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AÇÃO SOCIAL MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS 
O mês de abril, foi o escolhido pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, para divulgar, sensibilizar a 
comunidade e promover o Artigo 19º da Convenção sobre os Direitos da Criança, 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), desenvolvendo várias iniciativas. Veja aqui quais. página 18
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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.

TABERNA DOS FERREIROS 
Tv. Ferreiros a Belém, 5 
215 873 837

VITAMINA P 
PSICOLOGIA, SAÚDE E BEM-ESTAR
Rua Fernão Mendes Pinto, 15E 
212 447 704
vitaminap@vitaminap.pt 
www.vitamina.pt

Lisboa a Compostar é um programa 
destinado a munícipes que possuam 
quintal, logradouro ou jardim, inclui a 
oferta de um compostor a quem mani-
feste interesse em transformar os seus 
resíduos domésticos em fertilizante, 
formação em compostagem e apoio 
continuado dos serviços camarários. 
Arranca já em maio.
Inscreva-se já para receber o seu com-
postor ou esclareça as suas dúvidas, 
a Câmara Municipal de Lisboa tem 
quatro mil equipamentos para ofere-
cer e pretende levar a cabo 160 ações 
de formação.

O seu lixo é valioso para o seu jardim, 
Lisboa agradece e o ambiente precisa.
Lisboa a Compostar é um projeto de 
incentivo à compostagem doméstica 
promovido pela Câmara Municipal de 
Lisboa em colaboração com a Valor-
sul, no âmbito do Plano Municipal de 
Gestão de Resíduos do Município de 
Lisboa e do Projeto Europeu FORCE – 
Cities Cooperating For Circular Economy, 
HORIZON 2020.

Mais informações em: 
lisboaacompostar.cm‑lisboa.pt
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PROJETO 
Nós Reciclamos
A apresentação à Imprensa da edição de 2018 do concur-
so-projeto “Nós Reciclamos” aconteceu no Atelier de Joana 
Vasconcelos e contou com a presença de diversas personali-
dades, entre elas o Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa.
O projeto foi lançado pela PSP e pretende, sobretudo, alertar 
os mais novos para a importância de se preservar a Na-
tureza e o Ambiente, através da reutilização de materiais 
usados/recicláveis, transformando esses materiais usados 
em novos produtos.
Esta iniciativa conta com a parceria da Fundação Joana 
Vasconcelos e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e visa 
sensibilizar a comunidade para os benefícios da Reciclagem 
realizada com criatividade.
O contributo da artista para este projeto constou numa nova 
abordagem estética dos clássicos chapéus da Polícia, através 
de padrões em renda, em diversas cores, demonstrando assim 
como um objeto pode ganhar uma nova vida através de um 
pouco de criatividade.
A Reciclagem é um importante processo de conversão de 
desperdício em material ou produto de utilidade. Com a 
devida prática da reciclagem é possível reduzir a poluição do 
ar e da água, o consumo de matérias-primas e a utilização de 
energia. Este processo tem também a capacidade de reduzir 
a necessidade do tratamento do lixo e a emissão de gases de 
efeito estufa, sendo um componente essencial da gestão de 
resíduos e fazendo parte da hierarquia “reduzir, reutilizar 
e reciclar”.
No final houve uma visita guiada pela própria Joana Vas-
concelos às instalações do Atelier, onde se pôde ver alguns 
projetos a serem desenvolvidos e destinados às mais variadas 
partes do mundo.

DIA DA MULHER
da PSP
A Cerimónia de celebração do Dia 
da Mulher da PSP 2018 decorreu no 
passado dia 8 de março no Museu 
da Carris, foi presidida pelo Diretor 
Nacional da PSP, Superintendente 
Chefe Luís Farinha e contou com a 
presença das madrinhas da iniciativa, 
Dr ª. Leonor Beleza e Roberta Medina, 
assim como do Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, e outras individualidades.
Esta celebração afirmou‑se enquan-
to forma de homenagear e apoiar a 
presença das mulheres no mundo 
laboral e mostrar a importância de 
uma igualdade de género no reconhe-
cimento e remuneração profissional.

Na fotografia, o Presidente da JF 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa e 

Roberta Medina, acompanhados por 
agentes da PSP ‑ Esquadra de Belém.

APRESENTAÇÃO DE 
CUMPRIMENTOS
No passado dia 3 de abril, o Comante 
da Unidade de Segurança e Honras de 
Estado da GNR, Brigadeiro General 
Pedro Fonseca Lopes, veio apresentar 
cumprimentos ao Presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Fernando 
Ribeiro Rosa, na sequência da sua 
recente tomada de posse do comando 
desta unidade da GNR.
Nesse mesmo dia, o Presidente da 
JF Belém também recebeu a Presi-
dente dos Bombeiros Voluntários da 
Ajuda, Dra. Luísa Vicente Mendes, 
que veio apresentar cumprimentos e 
fazer uma breve síntese do funciona-
mento desta corporação de bombei-
ros. Nesta visita, a Presidente fez-se 
acompanhar do novo comandante 
dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, 
António Mourinha.



