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ESPAÇO PÚBLICO NOVO ESPAÇO VERDE
Está concluída a construção do espaço verde que envolve a nascente a Igreja de São Francisco Xavier. Esta intervenção 
veio trazer uma maior dignidade à zona envolvente da Igreja, conferindo-lhe maior qualidade e simplicidade. página 08
Registe-se que há bem pouco tempo também melhorámos o Jardim Ducla Soares (onde está colocada a estátua de D. Nuno 
Álvares Pereira) e a zona central da Avenida Dr. Mário Moutinho, com a colocação em ambos os locais de irrigação auto-
mática, permitindo que esses espaços se mantenham mais bonitos e totalmente verdes.
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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 
(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

PRESIDENTE 
Fernando Ribeiro Rosa
fernando.rosa@jf -belem.pt
Relações Institucionais, Segurança, 
Finanças, Património (incluindo 
gestão da Piscina e Centros Sociais), 
Organização, Recursos Humanos, 
Urbanismo, Licenciamentos e 
Comunicação & Imagem

SECRETÁRIO 
Maria Helena Lencastre
helena.lencastre@jf -belem.pt
Educação e Juventude

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

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.

JARDINS DO RESTELO 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS
Rua de Pedrouços, 89A 
213 010 227 | 967 505 578 | 914 794 492
jardinsdorestelo@gmail.com 
www.jardinsdorestelo.pt

GALERIA VINTE OITO 
CONCEPT STORE
Avenida Ilha da Madeira, 28C 
211 911 642
faleconnosco@galeriavinteoito.pt 
www.facebook.com/Galeriavinteoito

NOVO LOGO
da Junta de Freguesia de Belém
Dando mais um passo na construção da Freguesia de Belém, a Junta de Fre-
guesia adicionou à sua imagem um novo logotipo que pretende captar de uma 
forma mais atual as características da nossa esplendorosa zona de Belém.
o verde simboliza os inúmeros jardins presentes na nossa Freguesia, que a 
tornam um refúgio verde no seio da cidade de lisboa.
O azul simboliza a proximidade do Tejo e toda a cumplicidade que a Freguesia 
e os seus habitantes sempre tiveram para com este rio.
Em termos de elementos gráficos, as ondas remetem para o rio Tejo, enquanto 
que a torre com baluarte se assume enquanto símbolo heráldico que evoca 
a Torre de Belém, um dos monumentos icónicos da nossa Freguesia.
Esperamos com este novo logo renovar não só a imagem institucional mas 
também tudo aquilo que for necessário para que a nossa Freguesia de Belém 
cresça e evolua.
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CICLO DE CONCERTOS 
A N. SRª. DO BOM SUCESSO 
Na Antena 2
O Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa, 
participou no passado dia 30 de janeiro no Programa Império 
dos Sentidos do Jornalista Paulo Alves Guerra da Antena 2, 
no âmbito do Ciclo de Concertos a N. Srª. do Bom Sucesso.

Este ciclo de concertos, organi-
zados pela Associação de Pais 
do Colégio do Bom Sucesso e 
que contam com a parceria da 
Junta de Freguesia de Belém, 
iniciaram-se a 19 de outubro e 
desenrolam-se todos os meses, 
uma vez por mês, até maio.

Esta iniciativa da Associação de Pais do Colégio do Bom 
Sucesso pretende promover a música clássica pela Freguesia, 
tornando-a acessível a todos os públicos, de todas as gerações. 
Para assistir a um dos próximos concertos, consulte o pro-
grama abaixo para mais informações.

FUNÇÕES ATUAIS
do Presidente da Junta 
de Freguesia de Belém
Para a população ter uma ideia do 
que é a atividade diária de um Presi-
dente de Junta em Lisboa, listam-se 
de seguida as funções presentemente 
ocupadas pelo Presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, no âmbito 
da Assembleia Municipal de Lisboa.
Assim, além de ser Deputado Muni-
cipal, por inerência das funções de 
Presidente de Junta, Fernando Ribeiro 
Rosa exerce as seguintes funções:

• Vice-presidente do 
Agrupamento Político do PSD 
na Assembleia Municipal

• Membro do Conselho Municipal 
de Segurança

• Membro da Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta 
do Município de Lisboa

• Membro da Comissão Municipal 
de Toponímia

• Membro da 1ª Comissão 
Permanente da AML - Comissão 
de Finanças, Património, 
Recursos Humanos e 
Descentralização

• Membro da 3ª Comissão 
Permanente da AML – Comissão 
de Ordenamento do Território, 
Urbanismo, Reabilitação 
Urbana e Obras Municipais

CTT
Nova loja no Restelo
Informam-se todos os fregueses que 
os CTT - Correios de Portugal irão 
proceder à abertura, a partir de 19 
de março, da nova loja CTT Restelo, 
sita nas Escadinhas do Alto do Restelo, 
nº2, loja A, com o horário de abertura 
ao público das 09h00 às 18h00, sendo 
encerrada a estação da Rua Capitão 
Mor Pedro Teixeira.

Na fotografia, o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa 
(à direita), com Pedro Machado dos Santos da Associação de 

Pais do Colégio Bom Sucesso (à esquerda) e o jornalista 
Paulo Alves Guerra (ao centro).

Pretende-se 
promover a 
música clássica 
pela Freguesia.
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"CANTAR AS JANEIRAS"
No passado dia 23 de janeiro, 
pelas 18h, o Coro do Belém 
Clube esteve presente na Junta 
de Freguesia a cumprir a tradi-
ção de "Cantar as Janeiras". À 
semelhança do que sucedeu em 
anos passados, o grupo de senio-
res dirigido pelo professor Tiago 
Balsinha interpretou diversas 
músicas alusivas à época festiva, 
que marcaram a entrada no ano 
de 2018 com um tom de positivis-

mo e apelando ao espírito de comunidade, de paz e de amor.
Estiveram presentes o presidente da Junta de Freguesia, 
Fernando Ribeiro Rosa e os vogais João Carvalhosa, Helena 
Lencastre e Tiago Pessoa, assim como inúmeros funcionários 
e colaboradores da Junta de Freguesia, bem como a Direção 
do Belém Clube, presidida por José Caroço.

PITÉUS DO RITMO
Dia 21 de dezembro foi dia de celebração natalícia para os 

"pitéus do Ritmo". Num almoço de Natal animado que contou 
com o apoio da Junta de Freguesia na pessoa do seu Presidente, 
Fernando Ribeiro Rosa, não faltou a boa disposição e desejos 
de um novo ano cheio de energia e ritmo.

VISITAS
Embaixadora de Cuba
No passado dia 17 de janeiro, a Junta 
de Freguesia de Belém contou com 
a visita de cortesia da Embaixadora 
de Cuba, Mercedes Martinez Valdés.
A Senhora Embaixadora veio apre-
sentar os seus cumprimentos ao Presi-
dente da Junta de Freguesia, Fernando 
Ribeiro Rosa, tendo havido ocasião 
para se abordarem assuntos de inte-
resse mútuo, fundamentalmente de 
domínio sócio-cultural.

Na foto, a Embaixadora de Cuba, 
Mercedes Martinez Valdés 
e o Presidente da JF Belém, 

Fernando Ribeiro Rosa.

PSP LISBOA
Novo Comandante 
4ª Divisão
No passado dia 23 de janeiro, a Junta 
de Freguesia de Belém contou com 
a visita de cortesia do novo coman-
dante da PSP - 4.ª Divisão de Lisboa, 
Subintendente Fortes, que foi recebi-
do pelo Presidente da Junta de Fregue-
sia, Fernando Ribeiro Rosa.
Durante a ocasião, foi possível debater 
assuntos relacionados com a segu-
rança da Freguesia, tendo sido acor-
dado continuar a reforçar os laços já 
existentes entre a Junta de Fregue-
sia e a PSP.
A Junta de Freguesia deseja as maiores 
felicidades ao Comandante Fortes no 
desempenho das suas novas funções.

Interpretaram-se 
diversas músicas 
alusivas à 
época festiva, 
que marcaram 
a entrada no 
ano de 2018 
com um tom de 
positivismo.
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ROTARY CLUBE LISBOA BELÉM 
Profissional do Ano
No passado dia 24 de janeiro o Rotary Clube Lisboa Belém 
dinamizou um jantar com o objetivo principal de reconhecer  
o "Profissional do Ano".
Este ano, o profissional reconhecido foi Miguel Clarinha, um 
dos actuais responsáveis pela Fábrica dos Pastéis de Belém.
Miguel Clarinha, filho de Pedro Clarinha, anterior gerente 
da empresa, que a assumiu depois do afastamento de um 
tio-avô (que por sua vez tinha sucedido ao pai, que por seu 
turno a herdara de um sócio com ligações à família), de 34 
anos, cresceu literalmente na confeitaria.

