUE

COMEMORAÇÕES
1º de dezembro

Decorreu no dia 1 de dezembro, na
Praça dos Restauradores, a tradicional
homenagem aos heróis da Restauração
integrada nas comemorações do 1º de
dezembro, organizadas pela Câmara
Municipal de Lisboa e pela Sociedade
Histórica da Independência de Portu‑
gal (SHIP).
A cerimónia contou com a presença das
mais altas individualidades do Estado
e da sociedade civil, tais como o Presi‑
dente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, o presidente da Assembleia da
República, Ferro Rodrigues, o primeiro
ministro, António Costa, o presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Fernando
Medina, o chefe do Estado Maior das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro,
as chefias dos três ramos das Forças
Armadas, o Presidente da SHIP, Alarcão
Troni e diversos autarcas. A JF Belém
esteve representada pelo seu presidente
Fernando Ribeiro Rosa.

Da esquerda para a direita, António Simões (ex-jogador do Benfica e
da Seleção Nacional), Manuel Rodrigues (ex-jogador do Belenenses e
da Seleção Nacional), Fernando Ribeiro Rosa (presidente da JF Belém),
Pedro Pestana Bastos (presidente da AG do Belenenses) e Vicente
Lucas (ex-jogador do Belenenses e da Seleção Nacional).

98º ANIVERSÁRIO
C.F. "Os Belenenses"

Decorreu no dia 23 de setembro, no Restaurante Espaço Tejo,
o jantar comemorativo do 98º aniversário do C.F. "Os Bele‑
nenses", que reuniu cerca de duzentas e cinquenta pessoas.

COMEMORAÇÕES

20

BI24 | SET - DEZ 2017 | JF BELÉM

Liga dos Combatentes

Dia 11 de novembro decorreu a come‑
moração do 99º Aniversário do Armis‑
tício, 96º aniversário da Fundação da
Liga dos Combatentes, 43º Aniversário
do Fim da Guerra do Ultramar e Evoca‑
ção do Centenário da Grande Guerra,
onde estiveram presentes diversas
entidades políticas e militares, entre
elas o presidente da JF Belém, Fernando
Ribeiro Rosa.
Durante o evento o Presidente da Repú‑
blica descerrou uma placa evocativa do
Centenário da entrada do CEP (Corpo
Expedicionário Português) em opera‑
ções no teatro europeu na GG (Grande
Guerra), e inaugurou a exposição co‑
memorativa do centenário da Grande
Guerra – “Aviação militar portuguesa
na Grande Guerra 1914-1918”.

Neste evento decorreu a entrega de emblemas e diplomas aos
associados que cumpriam 25, 50 e 75 anos de filiação clubís‑
tica, bem como a homenagem aos atletas que se distinguiram
ao longo da última época desportiva. Houve também uma
especial saudação ao belenense João Freixo, vindo directa‑
mente do Canadá para estar presente neste ato.
Em paralelo, houve uma homenagem realizada pelo ‘magriço’
António Simões ao ex-futebolista azul Manuel Rodrigues,
através da entrega de uma camisola ao Museu do Clube.
Houve também a apresentação da Comissão Executiva do
Centenário, o lançamento da
APP para dispositivos móveis e
O jantar
a celebração do 82º aniversário
de Vicente Lucas.
comemorativo do

98º aniversário
do C.F. "Os
Belenenses", reuniu
cerca de duzentas e
cinquenta pessoas.

A Junta de Freguesia congratu‑
la-se por mais este aniversário
e deseja as maiores felicidades
ao Clube de Futebol “Os Bele‑
nenses” e ao seu presidente
Patrick Morais de Carvalho.