4 
BI

26
 |

 M
A

R 
- A

BR
 2

01
8 

| 
JF

 B
EL

ÉM
 

FR
EG

U
ES

IA

XIII FESTIVAL INTERNACIONAL 
da Máscara Ibérica
O XIII Festival Internacional da Máscara Ibérica (FIMI) volta 
ao Jardim da Praça do Império, em Belém, de 17 e 20 de maio. 
Este evento turístico-cultural, resultante da parceria entre a 
Progestur, EGEAC e Câmara Municipal de Lisboa e que conta 
com o apoio da Junta de Freguesia de Belém e da Fundação 
Inatel, irá oferecer quatro dias de uma programação variada, 
que, além da gastronomia, workshops, exposições, debates, 
artesanato e concertos, terá como ponto alto o grande Desfile 
da Máscara Ibérica, que se realizará sábado, dia 19 de Maio, 
pelas 16h30, contando com a participação de 32 grupos de 
máscaras de Portugal, Espanha e de alguns países convidados, 
cujo percurso pode consultar na imagem acima.
Nos dias 18, 19 e 20 a música irá marcar presença no Palco 
Ibérico com concertos de Bregia, Óscar Ibañez & Tribo, Toques 
de Caramulo e Realejo.
Paralelamente ao Festival Internacional da Máscara Ibérica, 
entre os dias 14 e 18, realizam-se, pela primeira vez, ciclos 
de debates (no Museu Nacional de Arqueologia) e de cinema 
(na Casa da América Latina), o Festival Popular (do projeto 
EU-LAC MUSEUS) e a Noite do Museus.
As máscaras vão andar à solta, venha descobri-las em Belém, 
de 17 a 20 de maio, a partir das 10h30, com entrada livre!
Saiba mais sobre a programação em www.fimi.pt ou em 
www.lisboanarua.com

TOMADA DE POSSE
BVCO
No passado dia 10 de março, decorreu a 
cerimónia de tomada de posse do novo 
Comandante dos Bombeiros Voluntários 
de Campo de Ourique (BVCO), o Coman-
dante Márcio Teixeira.
De realçar que os BVCO são a corporação 
que tem como área de intervenção toda 
a zona ocidental de Lisboa.
Estiveram presentes no evento diversas 
personalidades, tais como represen-
tantes da CML, da ANPC, da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, da Federação 
dos Bombeiros de Lisboa, de diversas 
corporações de Bombeiros e de várias 
Juntas de Freguesia, nomeadamente 
a Junta de Freguesia de Belém, repre-
sentada pelo seu Presidente, Fernando 
Ribeiro Rosa.
A Junta de Freguesia deseja as maiores 
felicidades ao Comandante Márcio 
Teixeira no desempenho das suas 
novas funções.
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9º ANIVERSÁRIO
GNR
Integrada no Programa das Cerimo-
nias Comemorativas do seu 9º Ani-
versário, a Unidade de Segurança e 
Honras de Estado realizou no dia 5 
de abril uma Parada Militar, a que 
presidiu S. Exª. a Secretária de Estado 
Adjunta e da Administração Interna, 
Maria Isabel Oneto e que contou com 
a presença dos Presidentes das Juntas 
de Freguesia da Ajuda e de Belém, 
nomeadamente Jorge Marques e Fer-
nando Ribeiro Rosa.

42º ANIVERSÁRIO
PSP
O Corpo de Intervenção da Unidade 
Especial de Polícia comemorou no 
último dia 27 de março os seus 42 
anos de existência, mas as cerimonias 
do seu aniversário tiveram lugar a 4 
de Abril , onde também teve lugar o 
encerramento e imposição de Boinas 
do 38º Curso de Ordem Pública.
As cerimonias foram presididas por 
S. Ex.ª Secretária de Estado Adjunta e 
da Administração Interna. Estiveram 
presentes ainda, o Director Nacional 
da PSP, Luís Farinha e o Presidente 
da Junta de Freguesia de Belém, Fer-
nando Ribeiro Rosa.

FREG
U

ESIA

REUNIÕES
com a CML
Nos passados dias 11 e 18 de abril 
decorreram duas reuniões entre a 
CML e os presidentes das Juntas de 
Freguesia.
A primeira reunião congregou todos 
os 24 Presidentes de Junta e preten-
deu promover o debate de assuntos 
pendentes no âmbito dos Protocolos 
de Delegação de Competências re-
ferentes à Reforma Administrativa 
de Lisboa.
Essa mesma reunião foi seguida de 
uma segunda reunião com os Pre-
sidentes de Junta das Freguesias da 
Zona Ocidental (Ajuda, Alcântara e 
Belém), que para além dos Protocolos 
de Delegação de Competências, pre-
tendeu debater duas coisas: a situa-
ção histórica das dívidas da CML às 
juntas, que ainda estejam por pagar; 
e futuros protocolos que as Juntas  de 
Freguesia entendam por bem cele-
brar, sobre as mais diversas matérias.
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JF BELÉM
SEDE
JF BELÉM