"É com muita honra que estive 
presente na entrega deste 
prémio", diz o presidente da 
JF Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, "pois Miguel Clarinha é o 
gestor de uma das instituições 
mais antigas e conceituadas que 
marcam a história da nossa Fre-
guesia pelo seu profissionalismo, 
empenho e tradição."

Muitos parabéns a Miguel Clarinha e a toda a equipa dos 
"Pastéis de Belém" por este reconhecimento. 

Im
ag

em
: o

bs
er

va
do

r.
pt

Este ano, 
o profissional 
reconhecido 
foi Miguel 
Clarinha, gestor 
da Fábrica dos 
Pastéis de Belém.

Os Pastéis de Belém
“A receita nasceu no Mosteiro dos Jeró-
nimos e por lá permaneceu até à Revo-
lução Liberal de 1820. Uns anos mais 
tarde, em 1834, quando o Estado encer-
rou os mosteiros e os conventos e expul-
sou os monges e as freiras, a receita terá 
sido vendida ou dada a esse empresário 
aqui da zona de Belém [Domingos Rafael 
Alves], que provavelmente já conheceria 
o produto, de o comprar nas feiras que 
se faziam à porta do mosteiro.
Sabemos que se dirigiu a este espaço, 
onde existia uma antiga refinação de 
açúcar, com uma pequena loja ao lado, 
daquelas que vendiam um bocadinho 
de tudo. Foi nessa loja que os pastéis 
começaram a ser vendidos; eram pro-
duzidos na refinação, aproveitando o 
açúcar, e vendidos na loja de comércio 
variado, que, em 1837, se transformou 
numa loja de venda praticamente exclu-
siva de Pastéis de Belém. Foi assim que 
tudo começou. A loja era onde é hoje o 
nosso balcão e a refinaria era onde é a 
nossa fábrica.
Esse primeiro empresário, tanto quanto 
sabemos, esteve cá uns dez ou quinze 
anos e depois passou a empresa a outra 
pessoa, de quem não sei o nome, que 
por sua vez o passou a alguém que já 
era sócio de alguém na família. E que 
depois deixou o negócio para o pai do 
meu tio-avô, para o meu tio-avô, para 
o meu pai e agora para nós”.

Miguel Clarinha, 
em entrevista ao jornal Observador
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IUM
Abertura do Ano Letivo
Teve lugar no Instituto Universitário 
Militar (IUM), a 20 de dezembro, a aber-
tura solene do ano letivo 2017-2018, sob 
a presidência do Chefe do Estado-Maior-
-General das Forças Armadas, General 
Artur Pina Monteiro.
O Presidente da Junta de Freguesia, Fer-
nando Ribeiro Rosa, esteve presente na 
cerimónia.

TRAVESSA DA 
ERMIDA
à Descoberta da Música 
No domingo, 20 de maio, das 14 às 20h 
o artista alemão Vincent von Flieger 
actuará junto à Travessa da Ermida.
Vincent von Flieger é um artista e 
produtor alemão que tem vindo a 
marcar território com a sua música 
onírica, eletrónica e experimental.
O seu último álbum intitulado Cur-
tains foi lançado em setembro 2016. 
A mistura de uma composição de 
excelência com uma estética eletró-
nica é a essência da sua música. A sua 
música é comparada a artistas como 
Bob Dylan, Bon Iver e James Blake.
O evento é gratuito e indicado para 
todas as idades. Vá estando atento a 
futuros desenvolvimentos e apareça!

ENOTECA DE BELÉM 
Prémio pela Revista de Vinhos

É com muito orgulho que infor-
mamos que a Enoteca de Belém, 
sita na nossa Freguesia, foi ga-
lardoada pela Revista de Vinhos 
com o prémio de "Melhor Serviço 
de Vinhos 2017" .
Muitos parabéns à Enoteca e 
obrigado pelo serviço de exce-
lência e referência prestado à 
nossa Freguesia de Belém.

Contactos: 
Travessa Marta Pinto 10, Belém, Lisboa 
Tel: 213 631 511 
E-mail: enoteca@travessadaermida.com

A enoteca 
existente na 
nossa Freguesia 
foi galardoada 
com o prémio de 
"Melhor Serviço 
de Vinhos 2017".
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NOVOS REFÚGIOS PEDONAIS
Projeto de Acalmia de Tráfego e 
Melhoria de Acessibilidades Pedonais
O projeto de acalmia de tráfego e melhoria de acessibilidades 
pedonais continua a ser implementado em várias ruas da 
nossa Freguesia, conforme informado nos anteriores boletins 
informativos, ao abrigo de uma delegação de competências 
da CML na JF Belém.
Neste sentido, o atravessamento de peões na Avenida Ilha da 
Madeira, na Rua dos Jerónimos, na Rua Tristão Vaz e na Rua 
Gonçalves Zarco já pode ser feito em dois tempos através dos  
refúgios criados nas passadeiras ai existentes. Com a obra, 
também se garante a diminuição da velocidade de circulação 
de automóveis da zona e aumenta-se, desta forma, a segurança 
para todos os peões que circulem nas zonas intervencionadas.
A Junta de Freguesia de Belém pede desculpa por todos os 
incómodos causados por estas obras, mas era fundamental 
intervir, pois estas artérias estavam transformadas em au-
tênticas auto-estradas.

ESPAÇO
 PÚ

BLICO

NOVO PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO
Rua Rodrigo Reinel
Foi concluida a obra de construção de 
um novo parque de estacionamento  
gratuito na Rua Rodrigo Reinel, ao 
abrigo de uma delegação de compe-
tências da CML na JF Belém. 
A construção deste parque de esta-
cionamento vem resolver um pro-
blema existente nesta rua há várias 
décadas, que surgiu após a retirada 
do parque infantil, deixando o terreno 
sem qualquer utilização, o que teve 
como consequência o passar a ser 
utilizado como estacionamento em 
terra sem quaisquer condições.
A população pode agora usufruir 
gratuitamente deste novo parque 
de estacionamento, com segurança 
e qualidade.
De registar que há cerca de um mês 
também foi construído pela CML um 
outro parque de estacionamento gra-
tuito nas traseiras da USF Descobertas, 
em Pedrouços.
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NOVO ESPAÇO VERDE 
Igreja de São Francisco Xavier
Está concluída a construção do espaço verde que envolve a 
nascente a Igreja de São Francisco Xavier, ao abrigo de uma 
delegação de competências da CML na JF Belém.
Esta intervenção veio trazer uma maior dignidade à zona envol-
vente da Igreja, conferindo-lhe maior qualidade e simplicidade. 
Para trás ficam décadas de um terreno abandonado, sujo, que as 
pessoas atravessavam em carreiros de terra e lama, cujas ervas 
cresciam selvaticamente sem que ninguém dele cuidasse. Agora 
temos um espaço bonito, agradável à vista, com caminhos de 
calçada que respeitam o “histórico” que as pessoas já percorriam 
e que enquadra a Igreja, dignificando a comunidade paroquial.
Muito em breve também ficarão concluídos os trabalhos de 
construção da escadaria a poente da igreja, a qual contribuirá 
para melhorar o acesso do Bairro da EPUL à piscina do Restelo 
e à Escola Secundária do Restelo.
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ESTACIONAMENTO 
IRREGULAR
Av. do Restelo e 
Av. das Descobertas
Existe sinalização, na Avenida do 
Restelo e na Avenida das Descober-
tas a permitir o estacionamento em 
cima do passeio. Nessa sinalização o 
estacionamento autorizado é para-
lelo (ver sinal abaixo) em relação à 
estrada e não perpendicular, como 
infelizmente muitos automobilistas 
têm estado a fazer, dificultando a 
passagem dos peões nos passeios.
Face ao exposto informa-se o público 
em geral que quem não estacionar 
os veículos em conformidade com 
a sinalização existente, arrisca-se 
a sofrer multa por estacionamento 
irregular.
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INAUGURAÇÃO
Exposição “A Espantosa 
Variedade do Mundo”
A Junta de Freguesia de Belém marcou presença na inau-
guração da mais recente exposição no Padrão dos Desco-
brimentos, que estará patente até 3 de Junho de 2018.
Na fotografia, Luís Camilo Alves e Margarida Kol de 
Carvalho, respectivamente o vogal da cultura da Junta de 
Freguesia Belém e a diretora do monumento.
Trata‑se de uma reflexão científica sobre o insólito, sobre 
seres extraordinários de hoje e de outros tempos, através 
de objetos, desenhos fantasiosos ou representações a 
partir do real.