SMIL

ESMP 
GINÁSIO
BELÉM 
CLUBE

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

ARTES CRIATIVAS RITMOS 
LATINOS

BORDADO LIVRE

KARATÉ 
CRIANÇAS

VIRAS TIO XICO*

PILATES 2

GEPE

PINTURA A ÓLEO

ARTES CRIATIVAS

IOGA 2

2ª IOGA 1

INFORMÁTICA

ARTES CRIATIVAS

PORTUGUÊS 1

PILATES 2

ARTES CRIATIVAS

CANTO CORAL

PILATES 1 GINÁSTICA 
MANUT. 1

INGLÊS 2

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

DANÇAS COUNTRY*

IOGA 1

GINÁSTICA

6ª GEPE PINTURA A ÓLEO

Sab

ESPANHOL PORTUGUÊS 2

IOGA 2ARRAIOLOSINFORMÁTICA

5ª PILATES 1 GINÁSTICA 
MANUT. 1

GINÁSTICA 
MANUT. 2

INFORMÁTICA
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NOVAS PASSADEIRAS
Projeto de Acalmia de Tráfego e Melhoria de Acessibilidades Pedonais
Chegou ao fim o projeto de acalmia de tráfego e melhoria 
de acessibilidades pedonais que começou a ser idealizado 
no início de 2014 e cuja execução no terreno se verificou 
a partir do verão de 2017.
Ao todo foram intervencionadas 36 passadeiras, nas quais 
foram introduzidos diversos elementos que passaram a 
permitir um atravessamento de peões seguro, com maior 
conforto, adaptado a invisuais e ao mesmo tempo reduzir-
-se a velocidade automóvel sem que isso cause qualquer 
constrangimento ou congestionamento à circulação.
Estas medidas incluíram 14 sobre-elevações de passadei-
ras, a construção de 18 refúgios, vários encabeçamentos, 
a colocação de centenas de pilaretes, a construção de 3 
passeios que substituem as passadeiras e a criação de 
lugares de estacionamento para motociclos.

A proteção aos alunos das escolas foi uma das principais 
preocupações, tendo-se implementado medidas ao redor 
da Escola do Bairro do Restelo, na Escola Paula Vicente e 
na Escola de Caselas. No caso da Escola dos Moínhos do 
Restelo esta será alvo de uma outra intervenção, estando 
a intervenção em redor da Escola Secundária do Restelo 
a cargo da CML.
Este projeto que introduziu uma nova filosofia de circula-
ção na nossa Freguesia permitiu também sensibilizar os 
condutores para a necessidade de uma circulação segura 
e um estacionamento legal, deixando os passeios para 
as pessoas, aumentando a qualidade de vida de todos e, 
especialmente, dos mais novos e dos mais idosos da nossa 
Freguesia.
Incompreendido por alguns neste momento, será no futuro, 
estamos certos, bem aceite por todos.
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Av. da Ilha da Madeira

Rua Tristão Vaz e Rua Conselheiro Martins de Carvalho Av. da Ilha da Madeira

Rua Tristão Vaz

Rua dos JerónimosEscola do Bairro do Restelo ‑ Praça de Goa
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 PÚ
BLICO

Rua Capitão‑Mor Pedro Teixeira e Av. da Ilha da Madeira

Rua da Igreja e Estrada da Cruz

Rua da Igreja

Rua dos Jerónimos Rua dos Jerónimos

Rua Domingos Tendeiro, Calçada do Galvão e Rua General João de Almeida

Rua Gregório Lopes
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MOSTRA DE ILUMINURA HERÁLDICA
Patente de 12 de junho a 27 de julho • Rua João de Paiva, 11 

AULAS
As aulas de inglês e cultura inglesa, 
nível 2, são lecionadas pela professora 
de inglês Julieta Pereira, à 2ª f e à 6ªf. 
Os inscritos pretendem aprender ou 
relembrar esta língua internacional, 
num espaço de encontro em inglês.
As aulas de português para estrangeiros 
são lecionadas por Ângelo Oliveira e 
Maria de Fátima Biscaia à 3ªf, 5ªf e 6ªf.    
As aulas de espanhol e cultura espa-
nhola são lecionadas pelo professor 
nativo Teodoro Infante e são lecionadas 
à 3ªf e 5ªf. 
As aulas de alfabetização são leciona-
das por Deonilde Moraes e Françoise 
Moonens à 2ªf e à 4ªf. Informações na 
secretaria.
Se quer aprofundar o seu conhecimen-
to em línguas, inscreva-se, pois ainda 
temos vagas nas diversas aulas que 
dinamizamos.
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DIA INTERNACIONAL DOS 
MONUMENTOS E SÍTIOS
No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios / 18 
de Abril de 2018, em ação conjunta dos Serviços Educativos 
do Mosteiro dos Jerónimos e do Pelouro da Cultura da Junta 
de Freguesia de Belém, duas turmas do 4.º ano, da escola 
EB1 Alto da Ajuda do Agrupamento de escolas do Restelo, 
foram ao Mosteiro no dia 18 assistir a uma “conversa” sobre: 
“Património Cultural de Geração em Geração”. Puderam 
participar num diálogo entre gerações – mais velhos e mais 
novos em conversa! 
Como se brincava em tempos passados? Que histórias nos 
contavam os pais? Que memórias? Que histórias? Agrade-
cemos a colaboração de Helena Abecassis, Pedro Serrano e 
António José Rebelo. 