WORKSHOP
Escrita criativa 
Gosta de livros? Quer melhorar o seu 
nível de escrita? Sente vontade em 
desenvolver a sua expressão linguís-
tica? Gostaria de criar o seu texto? 
Precisa de ajuda para desbloquear 
os pensamentos? 
Laura Mateus Fonseca propõe um 
curso de «técnicas de escrita» para 
ultrapassar o medo da página em 
branco, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Belém.
Informações e inscrições: 
biblioteca@jf-belem.pt

 

 

Workshop de ESCRITA CRIATIVA  
por Laura Mateus Fonseca 
 

5 de abril a 31 de maio (10 sessões) 
às quintas, das 17h00 às 18h30 

 
Entrada paga, 
mediante inscrição 
prévia. 
 

Informações e 
inscrições: 
biblioteca@jf-
belem.pt 
 

N.º de participantes, 
mín. / máx.: 5 / 20 
 

Local: Biblioteca da 
Junta de Freguesia de 
Belém 

Gosta de livros? Quer 
melhorar o seu nível de escrita? 
Sente vontade em desenvolver a 
sua expressão linguística? 
Gostaria de criar o seu 
texto? Precisa de ajuda para 
desbloquear os pensamentos?  
Um curso de «técnicas de 
escrita» para ultrapassar o 
medo da página em branco. 
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Rua João Paiva, nº 11, R/C 
1400-225 Lisboa - Portugal 
Telefone: (+351)210132330 
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WORKSHOPS GASTRONÓMICOS
A CCQ?, empresa de eventos promovida por Joana Noronha 
Lopes, situada na Rua de Pedrouços, 37 B, armazém 9, irá 
realizar 8 workshops entre março e abril, oferecendo, através 
de uma parceria com a JF Belém, um desconto de 50% na 
inscrição, em cada workshop, aos residentes de Belém.
Venha aprender a cozinhar diferentes pratos onde a 
imaginação é o ingrediente principal!
Informações e inscrições 
www.facebook.com/ccqbelem | 932 981 219 | joana.nlopes@ccq.pt 
Local: Rua de Pedrouços, 37 B, armazém 9”.
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NOVIDADES
Mulheres sem Nome
Martha Hall Kelly escreveu Mulheres 
sem Nome romance inspirado nas me-
mórias verídicas de uma heroína da 
Segunda Guerra Mundial. Um retrato 
histórico da invasão da Polónia, 
ameaça a França pelo exército de 
Hitler, em setembro de 1939.

Ecologia - Jogos Magnéticos 
O teu planeta está em perigo… Não 
sabes o que fazer para o proteger? Joga 
com este livro e descobrirás! Quatro 
jogos magnéticos, uma roda e 6 peões 
reunidos num só livro para transpor-
tar para todo o lado e jogar sozinho, 
com amigos ou em família.
Jogo 1: Não toques na mina terra. 
Preservar a Natureza.
Jogo 2: 24 horas ecológicas. Reduzir 
os desperdícios.
Jogo 3: Eco-Natureza. Respeitar 
a Natureza.
Jogo 4: SOS espécies em perigo! Espé-
cies em vias de extinção e já extintas.

MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
Em março e abril apresentaremos, 
na nossa Mostra Bibliográfica, alguns 
exemplares das obras do Professor 
Doutor José Rodrigues dos Santos,
um dos mais premiados jornalistas 
portugueses, ensaísta e romancista.
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PALESTRA
A Propaganda e a Realidade: 
à mesa em Portugal durante a 2ª Guerra
Embora adoptasse uma postura de neutralidade, a famosa 
política apelidada pelo governo de Salazar de "neutrali-
dade cooperante”, seguida, sobretudo a partir de 1944, 
quando o triunfo dos Aliados se fazia sentir cada vez mais, 
Portugal também viveu-lhe os ventos da guerra à mesa. 
A falta de produtos tradicionais disponíveis (sobretudo 
o bacalhau, o peixe em geral, a farinha, o arroz, o azeite, 
a manteiga e o açúcar) e o racionamento que ameaçava, 
pelo menos aparentemente, quase todas as classes sociais, 
incentivou a introdução de novos produtos e algumas mu-
danças de hábitos. A partir de uma fonte directa, o correio 
das leitoras da coluna “O Correio de Pantagruel” assinado 
por Berta Rosa Limpo, na revista “Modas e Bordados”, su-
plemento dedicado ao público feminino do jornal O Século 
(1918-1974), lido entre as mulheres das classes média e 
alta, podemo-nos aperceber de muitas mudanças operadas 
nas mesas portuguesas durante e após a guerra. Todas as 
informações são postas em diálogo com os livros de recei-
tas mais vendidos, os pequenos cadernos domésticos e as 
ementas (quer particulares, quer dos hotéis que alojaram 
estrangeiros exilados), do mesmo período cronológico. Em 
contraste, apresentamos o que seria o quotidiano daqueles 
que tinham menos recursos financeiros e que, devido ao 
analfabetismo, não puderam deixar um testemunho na 
primeira pessoa.
Pela Professora Doutora Inês de Ornellas e Castro 

 
Entre a Propaganda e a Realidade: 
 à mesa em Portugal durante a 2ª Guerra 

 

Inês de Ornellas e Castro (Universidade Nova de Lisboa) 
 

10 de Abril /17H00 - Biblioteca da Junta de Freguesia, 
 Rua João de Paiva, 11 (Restelo) 

 

www.patrimoniocultural.gov.pt
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FESTIVAL DE DANÇA CUMPLICIDADES
Lisboa vai receber até 16 de março mais uma edição do Festival de 
Dança Cumplicidades. A JF de Belém, em parceria com o festival, 
irá facultar aos seus fregueses a possibilidade de frequentarem 
aulas de dança gratuitas, entre 3 e 10 de março, nas colectivida-
des que se associaram a esta iniciativa: Belém Clube, Academia 
Dramática Familiar (ADF) e na Sociedade Musical Instrução 
Libertada (SMIL). Todos os interessados deverão contactar as 
respectivas colectividades (ver contactos no final) e inscrever‑se 
nas aulas que preferem. Serão sorteados 5 “Passaportes Dança” 
em cada colectividade, os quais darão acesso a mais vantagens 
(ver “Passaporte” em baixo).
Informações e contactos:
www.festivalcumplicidades.pt
Belém Clube: Rua da Junqueira nº 243 A, 1300-338 Lisboa / 213 
636 906 / bc.belemclube@gmail.com / facebook.com/belemclube.pt
ADF: Rua da Praia de Pedrouços nº 76-78, 1400-282 Lisboa / 
213012601 / adfamiliar1898@gmail.com / facebook.com/ADF.1898
SMIL: Calçada do Galvão nº 51, 1400-164 Lisboa / 213639883 
/ socmil@gmail.com / facebook.com/SociedadeMusicalInstru-
caoLibertada

REFUGEESIN
Seminário Europeu 
O Seminário é uma organização 
conjunta com a Junta de Freguesia 
de Belém, a ONG Soroptimist Inter-
national, Clube Lisboa Sete Colinas 
e o Projeto Europeu RefugeesIN 
(Erasmus+). Contará com a apresen-
tação do projeto e o visionamento de 
dois documentários sobre a história 
de vida de 4 refugiados, realizados 
no âmbito do RefugeesIN em Portu-
gal seguido de debate. Pelas 11h terá 
lugar a palestra "vemos, ouvimos e 
lemos. Não podemos ignorar": Tes-
temunhos de uma missão de volun-
tariado em Lesbos pela palestrante 
Joana Garcia da Fonseca, psicóloga, 
que integra a Plataforma de Apoio 
aos refugiados, convidada pela ONG 
SI, Sete Colinas.

PASSAPORTE DA DANÇA ::.!C:.ço 
De 3 a 1 O de Março, Lisboa dançará mais com o Passaporte 
da Dança. O projecto insere-se no Festival Cumplicidades 
e configura- se como um circuito amplo e diversificado 
de aulas de dança, gratuitas e abertas, dirigido a todas as 
faixas etárias. São mais de 100 aulas distribuídas por 15 
freguesias da capital. O objectivo principal é fomentar o gosto pela 
dança, no seu mais amplo espectro, e promover a sua prática contínua 
e mais regular. 

COMO FUNCIONA? 
Selecciona a(s) aula(s) do teu interesse e comparece 
no horário e local indicado (calendário completo em nosso site). 

No caso da aula requerer reserva prévia, faz a tua inscrição 
por e-mail (sujeito à lotação da aula). 

Nos espaços assinalados, serão sorteados vouchers 
que incluem um bilhete duplo para o Festival Cumplicidades e 
descontos na inscrição ou mensalidade 
nas escolas de dança assinaladas. 

Caso não sejas um dos felizes contemplados nos vários sorteios, não 
desesperes, podes sempre adquirir o teu voucher no ODISSEIAS.COM 

Única regra: dançar. 