VISITAS DE ESTUDO
As visitas de estudo à Biblioteca fazem parte do programa da 
Junta de Freguesia e das escolas.
Estiveram já presentes, neste período, na biblioteca os alunos 
dos profs Catarina Azevedo, do 3.º C, Zélia Matias, do 3.º B, Dina 
Tavares, do 1º A, da Escola Moinhos do Restelo. Do Externato 
Veleiro vieram os seguintes profs: Hermínia Afonso e Rui Borges 
respetivamente do 5º e 6º anos. Da Escola do Bairro do Restelo, 
estiveram as profs. Sara Fernandes e  Isabel Reis, do 4.º A. Tiveram, 
ainda, a oportunidade de ver e apreciar a Mostra de Modelismo, 
de caráter temporário, que também muito os entusiasmou! 
Marcações em: biblioteca@jf‑belem.pt

WORKSHOP
Escrita Criativa
Dinamizado por Laura Mateus 
Fonseca, à 5ªfeira, das 17h às 18h30, 
na Biblioteca, este workshop de 
escrita criativa termina em junho. 
Em todas as sessões os alunos são 
convidados a escrever um pequeno 
texto e, apesar dos mesmos serem 
das mais diversas áreas, verificou-
-se que têm bastante imaginação e 
“veia artística” para a escrita.
Ainda há vagas, inscreva-se! Mais 
informações na secretaria da JF.
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NOVIDADES
Bíblia - Livro 1: Novo Testamento: 
Os Quatro Evangelhos
Nova tradução em seis volumes.Tra-
dução do Grego, apresentação, notas e 
comentários
de Frederico Lourenço. Uma nova tradu-
ção da Bíblia, na sua forma mais completa 
– a partir da Bíblia Grega, ou seja, contendo  
o Novo Testamento e todos  os livros do 
Antigo Testamento. Em suma, a presente 
tradução  dará a ler os  27 livros do Novo 
Testamento e os 53 do Antigo Testamento 
grego (em lugar dos 39 do cânone protes-
tante, ou dos 46 do cânone católico). Será, 
assim, a Bíblia mais completa que jamais 
existiu em português, apresentada pelo 
mais importante e rigoroso dos tradutores 
do Grego clássico, Frederico Lourenço.

Guerra Colonial - Um 
Repórter em Angola
Um livro com relatos da guerra vistos por 
quem se limitava a escrever "o que via e 
ouvia", sem comentários políticos, vai ser 
lançado amanhã em Lisboa. O livro é da 
autoria do repórter Fernando Farinha e do 
escritor Carlos de Matos Gomes.
O livro reúne um conjunto de reportagens 
de Fernando Farinha da guerra colonial 
em Angola entre 1961 e 1975, comentadas 
pelo escritor Carlos de Matos Gomes.

MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
Para o mês de maio e junho apre-
sentamos na Mostra Bibliográfica 
o autor Eça de Queirós, cujas obras 
fazem parte das Metas Curriculares 
de Português e foram traduzidas em 
aproximadamente 20 línguas.
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MOSTRA DE MODELISMO
Esta Mostra de Modelismo Militar foi a primeira de muitas 
outras exposições que se preveem realizar no espaço da Bi-
blioteca da JF Belém. A mostra de modelos militares, sobretudo 
ligados à guerra colonial portuguesa, esteve patente de 12 de 
março a 27 de abril, e os seus autores foram: António Salreta, 
Álvaro Melo, Eduardo Ferreira, Luís Ferreira, Nuno Albano, 
Nuno Bernardo, Pedro Nabais, Mafalda Albano, Rui Governo 
e Vítor Hugo Sousa, uns sócios da Associação de Modelismo 
de Lisboa, outros independentes. Na inauguração estiveram 
presentes, além de vários fregueses interessados, o Presidente 
da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, o 
vogal da Cultura e Turismo, Luís Camilo Alves e a vogal da 
Educação, Maria Helena Lencastre. Tivemos várias visitas de 
estudo, incluindo a do Centro Comunitário de Telheiras. Um 
agradecimento especial ao Sr. António Salreta. Avaliando os 
resultados da Mostra de Modelismo, informamos que teve 
aproximadamente 520 visitantes e os comentários foram 
muito positivos!

MOSTRA DE ILUMINURA HERÁLDICA
Patente de 12 de junho a 27 de julho • Rua João de Paiva, 11 
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DIA MUNDIAL 
DO LIVRO
A iniciativa "Um Livro Num Dia", 
comemorou o Dia Mundial do Livro 
a 23 de Abril, no Jardim Vasco da 
Gama, em Belém. Foi uma parceria 
entre a Chiado Books e a Junta 
de Freguesia de Belém e resultou 
numa ação em que o público pôde 
submeter os seus textos e vê-los 
publicados em livro - tudo isto num 
só dia! Tudo se processou à vista 
de todos: desde a receção e seleção 
dos textos logo de manhã, passando 
pela sua construção gráfica e ao 
lançamento de 1.000 exemplares já 
impressos ao final da tarde.

DO RESTELO 
PARA A CIDADE
Todas as terças-feiras há passeios 
pedestres a partir da Junta de Fre-
guesia de Belém, na zona de Lisboa. 
Os Inscritos, partem às 14h30 e 
vão acompanhados pelo Prof. João 
Cristovão. Desta vez, visitaram a 
Biblioteca da Junta de Freguesia de 
Belém, na qual tomaram conheci-
mento dos vários serviços e ativi-
dades e viram a coletiva Mostra de 
Modelismo patente na mesma.
Uma tarde diferente, num 
espaço da freguesia, próximo da 
residência!

FESTIVAL CUMPLICIDADES
De 3 a 10 de Março, Lisboa dançou mais com o Passaporte 
da Dança. O projeto inseriu-se no Festival Cumplicidades e 
configurou‑se como um circuito amplo e diversificado de 
aulas de dança, gratuitas e abertas, dirigido a todas as faixas 
etárias. O objetivo principal foi fomentar o gosto pela dança, 
no seu mais amplo espectro, e promover a sua prática contínua 
e mais regular. Única regra: dançar. Das 15 freguesias da 
capital que colaboraram neste evento, a Junta de Freguesia 
de Belém, através dos Pelouros da Cultura e Desporto e Co-
letividades, dinamizou o programa envolvendo no festival 
a Academia Dramática Familiar (ADF), o Belém Clube e a 
Sociedade Musical de Instrução Liberada (SMIL). Estas três 
coletividades abriram as portas ao público para aulas de 
Ritmos Latinos, Ballet, Dança Moderna e Tango Argentino. 
Parabéns às coletividades, aos professores e ao público que 
aderiu com entusiasmo e... ritmo!

REIS DE PORTUGAL
Nesta aula dinâmica, os mais novos foram convidados a 
desafios plásticos e literários, desenhando e escrevendo 
sobre os reis e figuras da história de Portugal, reforçando a 
importância da sua ação como construtores do nosso país. Esta 
aula visou, através de uma metodologia plástica, o reforço dos 
conhecimentos de História que os alunos deram no programa 
letivo deste ano, passando também uma manhã diferente e 
bem passada.
Convidámos o Dr. David Fernandes Silva para esta atividade 
na Biblioteca da Junta de Freguesia, na manhã de 19 de abril! 
Desta vez desafiámos os alunos do 4.º ano (turmas A e B) da 
Escola Bairro do Restelo. As professoras Sara Fernandes e 
Isabel Reis acompanharam o 4.º A.
Esta atividade decorreu no âmbito do ano europeu do Patri-
mónio Cultural 2018.

CONCERTO
Coral Vox Laci
Recomendamos vivamente o próximo 
concerto do Ciclo de Música "Jovens 
Músicos; Novos Ouvintes", que se irá 
realizar no dia 6 de maio de 2018 (1º 
domingo do mês), na Sala do Capítulo do 
Mosteiro dos Jerónimos, às 11h00 – com 
entrada livre.
Concerto assegurado pelo grupo 
Coral Vox Laci.
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Ludwig Totenkopf
Esta peça em um ato, chamada 
"Ludwig Totenkopf", foi apresenta-
da no dia 1 de março, pelas 19h15, 
na delegação da Junta de Freguesia. 
O autor e encenador foi João Rangel 
de Lima, o assistente de produção 
Titus Claisse e os atores Inês Blanc, 
Sónia Oliveira, José Maria Sande e 
Penélope Clarinha. Estiveram pre-
sentes cerca de 60 pessoas. A peça 
ainda pode voltar mas certo é que já 
está prometida uma nova peça e sua 
exibição para o ano!

SEMINÁRIO REFUGIADOS 
NA EUROPA
No Seminário Refugiados na Europa, realizado no dia 14/4, 
estiveram presentes, no Centro Social de Belém, cerca de 75 
pessoas. Neste âmbito, entre outros, a Junta de Freguesia, já tinha 
apoiado a apresentação do livro “De Mossul a Alfeizerão em 
6.000 palavras”, de Daud Al Anazy e Helena Castro (disponível na 
Biblioteca) e a possibilidade frequentarem as aulas de português 
para estrangeiros, com Dr. Ângelo Oliveira. O Seminário foi um 
espaço de visionamento, reflexão e partilha de testemunhos. 
O sofrimento e resiliência, na primeira pessoa, transmitidos 
através do projeto RefugeesIn/Cinema para a inclusão social, 
do qual resultou a estreia de 2 documentários com a presença 
de todos os protagonistas, quer através dos 3 refugiados que 
interagiram em português, quer da ONG SI, Lisboa Sete Colinas e 
de Joana Garcia da Fonseca que, através da Plataforma de Apoio 
aos Refugiados, esteve 1 mês no terreno, em Lesbos.