Belém Clbe 

Calendário de Aulas/ Belém 
WWW.FESTIVALCUMPLICIDADES.PT 

6 MARÇO 18h Tango Argentino 

8 MARÇO 18h Tango Agentino 

SMIL - Sociedade Musical de Instrução Liberada 

5 MARÇO 17h Ballet e Dança Moderna 

9 MARÇO 17h Ritmos Latinos 

ADF Academia Dramática Familiar 

5 MARÇO 20h30 Tango Argentino 

Organização
Promoter

Estrutura Financiada por:
Funded by:

Em Parceria com:
In partnership with:

 

Seminário 
Refugiados na Europa 

 
Projeto RefugeesIN (Erasmus+) 

 

Experiência de missão de voluntariado em  
Lesbos, Grécia, por Joana Fonseca (PAR) 

 
 

10 de Abril /10H30-13H – Centro Social de Belém, 
Bairro de Belém (Terras do Forno), Rua 11 

 

SI Lisboa Sete Colinas 

VISITA DE ESTUDO
As visitas de estudo à Biblioteca são frequentes por parte de 
alguns estabelecimentos de ensino. No dia 8 de fevereiro, a 
turma do 1º ano A, da docente Dina Tavares esteve na Biblio-
teca juntamente com a diretora profª Emília Coelho da Escola 
n.º30, Moinhos do Restelo. Os animais foram,desta vez, a 
temática abordada de acordo com o programa da escola e os 
alunos aprenderam divertindo-se. 
Marcações em: biblioteca@jf-belem.pt
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AEC
As atividades de enriquecimento curricular dinamizadas 
pela Junta de Freguesia estão a proporcionar momentos 
de lazer e diversão aos alunos do 1º ciclo do Agrupamento 
de Escolas do Restelo. Fazendo frente à falta de recursos 
humanos em algumas atividades, a equipa presente em cada 
escola, diariamente arranja soluções que minimizem esta 
questão criando atividades improvisadas, permitindo que as 
crianças brinquem. A falta de recursos humanos, resultante 
de processos burocráticos demorados e da falta de candida-
tos devido a uma saturação da oferta a nível nacional por 
questões horárias são as dificuldades com que nos debatemos 
diariamente de forma incansável. 
Este mês destacamos a Plástica, com duas atividades e o 
seu resultado. A Plástica é uma atividade cativante para as 
crianças, desenhar, criar, moldar pequenas peças de arte, 
motiva os alunos!

FÉRIAS DA PÁSCOA
Apoio à Família
Inscrição de Crianças
Será que o coelhinho irá visitar as escolas públicas da Fre-
guesia e esconder ovos para um belo dia de Caça ao Ovo?
Encontram-se abertas até dia 16 de março as inscrições das 
crianças para as Férias da Páscoa de Apoio à Família que 
decorrerão nos dias 26, 27 e 28 de março e 2, 3, 4, 5 e 6 de 
abril. A inscrição é feita on-line através da página da Junta 
de Freguesia de Belém, no separador Pelouros > Educação 
> AAAF/CAF.

Inscrição de Monitores
Se tens mais de 18 anos, jeito e vontade de trabalhar com 
crianças e queres trabalhar nas férias da páscoa, poderás 
inscrever-te como monitor no site da Junta de Freguesia de 
Belém, no separador Pelouros > Educação > AAAF/CAF.

ESCOLAS COM VOZ
O projecto Escolas com Voz visa 
reunir as Escolas da Freguesia para 
criar e dinamizar uma rede escolar de 
partilha e colaboração de projetos pe-
dagógicos. No âmbito deste projecto, 
no dia 25 de janeiro tivemos o prazer 
de receber, no Centro Social de Belém, 
sete escolas da freguesia dispostas a 
refletir e a dar o seu contributo para 
a concretização desta rede escolar de 
freguesia e delinear projectos em par-
ceria. Graças ao empenho de todos os 
representantes de escolas o encontro 
foi muito produtivo, e desencadeou 
um primeiro Encontro de Escolas 
nas Escolas. A escola anfitriã, CED D. 
Nuno Álvares Pereira, recebeu no dia 
23 de fevereiro nas suas instalações 
representantes de outras escolas da 
freguesia para dar continuidade aos 
trabalhos iniciados.
Agradecemos as todas Escolas a de-
dicação generosa a este projecto. O 
projecto é para a comunidade escolar 
a pensar nas crianças e jovens e 
suas famílias.

ED
U

CAÇÃO
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APOIO À FAMILIA
Férias de Natal do AAAF/CAF
As Férias de Natal de Apoio à Família de-
correram cheias de atividades e animação. 
Com um programa diferenciado e mais 
adaptado às características de cada escola, 
realizámos com atividades como Plástica, 
Laboratório, Desporto, Teatro, Dança, Jor-
nalismo, Atelier de Culinária, Esgrima, Hora 
do Conto e Gira Ventos.
As crianças também visitaram o Comité Olímpico, saltaram, riram e 
brincaram nos insufláveis da Micolândia e foram ao cinema assistir a 
um filme tipicamente de Natal “A Estrela de Natal”.

Férias do Carnaval
O Apoio à Família esteve três dias em carnaval. Cada escola dinamizou 
as suas atividades construindo máscaras de gesso e murais fotográficos 
entre outras coisas alusivas à época.

ED
U

CA
ÇÃ

O

Um programa 
diferenciado e 
mais adaptado 
às características 
de cada escola.
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CLUBES PAULA VICENTE
Janeiro costuma ser o mês da lavoura das terras e de preparação da maior 
parte das culturas de Inverno, como a da batata, por exemplo e inicia-se, 
onde for possível, a plantação precoce. Foi o que o Clube de Culinária 
fez, além de plantar ainda conseguiu como mérito, receber bolachas 
que sobraram das férias de Natal e como não gostamos de desperdiçar 
nada, os alunos meteram a mão na massa e fizeram bolo de bolacha. 
Como é melhor comer acompanhado que sozinho, voltaram as “Tardes 
em Família” onde recebemos pais, tios e avós dos nossos alunos, para 
partilharem connosco receitas deliciosas, sempre com o apoio Jumbo.
Na horta escolar, não encontramos bolachas mas sim belas couves plan-
tadas e cuidadas pelos alunos da Ludoteca. Este contacto com a natureza 
e com o respeito que ela merece, levou os alunos a trabalharem a proble-
mática do lixo e das embalagens, com a construção do 2º Ecoponto, bem 
como aproveitando retalhos de tecidos para criarem sacos para guardar 
o lixo que trazemos nos nossos carros. 
O teatro das sombras é uma velha tradição e tem uma longa história no 
Sudeste da Ásia, mas o Clube de Plástica não precisou de viajar para tão 
longe e numa técnica de híper desenho, as figuras recortadas ganharam 
uma nova leitura quando produzidas na parede ou sobre a folha de 
papel. Enquanto, o Clube de Plástica trabalhava manualmente numa 
arte milenar, os Clubes de Jornalismo e Informática trabalharam no 
mundo digital. As redes sociais são hoje mais que pontos de encontro, 
são ferramentas essenciais para o desenvolvimento da humanidade. 
Usar ferramentas exige perícia mas também experiência. A biblioteca da 
escola Paula Vicente em parceria com o Clube de Jornalismo e o Clube de 
Informática, apresentaram aos alunos algumas ferramentas para lidarem 
com o cyber bulling - como denunciar, como evitar e como combater, 
foram as premissas para um debate esclarecedor e informado.
No Dia Internacional da Internet Segura (6 de fevereiro), o debate es-
tendeu-se ao modus operandi da rede global, desde as redes sociais, à 
navegação e às políticas de privacidade das mais diversas aplicações. O 
sonho de ser astronauta sempre teve protagonismo no ideário infantil, 
e no dia 16 de Fevereiro os clubes de Laboratório e Cultura foram ao 
planetário ver “HUBBLE VISION - UMA NOVA VISÃO DO UNIVERSO”, 
numa fascinante viagem através do cosmos. A NASA, como serviço 
público de excelência que informa o universo e as pessoas que nele 
habitam, o Clube de Jornalismo numa viagem terrena foi visitar 
as instalações da RTP, o serviço público onde os alunos tiveram 
oportunidade de saber a história da estação televisiva, o papel do 
jornalista e a necessidade de reforçar os fundamentos da liberdade de 
expressão, como um direito e um dever ético de informar e divulgar 
informação para o mundo.
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No dia 9 de fevereiro de 2018 realizou-se 
o tradicional Desfile de Carnaval que 
contou com a participação de várias 
escolas. Desfilaram confiantes o Ex-
ternato Alfred Binet, o Colégio Bola 
de Neve, a Escola A Raíz, o Colégio As 
Descobertas – IPEIP, o Abrigo Infantil 
de Santa Maria de Belém, Escola Voz 
do Operário do Restelo, a EB de Caselas, 
a EB Moinhos do Restelo e os Bombos 
da Escola Básica Manuel Sérgio, exi-
bindo as suas máscaras, dançando, 
pulando animados como é característico 
no Carnaval.