PALESTRA
Entre a Propaganda e a Realidade
Um agradecimento à professora Doutora Inês Ornellas pela sua 
apresentação ENTRE A PROPAGANDA E A REALIDADE: À mesa, 
em Portugal, durante a 2ª Guerra Mundial.. O público gostou 
imenso e pediu a sua presença, novamente, para breve. Aceita 
a proposta?

POESIA NO 
CENTRO DIA
Em março, e assinalando o Dia 
Mundial da Poesia e da Árvore, a Bi-
blioteca fez-se representar no Centro 
de Dia de São Francisco Xavier. Fez 
parte do programa, a apresentação 
de poesia lida e recitada por Manuela 
Silva e Teresa Maia (da ONG SI), bem 
como por Clélia Morujão. Participa-
ram, igualmente, nesta atividade 
uma estagiária e uma funcionária 
do Centro de Dia.

NÃO PERCA!

PRÓXIMOS EVENTOS

15 maio|17h00 Organização de uma 
biblioteca ‑ Uma 
experiência profissional 
por Paula Azevedo 

17 maio|15h30 À Beira do fogo em 15 
de março nos Concelhos 
de Nelas e Oliveira do 
Hospital ‑ Histórias 
na 1ª pessoa 
por Rui Borges
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BELÉM VELA
1ª edição
Este ano a Junta de Belém traz mais 
desporto à freguesia, desta vez na 
modalidade de Vela!
Estamos a preparar a primeira edição 
do Belém Vela, um evento que preten-
de dar foco a uma modalidade que 
tanto representa para a Freguesia de 
Belém, em conjunto com os clubes de 
Vela da freguesia, nomeadamente, 
Associação Naval de Lisboa, Clube 
Naval de Lisboa, Clube Sportivo de Pe-
drouços, Clube de Vela do Tejo e Sport 
Algés e Dafundo - Secção Náutica. Bre-
vemente daremos mais novidades 
sobre o programa do evento, que de-
correrá no final de Junho e princípio 
de Julho. 
Fique atento!

CAAB
Os atletas do CAAB continuam muito 
ativos, participando todos os fins‑de 
semana em várias provas, quer sejam 
corridas, trilhos ou caminhadas.
Participaram no passado dia 25 de 
Março, na Corrida dos Sinos e Cami-
nhada dos Sininhos, em Mafra. Para 
além da parte desportiva e do conví-
vio, foi mais uma vez prestada home-
nagem ao saudoso líder do grupo, e 
grande amigo, Júlio Pedrosa.

Gym For Life
No dia 21 de abril, os ginastas séniores 
do grupo Belémgym do Clube Atletis-
mo Amigos de Belém, regressaram às 
apresentações num dos mais impor-
tantes eventos nacionais de ginástica 
para todos. Nesse dia o grupo contou 
com a participação de 16 ginastas e foi 
apresentado pela primeira vez o novo 
esquema coreografado- Gym Total.
O Gym For Life realizou-se nos dias 20, 
21 e 22 de abril, no pavilhão Multiusos 
de Odivelas e contou com mais de 100 
apresentações dos clubes mais repre-
sentativos de ginástica portuguesa. 
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MEIA MARATONA DE LISBOA
A Junta de Freguesia de Belém fez, mais uma vez, parte das 
entidades que apoiaram a organização da Meia Maratona EDP 
Lisboa. Este ano a prova contou com muita chuva, mas não 
deixou de contar com mais de 60 participantes a representar a 
Freguesia de Belém. Após a corrida, foi realizado um almoço nas 
instalações da Junta de Freguesia de Belém, onde a Junta pôde 
contar com os “seus” atletas, num grande momento de convívio 
e boa disposição entre todos os presentes. 

O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, a entregar os prémios 
aos primeiros classificados masculinos, na versão "Cadeira de Rodas".
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CORRIDA DE BELÉM 2018
27 de Maio no Estádio do Restelo
Ainda não se inscreveu?!
Estamos em contagem decrescente para mais uma edição da 
Corrida de Belém 2018.
Participe nesta manhã de atividade física destinada a toda a 
família. São 10km de corrida, 4km de caminhada ou desafios 
para os mais pequenos, na Corrida de Belém há uma distância 
perfeita para todos os atletas!
Para inscrições e mais informações, consulte o site da corrida 
em www.corridadebelem.pt, ou contacte-nos através do 
número de telefone 210 132 330.

Encontre as seguintes palavras, referentes à Corrida de Belém, na 
sopa de letras:

BELÉM CLUBE
Novos Corpos Sociais
Em Assembleia Geral Ordinária do 
passado dia 25/3/2018, foram eleitos os 
associados abaixo descriminados para 
os Corpos Sociais do Belém Clube, no 
biénio de 2018 a 2020:

Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Carlos André do Rosário 
Martins de Carvalho
Vice‑Presidente: Alfredo de Jesus 
Carvalho Lima
Secretário: José António da 
Silva carvalho
Secretário: Carlos Alberto 
Gomes Alves

Conselho Fiscal
Presidente: Manuel Luis Nunes
Secretário: Sandra Cristina da 
Silva Almeida
Relator: Nuno Miguel Nave Barbas 
Pais Trabulo

Direção
Presidente: José Joaquim 
Marques Caroço
Vice‑Presidente: Paulo Fernando 
Almeida Pereira
Vice‑Presidente: José Alfredo Carva-
lho da Silva
Tesoureiro: Augusto José Costa Oli-
veira Castro
Secretário: Humberto Manuel Fernan-
des Figueiredo

119°Aniversário
No passado sábado, 3 de março de 2018, 
o Belém Clube festejou o seu 119º ani-
versário com uma grande gala prepa-
rada pelo elenco da revista que esteve 
em cena neste espaço durante 10 meses 
- "Lisboa em Festa"!
A Junta de Freguesia de Belém não 
pôde deixar de estar presente para ce-
lebrar este importante marco na vida 
da coletividade, representada pelo seu 
Presidente, Fernando Ribeiro Rosa e 
pelos Vogais João Carvalhosa, Helena 
Lencastre e Luís Camilo Alves.
Muitos parabéns ao Belém Clube e ao 
seu atual Presidente, José Caroço.
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TORNEIO DE MATRAQUILHOS
e Palestra “Contra a Violência no Desporto”
Realizou-se no dia 22 de Março o primeiro torneio de matra-
quilhos organizado pela 4ª Divisão da PSP/Lisboa, que contou 
também com uma palestra alusiva ao tema “Contra a Violência 
no Desporto”. A palestra teve lugar na Universidade Lusíada 
de Lisboa, e contou com vários oradores ligados ao desporto 
nacional, como por exemplo o ex‑jogador de futebol profissio-
nal César Peixoto, e especialistas em segurança e informações 
desportivas de grandes clubes de futebol portugueses. A Junta 
de Freguesia de Belém 
fez-se representar pela 
vogal da Educação, Dra. 
Helena Lencastre, e um 
colaborador do Pelouro 
do Desporto.
Logo depois da palestra, 
deu-se início ao torneio de 
matraquilhos, que contou 
com várias equipas com-
postas por alunos de 
escolas e faculdades da freguesia de Belém e arredores, e 
com vários agentes policiais que organizaram o evento, 
tendo-se criado um bom momento de diversão e competição 
saudável entre todos os participantes.
No final do torneio foram entregues prémios a todos os 
jogadores que participaram, tendo sido atribuídas mesas 
de matraquilhos aos três primeiros vencedores, oferecidas 
com o apoio das Juntas de Freguesia intervenientes (Belém, 
Ajuda, Alcântara e Estrela).
Para finalizar o evento, houve um almoço de convívio entre 
a organização e todos os que participaram nesta iniciativa.

Contou com vários 
oradores ligados ao 
desporto nacional, 
como por exemplo 
o ex‑jogador de 
futebol profissional 
César Peixoto.

C.S. PEDROUÇOS
O C. S. Pedrouços tem contado com 
a participação em diversas provas 
nas modalidades de Voleibol e Futsal. 
O último jogo da equipa feminina de 
Voleibol decorreu no dia 26 de março, 
onde o C.S. Pedrouços alcançou a 
vitória por 3-2 frente ao CVL. 
No Vólei masculino, a equipa de Pe-
drouços venceu a equipa Siemens por 
3-0, e perdeu frente ao Clube Acadé-
mico Pena Firme por 3-1.
Já na modalidade de Futsal, no torneio 
Cidade de Lisboa, a partida entre C.S. 
Pedrouços e G.D.E.” Os Combaten-
tes” terminou num empate de 4-4. A 
equipa ocupa neste momento o pri-
meiro lugar da tabela classificativa, 
num grupo de 8 equipas dividida em 
4 séries, estando já apurada para a 
próxima fase do torneio.