A Junta de Freguesia de Belém premiou 
o Colégio Bola de Neve, o Colégio As 
Descobertas – IPEIP, o Externato Alfred 
Binet, a EB Moinhos do Restelo, a EB de 
Caselas e os Bombos, pelo seu empenho, 
originalidade nas máscaras e animação 
no desfile.
A Junta de Freguesia de Belém agrade-
ce toda a colaboração da PSP/Belém e 
dos BVCO - Bombeiros Voluntários de 
Campo de Ourique, bem como ao CF “Os 
Belenenses” por ter cedido um recinto 
coberto onde se finalizou em grande 
festa o Desfile de Carnaval.  

CARNAVAL em Belém

ED
U

CAÇÃO
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OLISIPÍADAS 2018
Eu vou por Belém!
Lisboa venceu a candidatura a Capital Europeia do Desporto 
2021 e, até lá, vai ser uma cidade cada vez mais ativa. As fases 
locais da 4ª Edição das Olisipíadas continuam a decorrer, e 
os nossos atletas têm representado honrosamente as cores 
da Freguesia.
As inscrições ainda estão abertas nas mais de 13 modalidades 
inseridas num programa de competição a realizar localmen-
te, que precederam à grande final no Estádio Universitário 
de Lisboa.
A participação é inteiramente gratuita. 
Para mais informações consulte o link:
http://olisipiadas.cm-lisboa.pt/
ou contacte-nos pelo 210 132 330.

ATIVIDADES 
DESPORTIVAS 
EM BELÉM
Para além das diversas atividades 
existentes no Centro Social de Belém, 
podemos contar ainda, na nossa fre-
guesia, com as modalidades existentes 
nos clubes e coletividades locais.

Belém Clube:
Atividades desportivas:
Escola de Karaté, Equipa de Voleibol
Dança:
Aulas de Tango Argentino, Aulas de 
Salsa, Marcha de Belém
Morada: Rua da Junqueira nº 243 A, 
1300-338 Lisboa
Telefone: 213 636 906

CAAB – Clube Atletismo 
Amigos de Belém:
Atividades desportivas:
Atletismo e ginástica sénior
Morada: Rua José Calheiros nº 13, 
1400-229 Lisboa
Telemóvel: 963 768 854  

Caselas FC
Atividades desportivas:
Ténis de Mesa e Bilhar
Morada: Rua Padre Reis Lima nº 3 – 
Caselas, 1400-056 Lisboa
Telefone: 309873155

SMIL – Sociedade Musical Instru-
ção Libertada
Atividades diversas:
Ballet e Dança Moderna; Ginástica 
Sénior; Ritmos Latinos; Wing Chun 
Kung Fu Kids; Wing Chun Kung Fu
Morada: Calçada do Galvão nº 51, 
1400-164 Lisboa
Telefone: 213639883

Academia Dramática Familiar, 1º 
de Novembro de 1898
Atividades diversas:
Aulas de Tango; Expressão Corporal; 
Danças de Salão
Morada: Rua da Praia de Pedrouços 
nº 76-78, 1400-282 Lisboa
Telefone: 213012601

NÁDIA HENRIQUES
Campeã nacional de ciclismo 
em pista coberta
A ciclista Nádia Henriques, sagrou-se pela primeira vez campeã 
nacional de juniores de 2º ano em pista coberta, no passado dia 
21 de Janeiro. A jovem ciclista, residente na freguesia de Belém, 
já tinha sido bicampeã nacional em pista coberta em 2016, no 
Velódromo Nacional de Sangalhos, CAR – Centro de Alto Ren-
dimento, e vice-campeã nacional no contrarrelógio de estrada, 
tendo atualmente 5 internacionalizações por Portugal, na seleção 
nacional de cadetes.
Parabéns, Nádia Henriques!
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CORRIDA DE BELÉM 2018
27 de Maio de 2018
Já falta pouco tempo para a Corrida de Belém, organizada 
pela Junta de Freguesia de Belém, com colaboração do Clube 
de Atletismo Amigos de Belém e o CF “Os Belenenses”.
À semelhança das edições anteriores teremos várias provas: 
corrida, caminhada e provas para os mais pequenos, num 
evento dedicado a toda a família. 
Junte-se a nós para uma corrida numa das zonas mais em-
blemáticas da cidade de Lisboa.
Para mais informações contactar as secretarias da JF Belém.

CAAB
No passado dia 6 do corrente mês rea-
lizou-se o ato eleitoral com lista única 
para o biénio 2017 - 2019 no Clube Atle-
tismo Amigos de Belém (CAAB). São os 
seguintes os membros que compõem os 
Órgãos Sociais:

Assembleia-Geral
Presidente - Jorge Manuel Serra 
de Almeida
Vice-Presidente - Carlos Miguel 
Capela Fernandes
Secretária - Maria Odete Roque da Silva

Direção
Presidente - Maria Isabel Amaral Mon-
teiro Nobre
Vice-Presidente - Alberto Augusto Fer-
nandez Cruz Sanchez Cano
Secretária - Teresa Maria Inácio Teixeira 
Sanchez Cano
Tesoureira - Maria José Silva Lobato
Vogal - Emílio Marques Carreiro

Conselho Fiscal
Presidente - Ricardo Jorge Teixeira 
Sanchez Cano
Secretária - Maria Susana Crespo
Relator - Luiz Eugénio Pacheco 
Ribeiro Rosa

No passado dia 14 de fevereiro, a nova 
direcção do CAAB apresentou cumpri-
mentos ao Presidente da Junta de Fre-
guesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

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

PRÓXIMOS PASSEIOS

06/mar|14h30 Museu de Arqueologia 
13/mar|15h00 Museu Geológico
23/mar|15h00 Museu S. Roque (6ªF)
27/mar|15h00 Biodiversidade

Percursos para descobrir a Cidade de 
Lisboa, todas as terças feiras.

AÇÃO
 SO

CIA
L

Funciona nas instalações da Junta de Freguesia de Belém 

Sede no Centro Social “Os Moinhos”, em Caselas 

Para mais informações/preços/marcações: 

Telemóvel: 96 942 24 52 

 Email: gabinetepsicobelem@gmail.com 

PsicoBelém 
O Psicobelém é composto por uma equipa de profissionais especializados em várias 

vertentes de intervenção psicológica na abordagem a crianças, adolescentes e adultos, tendo 

ao seu dispor diversos serviços na área da Psicologia (consultas de apoio psicológico e 

psicoterapia de apoio individual, terapia familiar e terapia EMDR), e ainda Terapia da fala e 

Psicomotricidade. 
 

Esta equipa atua segundo uma visão que promove o desenvolvimento pessoal, saúde mental e 

bem-estar dos indivíduos. 
 

O Acompanhamento Psicológico pode ser um processo que se foca em determinada 

área, ou ser mais abrangente, dependendo se estão em causa dificuldades transitórias ou 

problemas que se mantêm no tempo afetando vários domínios do funcionamento individual. 
 

Na área da Terapia da Fala efetuamos a avaliação e tratamento de perturbações da 

comunicação, incluindo as funções ligadas à compreensão e expressão da linguagem oral e 

escrita, mas também as diversas formas de comunicação não verbal, podendo intervir nas 

diferentes faixas etárias. 
 

Com a Psicomotricidade pretendemos ajudar o indivíduo a adaptar-se e a corrigir aspetos 

comportamentais ou de aprendizagem. 
 

                 Siga-nos na nossa página de Facebook: https://www.facebook.com/PsicoBelem/ 
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PROJETO INTERVIR EM BELÉM
AFETOS NA ESCOLA
O Projeto Intervir em Belém junto das Escolas Públicas de 1º Ciclo da 
Freguesia deu continuidade ao trabalho iniciado no ano anterior, tra-
balhando temáticas como comportamento, auto conceito, auto estima, o 
medo e a amizade. Terminando o 1º período letivo com a construção de 
árvores de Natal com desenhos e mensagens elaboradas pelas crianças. 
Iniciou o 2º período com uma abordagem mais dinâmica e com foco no 
trabalho em equipa, na cooperação e respeito pelo próximo.
Na atividade Afetos no Jardim de Infância, destinada a crianças finalistas 
do pré-escolar, aprenderam a reconhecer e a lidar com os sentimentos e 
comportamentos, refletiram sobre a importância da família, o respeito 
pela diferença, a amizade e terminaram com a importância da coope-
ração fazendo uma sobremesa para partilhar com toda a turma. Assim 
pretende-se que esta actividade seja uma primeira abordagem ao treino 
de competências pessoais e sociais fundamentais ao crescimento.

PSICOMOTRICIDADE NA ESCOLA
A Psicomotricidade na Escola este ano letivo de 2017/2018 está a dar 
uma resposta semanal a cerca de 43 crianças entre os 6 e os 11 anos que 
frequentam as escolas públicas da freguesia de Belém, com o objetivo de 
promover o melhor desenvolvimento e adaptação psico-socio-emocional 
das mesmas. Através do momento lúdico em pequenos grupos ou em 
contexto individual são abordados temas importantes, ultrapassados 
medos e barreiras emocionais que uma vez trabalhados e resolvidos 
abrem um leque de oportunidades de crescimento e desenvolvimento 
mais confiante e seguro. Desta forma, existe uma preparação para futuros 
contratempos e dificuldades que naturalmente estão presentes ao longo 
da vida de qualquer criança ou jovem/adulto.
O Projeto Sonhar Acordado que esteve desde o inicio do ano letivo a 
decorrer no Jardim de Infância (JI) do Bairro de Belém terminou este 
mês as sessões. Foram 5 meses de atividades de relaxamento sensório-
-motor, mindfulness e de treino de competências socio emocionais tais 
como cooperação, autocontrolo, autoconfiança, criatividade, motivação, 
desapego, partilha, entreajuda e resistência à frustração que semanal-
mente preparamos para os mais pequenos do JI do Bairro de Belém. A 
adesão decorreu após pedido dirigido à Junta de Freguesia de Belém no 
ano anterior, e assim o Jardim de Infância beneficiou do projeto pela 
primeira vez este ano. Da nossa parte foi um prazer ao qual esperamos 
poder dar continuidade. 
Embora tenha terminado neste JI, o Sonhar Acordado continua até ao final 
do ano letivo em outros dois jardins de infância públicos da freguesia, 
nomeadamente, o JI de Caselas onde o projeto foi pioneiro em 2015/16, e 
no JI dos Moinhos do Restelo que recebe o projeto desde 2016/17. 
Para os pequeninos destes jardins de infância dirigimos um até já.

0102
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01 e 02 - Afetos na Escola 
03 e 04 - Psicomotricidade na Escola 
05 - Projeto Sonhar Acordado
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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.

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.FEIRA DA EDUCAÇÃO E DA 

SAÚDE DE BELÉM 2018
Com vem já sendo hábito, a Junta de Freguesia de Belém vai 
realizar em parceria com o Subgrupo da Educação Inclusiva 
da Comissão Social da Freguesia de Belém e com os Lions Club 
de Lisboa  Sete Colinas e Lions Club de Lisboa Belém, mais uma 
edição da Feira da Educação e da Saúde de Belém. Este evento 
tem, este ano, data marcada para os dias 11 e 12 de maio, com o 
mesmo horário de sempre entre as 10 e as 18 horas, realizando-se 
no Jardim Vasco da Gama em Belém (onde se realiza a Feira 
de Antiguidades, Velharias e Artesanato), zona iconográfica de 
Lisboa, com grande afluência turística e bastante movimentada 
da freguesia.
Pretende-se divulgar Associações e Entidades que estejam ligadas 
à Educação e Saúde. Serão realizados rastreios, colheitas de 
sangue (através da presença do Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação, IP), workshops/palestras sobre as diversas 
temáticas onde todos os visitantes podem participar, bem como 
demonstrações de atividades de palco que promovam a educação 
e um estilo de vida saudável.
Como já vem sendo prática, diversas entidades têm-se associa-
do a este nosso evento, sendo que este ano contamos já com 
o patrocínio das Águas do Luso, a Ponto Seguro Mediação de 
Seguros, Lda., a Frubis, a McDonald’s, os Pastéis de Belém e o 
Pão Pão Queijo Queijo.
Esperamos por vós nos dias 11 e 12 de maio no Jardim 
Vasco da Gama!

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.

 

 
21 E 22 MARÇO 2018  
 

INSCRIÇÕES ABERTAS 
 

Inscrições abertas até 9 de Março. 

Sorteio Público a 12 de Março às 15h na 
Sede da Junta de Freguesia de Belém. 

Listagem dos selecionados a partir de 
dia 13 de Março. 

Pagamento dos dois dias de Passeio até 
dia 19 de Março. 

 

. 
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VEREADOR 
RICARDO ROBLES
Visita CPCJ
Sexta-feira dia 2 de fevereiro o Ve-
reador Ricardo Robles visitou as 
instalações da CPCJ na presença do 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
O espaço foi inaugurado em junho de 
2017, após profundas obras de requa-
lificação levadas a cabo pela Junta de 
Freguesia de Belém, passando desde 
essa altura a gestão logística e finan-
ceira da CPCJ a ser assegurada pela 
Junta de Freguesia.
Esta visita surge no seguimento de 
uma reunião introdutória no dia 16 
de janeiro onde estiveram todos os 
Presidentes de Juntas de Freguesia 
e responsáveis pelos pelouros da 
Acção Social e Educação. Ai foi feito 
um ponto de situação das ações de-
senvolvidas localmente nessas áreas 
de ação, definindo‑se estratégias e 
objetivos para este novo mandato.

VISITA
Diretora Regional 
de Lisboa da Cruz 
Vermelha Portuguesa
No passado dia 16 de fevereiro, a Junta 
de Freguesia de Belém contou com a 
visita da Diretora da Cruz Vermelha 
Portuguesa, Drª. Susana Marques.
Esta veio prestar os seus cumpri-
mentos ao Presidente da Junta de 
Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa, 
tendo havido ocasião para se abor-
darem assuntos de interesse mútuo, 
fundamentalmente nos domínios da 
ação social e das ações humanitárias.

Prevê-se que a taxa de desemprego se mantenha nos 8% 
até meio de 2018
Este ritmo de descida tem surpreendido, e não deve ficar por 
aqui. Os economistas apontam para a continuação da queda 
da taxa de desemprego ao longo de 2018, desde que a con-
juntura internacional da economia portuguesa se mantenha 
favorável. Espera-se que o desemprego continue em queda, 
e há até quem antecipe uma taxa de 6,5% no final de 2018.
Com indicadores positivos na confiança dos empresários e ao 
nível do investimento, tudo aponta para a continuação de uma 
tendência positiva de criação de emprego, que tem sustentado 
a descida do desemprego (fonte: expressoemprego.pt).

Cerca de 80% das vagas de emprego não estão visíveis. 
Que fazer para encontrá-las?
Neste processo é necessário ter em conta vários parâmetros, 
dos quais destacamos:
Defina quem é e para onde quer ir. Seja claro sobre a sua 
marca pessoal e conheça bem os setores nos quais pretende 
trabalhar.
Os contactos são a chave. O segredo, de acordo com os 
especialistas, é cultivar uma boa rede de contactos dentro 
da área para que, assim que surja uma vaga, seja informado 
diretamente por eles.
Faça uma pesquisa sobre a empresa. Tente perceber de que 
forma funcionam os processos de recrutamento na empresa 
que ambiciona. Estude a metodologia, os exemplos e procure 
estar informado.
Envolva-se no meio. Relacione-se com as pessoas da área, 
vá a eventos da indústria e aproxime-se do seu objetivo.
Dê-se a conhecer. Utilize redes sociais como o LinkedIn de 
forma a mostrar o seu trabalho e criar conexões dentro da sua 
área (fonte: www.dinheirovivo.pt). Utilize no seu Curriculum, 
para se descrever, as palavras-chave especializado, com 
experiência, qualificado, que remetem para competências 
técnicas e que segundo uma análise feita em 2017, tendo como 
base os usuários do LinkedIn, são as mais procuradas pelos 
recrutadores. Acredite que, depois dos contactos virtuais vêm 
os pessoais (fonte: https://pt.linkedin.com/pulse).

O GEPE-Belém vai recomeçar com novo grupo! Inscreva-se!
Procuramos pessoas em situação de desemprego que 
queiram juntar‑se a nós e partilhar desta experiência! 
Para mais informações contate o Gabinete de Inserção 
Profissional da Junta de Freguesia de Belém pelo telefone 
210 132 351 ou 211507 840 ou por mail gip@jf‑belem.pt .
A rede GEPE é um projeto experimental e inovador que 
pretende, apoiar desempregados. 
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. 
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CENTRO 
SOCIAL
DELEGAÇÃO 
JF BELÉM
SEDE
JF BELÉM

SMIL

ESMP 
GINÁSIO
BELÉM 
CLUBE

5ª PILATES 1 GINÁSTICA 
MANUT. 1

GINÁSTICA 
MANUT. 2

INFORMÁTICA

DANÇAS COUNTRY*

IOGA 1

GINÁSTICA

6ª GEPE PINTURA A ÓLEO

Sab

ESPANHOL PORTUGUÊS 2

IOGA 2ARRAIOLOSINFORMÁTICA

MAPA DE ATIVIDADES

GINÁSTICA

ESPANHOL PORTUGUÊS 
2

4ª ARIA 
PSICOMOTR.

INFORMÁTICA

PINTURA A ÓLEO

ARRAIOLOS

INGLÊS 1

3ª GINÁSTICA 
MANUT. 2

INFORMÁTICA

CHI KUNG

*quinzenalmente

JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM

2ª IOGA 1

INFORMÁTICA

PINTURA PORCELANA

PORTUGUÊS 1

PILATES 2

PINTURA EM PORCELANA

CANTO CORAL

PILATES 1 GINÁSTICA 
MANUT. 1

INGLÊS 2

VIRAS TIO XICO*

PILATES 2

GEPE

PINTURA A ÓLEO

PINTURA EM PORCELANA

IOGA 2

KARATÉ E 
DEFESA P.

KARATÉ E 
DEFESA P.

KARATÉ 
CRIANÇAS

KARATÉ E 
DEFESA P.

PINTURA A ÓLEO

GINÁSTICA 
INFANTIL

KARATÉ 
CRIANÇAS

RITMOS 
LATINOS

INGLÊS 2 INGLÊS 1

PINTURA A ÓLEO

GINÁSTICA 
INFANTIL

PINTURA PORCELANA RITMOS 
LATINOS

BORDADO LIVRE

KARATÉ 
CRIANÇAS

FÉRIAS DE NATAL
Crianças e Jovens
Este Natal as crianças e jovens da Fre-
guesia puderam ter umas férias mais 
animadas através do programa que a 
ação social preparou pensando em todas 
as vertentes educativas e didáticas que 
certamente marcaram ao nossos fregue-
ses mais novos.
Assim, os participantes no programa 
férias de Natal puderam visitar locais 
e exposições,  descobrir novas capaci-
dades através dos múltiplos ateliers e 
actividades desenvolvidas e treinar o 
seu espírito de equipa e a coordenação 
corporal através das diversas atividades 
desportivas e lúdicas que foram prepa-
radas especialmente para eles.
Foram umas férias extremanete diver-
tidas onde, para além de novas expe-
riências, puderam-se reforçar e criar 
novas amizades.
Esperamos-vos nas férias da Páscoa 
e do Verão!
Saiba mais informações acerca das 
inscrições nos diversos programas de 
férias da ação social, página seguinte 
deste boletim.
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MÊS DA PREVENÇÃO 
DOS MAUS TRATOS 
NA CRIANÇA E NO 
ADOLESCENTE
48 Horas a Nadar por Ti
48 Horas a Nadar a favor da preven-
ção dos Maus Tratos na Infância e Ju-
ventude. Das 08h00 do dia 13 de abril 
até às 08h00 do dia 15 de abril, na 
Piscina do Restelo. Inscrição através 
do site da Junta de Freguesia.

Escolas Públicas e Privadas
Distribuição de um flyer informativo e 
de folhas azuis de pequena dimensão 
nas escolas para cada aluno desenhar, 
escrever, etc. acerca do tema. Estes 
posteriormente serão recolhidos pelos 
técnicos da Junta de Freguesia com o 
objetivo de construir um laço repre-
sentativo de cada escola devidamente 
identificado para uma exposição final 
nas instalações da Piscina do Restelo.
Cada estabelecimento de ensino foi 
convidado a criar/construir um Laço 
azul de grandes dimensões expondo-o 
no exterior de cada jardim de infância 
e escola que adira à iniciativa.

Afixo Isto Por Ti
Página destacável para os fregueses 
solidários com esta causa colocarem 
nas portas/ janelas/ estabelecimentos 
comerciais/ automóveis, etc., que se 
encontra na página seguinte.

Corredor Azul
Forrar os postes de eletricidade com 
faixas de tecido azul com a ajuda dos 
jovens que participam no Programa 
Férias da Páscoa da Junta de Fre-
guesia de Belém e Agrupamento de 
Escuteiros com sede em Belém (Av. 
Vasco da Gama; Av. Restelo; Av. Das 
Descobertas).

Caminhada dinamizada pela CPCJ 
Lisboa Ocidental
Concentração no dia 20 de abril às 
10.00h, no Jardim em frente a Igreja 
de São Francisco Xavier (Av. Ilha da 
Madeira), Rua de Belém e término no 
Jardim Afonso de Albuquerque.
Assim, convidamo-lo na qualidade 
de freguês ou comerciante na Fre-
guesia de Belém, a associar-se a esta 
iniciativa.

A CONVENÇÃO SOBRE 
OS DIREITOS DA CRIANÇA
Foi Adotada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas em 
20 de Novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de 
Setembro de 1990.
Desta constam cerca de 54 artigos cujo o principal objetivo 
é defender o maior interesse de qualquer criança e jovem. 
A Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens foi 
criada após a adoção da Convenção em 1999, e um dos seus 
objetivos é divulgar e sensibilizar a população para os direitos 
das crianças e dos jovens. 
O mês de Abril, foi o escolhido para sensibilizar, divulgar e 
promover o Artigo 19º  da Convenção, que prevê o direito 
de proteção da criança e do jovem contra os maus tratos e 
a negligência:
«O Estado deve proteger a criança contra todas as formas de 
maus tratos por parte dos pais ou de outros responsáveis pelas 
crianças e estabelecer programas sociais para a prevenção dos 
abusos e para tratar as vítimas.»
Esta campanha tem um símbolo, um laço azul, que remete 
a um evento de descoberta de maus tratos por parte de uma 
avó Norte Americana na década de 80, em relação aos seus 
netos e que de forma a sensibilizar a comunidade para este 
crime atou um laço azul na antena do seu carro:  “O Azul 
funciona para mim como um constante lembrete/alerta para 
lutar pela proteção das crianças” - Bonnie W. Finney
A Junta de Freguesia de Belém, associou-se a esta campanha 
em conjunto com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
– Lisboa Ocidental (com sede no território desta Freguesia 
desde 2017).

FESTA DE NATAL SÉNIOR
No passado dia 17 de dezembro, decorreu mais uma noite 
fantástica na companhia dos seniores da Freguesia, onde se 
celebrou uma ocasião especial: o Natal.
Este ano estiveram presentes 150 seniores e técnicos na Festa 
de Natal Sénior, cujo momento alto foi o musical A Volta ao 
Mundo em 80 Minutos, com atuação de João Baião, no Casino 
Estoril. A noite não poderia ter sido mais mágica.
Esteve presente neste evento o presidente da Junta de Fre-
guesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
Agradecemos a colaboração do Continente do Restelo que 
apoiou esta festa oferecendo parte dos Bolos Rei.



MÊS DA PREVENÇÃO DOS
MAUS TRATOS

ABRIL 2018

L I S B OA  O C I D E N TA L



O mês de Abril, foi o escolhido
pela Comissão Nacional de Proteção
de Crianças e Jovens para sensibilizar, 
divulgar e promover o Artigo 19º 
da Convenção, que prevê o direito
de proteção da criança e do jovem
contra os maus tratos e a negligência.

A Junta de Freguesia de Belém, associou-se a esta 
campanha em conjunto com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens – Lisboa Ocidental 
(com sede no território desta Freguesia desde 
2017)

Assim, convidamo-lo na qualidade de freguês ou 
comerciante na Freguesia de Belém, a associar-se 
a esta iniciativa.

Pode fazê-lo das seguintes formas:

Caminhando na Freguesia no dia 20 de abril, 
pelas 10.00h com inicio no Jardim em frente a 
Igreja de São Francisco Xavier (Av. Ilha da 
Madeira), Rua de Belém e término no Jardim 
Afonso de Albuquerque.

Destacando esta folha e colocando-a durante o 
mês de abril na sua janela ou porta da 
habitação.

Colocando um elemento azul na sua varanda, 
janela ou porta durante o mês de abril – mês da 
Prevenção dos Maus Tratos.

Participar na iniciativa 48 Horas a Nadar por Ti, 
nos dias 13 a 15 de abril, na Piscina do Restelo. 
Inscrição no site da Junta de Freguesia.
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O mês de Abril, foi o escolhido
pela Comissão Nacional de Proteção
de Crianças e Jovens para sensibilizar, 
divulgar e promover o Artigo 19º 
da Convenção, que prevê o direito
de proteção da criança e do jovem
contra os maus tratos e a negligência.

A Junta de Freguesia de Belém, associou-se a esta 
campanha em conjunto com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens – Lisboa Ocidental 
(com sede no território desta Freguesia desde 
2017)

Assim, convidamo-lo na qualidade de freguês ou 
comerciante na Freguesia de Belém, a associar-se 
a esta iniciativa.

Pode fazê-lo das seguintes formas:

Caminhando na Freguesia no dia 20 de abril, 
pelas 10.00h com inicio no Jardim em frente a 
Igreja de São Francisco Xavier (Av. Ilha da 
Madeira), Rua de Belém e término no Jardim 
Afonso de Albuquerque.

Destacando esta folha e colocando-a durante o 
mês de abril na sua janela ou porta da 
habitação.

Colocando um elemento azul na sua varanda, 
janela ou porta durante o mês de abril – mês da 
Prevenção dos Maus Tratos.

Participar na iniciativa 48 Horas a Nadar por Ti, 
nos dias 13 a 15 de abril, na Piscina do Restelo. 
Inscrição no site da Junta de Freguesia.

CAMPOS DE FÉRIAS DE VERÃO
Pedido de monitores
A pensar no Verão a Junta de Freguesia de Belém já começou a 
preparar as férias grandes!
Este ano poderá inscrever-se como monitor nos dois programas 
de férias da Junta de Freguesia de Belém: Campos de Férias de 
Belém (da Ação Social) e/ou nas férias do Apoio à Família (da 
Educação).
Para isso, pedimos que preencha o formulário no site da Junta 
de Freguesia (goo.gl/fQ5MKR) e que envie o seu CV atualizado 
para o e-mail: ferias@jf-belem.pt.

1ª Fase de Seleção/formação:
Dia 21 de Abril entre as 09h e as 17h decorre a formação de 1º nível 
para todos os monitores que se candidatam pela primeira vez de 
onde irá decorrer uma primeira seleção.

2ª Fase de Seleção/formação:
Dia 26 de Abril entre as 18h30 e as 21h30 decorre a formação de 2º 
nível para todos aqueles que foram selecionados na 1ª fase e para 
todos os monitores que tenham trabalhado na Junta de Freguesia 
de Belém em anteriores projetos de férias.

Conclusão do Processo:
Dia 30 de Abril a Junta de Freguesia afixará nos meios de divulgação 
próprios (vitrines, site e facebook) a lista de monitores selecionados.

Campos de Férias de Belém (Ação Social):
Para os monitores e coordenadores selecionados, é obrigatória 
a presença no dia 6 de Junho às 18h na Reunião Geral de Pais 
(local a definir).
Têm obrigatoriamente que frequentar as reuniões de preparação 
dos turnos a serem definidas atempadamente com os respetivos 
coordenadores de cada turno.
O horário de funcionamento de todos os turnos, para os monitores, 
é das 8h às 19 horas, todos os dias úteis.

Férias Apoio à Família (Educação):
Os monitores selecionados para o Apoio à Família terão reuniões 
obrigatórias no inicio de cada turno e uma semanal entre as 
17.30h e as 19.00h.
O horário de funcionamento dos turnos do Apoio à Família é das 
9.00h às 17.30h, todos os dias úteis.

Condições de pagamento para os dois programas:
O pagamento será feito contra a apresentação de um recibo 
verde ou de um ato único (ter em atenção se estão em condições 
de passar um ou outro), bem como as declarações de isenção de 
divida à Segurança Social e Finanças.
A entrega do currículo tem de ser efetuada até dia 15 de Abril. 
Caso este não seja disponibilizado até esta data, a inscrição será 
considerada nula.
Até dia 05 de Junho os monitores/coordenadores selecionados 
têm de entregar os seguintes documentos por e-mail para ferias@
jf-belem.pt (caso os documentos não sejam disponibilizados até 
esta data, a seleção será considerada nula):

• Certidão de ausência de dívidas à Segurança Social (ou 
autorização de consulta à Junta de Freguesia)

• Certidão de ausência de dívidas às Finanças (ou autorização 
de consulta à Junta de Freguesia)

• Registo Criminal com indicação de trabalho com crianças
• Cartão de Cidadão
• Comprovativo de NIB
• Fotografia Identificativa
• Certificado de Habilitações

• Certidões de Formações que constem no CV
Para quem declarou que apresenta atestado médico tem até ao 
dia 05 Junho para o fazer.

CAMPOS DE FÉRIAS
Inscrições Páscoa 2018
Crianças e Jovens
As inscrições para as férias da páscoa 
para Crianças e Jovens estão abertas 
até dia 11 de março, online no site da 
JF de Belém (goo.gl/WkagwM).
Mais informações ou exclarecimen-
to de dúvidas através do e-mail: 
ferias.pascoa@jf-belem.pt

Inscrições Verão 2018
Pré-Escolar, Crianças e Jovens
As inscrições para os campos de férias 
de verão de Pré-Escolar, Crianças e 
Jovens abrem dia 3 de abril, online. 

Seniores
As inscrições para os campos de férias 
de verão Seniores também abrem ins-
crição dia 3 de abril no entanto não é 
online, proceder-se-á nas secretarias 
da Junta de Freguesia.

Inscrições abertas 

online através do 

Site e Facebook da 

Junta de Freguesia 

até dia 11 de 

Março. 
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CARRO AO SERVIÇO 
DA PSP/BELÉM
De forma a promover e a melhorar o patrulhamento policial 
e, consequentemente, a segurança por toda a nossa Freguesia, 
a Junta de Freguesia ofereceu há meses, à PSP - 26.ª Esquadra 
de Belém, um carro da marca Dacia Logan, que agora foi devi-
damente caracterizado com as cores da PSP e com o brasão da 
Freguesia de Belém.
Com este veículo finalmente a funcionar em pleno, esperamos que 
melhorem as condições de trabalho dos agentes da PSP e as con-
dições de segurança da população da nossa Freguesia de Belém.

CORAÇÕES COM 
COROA CAFÉ
Dia Internacional 
da Mulher 
No dia 10 de Março o Corações Com 
Coroa Café celebra o Dia Internacio-
nal da Mulher com uma programação 
imperdível. A entrada é livre! 

• 15h B.I com a argumentista 
Patrícia Muller e leitura pela 
actriz Teresa Tavares.

• 15h30 “De que falamos quando 
falamos de Mulheres?” - 
Conversa com o escritor José 
Luís Peixoto, o actor Cristóvão 
Campos, o Director do Fórum 
Luísa Todi João Pereira Bastos, 
e o psiquiatra António Neves.

• 17h Showcase Rita Red Shoes.
Moderação de Catarina Furtado e Ana 
Daniela Soares.
O Corações Com Coroa Café abriu as 
portas no dia 26 de Setembro de 2017 e é 
um projecto pioneiro - um negócio social 
implementado pela Associação Corações 
Com Coroa, que oferece a quem o visita 
a oportunidade de apoiar quem apoia, 
através do consumo das deliciosas su-
gestões gastronómicas generosamente 
escolhidas pelo Chef Kiko. 
Beneficia do apoio da Câmara Munici-
pal de Lisboa e da Biblioteca de Belém 
e surge da convicção que à volta de 
uma refeição servida com amor se 
conseguem promover os valores da 
solidariedade. 
Situado num encantador jardim de la-
ranjeiras, com desenho de espaço e mo-
biliário assinado pelo arquitecto Aires 
Mateus, o CCC Café promove mensal-
mente programação sociocultural ligada 
às temáticas dos Direitos Humanos. 

Corações Com Coroa Café
Rua da Junqueira 295/7. Biblioteca 
de Belém. 
Aberto de terça a sábado, das 10h às 19h. 
910 312 1930

LISBOA BELÉM OPEN
Vai realizar-se de 12 a 20 de maio próximo o 2º maior torneio 
de ténis a realizar em Portugal. Será um challenger, do circuito 
ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), contando com a 
participação dos melhores jogadores portugueses e de alguns dos 
grandes valores mundiais, que terá lugar no Clube Internacional 
de Futebol (CIF) e que contará como principais impulsionadores 
a Federação Portuguesa de Ténis, o CIF e Manuel de Sousa. 
Esta prova será realizada no âmbito da iniciativa "Lisboa Capital 
Europeia do Desporto 2021", pelo que terá o apoio da Câmara 
Municial de Lisboa (CML) e da Junta de Freguesia de Belém (JFB).

INAUGURAÇÃO
"Belenenses Rugby Park" - 10/03/2018
Vai ser inaugurado no próximo dia 10 de março o novo parque 
desportivo "Belenenses Rugby Park". Está localizado em Monsanto, 
na nossa Freguesia, na Av. dos Bombeiros perto do campo de 
futebol do CIF e irá ser utilizado por cerca de 400 atletas de vários 
escalões etários do rugby do Belenenses. O equipamento também 
inclui um circuito de manutenção, que irá estar ao serviço da 
comunidade desportiva.
A Freguesia de Belém, com tantas tradições no rugby, irá ficar 
enriquecida e melhor servida a partir de agora com este campo 
de rugby. Parabéns aos atletas, elementos da secção de rugby e 
ao Belenenses!

O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, acompanhado pela 
Agente Principal Angela Balsas e pelo Agente Fábio Tavares, da Esquadra 

da PSP/Belém.