Na Vela, realizou-se no dia 15 de Abril 
a 18ª Regata Antonio Perfeito, a contar 
para o Troféu Pedrouços 2018. Contou 
com 28 inscritos, num dia em que a 
chuva marcou presença e o vento não 
colaborou na partida da prova. Os 
grandes vencedores nas diferentes 
categorias foram:
ANC - A e E - embarcação Sete 
Mares de Luis Soares;
ANC – B - embarcação Polaris I de 
Luis Plantier; 
ANC – D - Batiscafo de 
Pedro Dowens.
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CLUBES PAULA VICENTE
Enquanto se debatem os meios para a cultura em Portugal, com os agentes culturais 
a falarem de 1% para o sector, os clubes Paula Vicente, colocaram os idealismos de 
fora e puseram mãos à obra, foi o que o clube de cultura fez, por exemplo, dentro 
do tema Cultura de Massas, selecionou as marcas da sua preferência (Adidas, etc) 
e fez uma composição que o identificasse enquanto individuo de uma sociedade 
global, unindo assim a cultura universal do mundo. E é precisamente neste ponto 
cego, que o ser humano necessita de confiar no próximo. Até que ponto confias 
nos teus colegas? Será que te conseguirias orientar num percurso de obstáculos, 
de olhos vendados, confiando cegamente nas indicações que o teu colega te dá? Os 
x-ploradores do clube x puseram à prova as suas aptidões, tanto a dar indicações 
como a fazer o percurso. Nem sempre é fácil reconheceres a voz, que te indica o 
caminho quando estás rodeado de inúmeros sons, como também não será fácil 
cozinhar com hábitos alimentares saudáveis. Será que sabemos que por vezes os 
nossos hábitos alimentares não são os mais corretos e que os podemos substituir 
por uma alternativa mais saudável?  E sabemos que nutrientes o nosso corpo 
necessita e os que pode dispensar? Pois bem, para aprendermos mais sobre este 
tema, o clube de culinária convidou a Farmácia de Belém para nos falar sobre a 
Obesidade Infantil e a Roda dos Alimentos. Numa palestra bem animada e cheia 
de opiniões, os alunos ficaram a conhecer melhor a composição dos alimentos e 
partilharam alguns dos seus hábitos alimentares. 
Sabemos que é à mesa que se discutem e decidem quase todas as grandes ideias 
e passar a tarde em família tem outro sabor. Que o digam os alunos de culinária 
que durante o mês de março deram continuidade às “Tardes em Família” onde 
recebemos avós, pais e tios. Foram momentos de partilha de receitas, de histórias 
de infância e sabores destes e de outros tempos. Dizem que em casa onde não há 
pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Quem não gosta de comer um bom 
pãozinho quentinho? E de meter a mão na massa? O clube de culinária gosta de 
certeza! Pois foi isso mesmo que fomos fazer na visita à Padaria do Jumbo de 
Alfragide. Tendo como Padeiro Professor, um dos mais antigos funcionários da 
secção da Padaria, o clube teve a oportunidade de aprender a amassar o pão Bijou, 
de o cortar em doses individuais e de o colocar na estufa. Quem tem razão? Os 
alunos do clube de culinária, com certeza.
Para digerir, as calorias o clube do futebol organizou um torneio 4x4, denominado 
“Traz um amigo”, em que cada aluno inscrito nos Clubes podia convidar um amigo 
da escola a integrar a sua equipa. As equipas jogaram todas contra todas, num 
modelo competitivo em campeonato, em que o mais importante foi a participação 
dos alunos e o menos importante saber quem seria o vencedor. No final houve 
um prémio simbólico para a equipa vencedora e para a equipa que teve mais 
Fair-Play durante toda a competição.
Mas voltamos à cultura 1%. Os clubes do teatro e da dança apresentaram os 
espetáculos “Eu sei que no meio do escuro há sempre pequenos pontos de luz! “e 
para quê fugirmos de nós próprios?”, tendo os mesmos sido criados quase exclu-
sivamente pelos que nela participam como atores. Após intensos ensaios e com 
uma plateia praticamente cheia, os alunos dos respetivos Clubes apresentaram os 
seus espetáculos, com grande concentração, coordenação e alegria, tendo ficado 
patente o quão importante é para as crianças poderem participar/demonstrar aos 
seus familiares o resultado do “trabalho” realizado durante as aulas dos Clubes, 
com suor e sacrifício, todo o calor chegou com uma ainda tímida primavera, os 
clubes tiveram o prazer de participar em mais uma Feira da Primavera-Feira 
Ecológica, organizada pela Escola Paula Vicente, com diversas atividades em que 
se explorou a temática da ecologia e da sustentabilidade do ambiente.
O clube de jornalismo contribuiu com uma apresentação oral subordinada ao 
tema “Lá em casa fazemos assim!”, onde as nossas crianças referiram alguns dos 
comportamentos ecológicos que adotam em casa para preservar e serem mais 
“amigos” do meio ambiente. O clube de plástica criou uns cartazes ecológicos que 
serviram de divulgação da própria festa e que foram feitos com papel reciclável, 
enquanto o clube de culinária com o apoio do Jumbo, convidou pais e filhos para 
uma degustação de fruta, denominada “Fruta feia, sumo saboroso”, com o objetivo 
de alertar os mesmos, que a fruta que parece mais tocada ou madura, não tem de 
ir para o lixo, pois pode ser consumida em batidos, smoothies ou iogurtes. Por fim, 
o clube da ludoteca/horta participou com a construção de um placar de madeira 
que foi sendo preenchido pelas crianças, com tampas de garrafas de plástico 
que foram recolhidas durante vários meses. Com os copos de cartão que foram 
utilizados na atividade de culinária, a horta deu-lhes uma utilidade e serviram de 
suporte/vaso a uma futura planta, tendo sido colocado no seu interior um bocado 
de terra e uma semente.
Durante o mês de Abril, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa 
Ocidental e a Junta Freguesia de Belém promoveram uma série de atividades 
no âmbito da Campanha Nacional de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e 
Juventude, tendo os Clubes participado na mesma com a construção de um laço 
azul (símbolo da campanha) que foi colocado na entrada da Escola Paula Vicente 
e com a distribuição de flyers informativos, participando também com o Clube 
de Piscina na atividade “48 horas a nadar por Ti”.

ED
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CAÇÃO
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APOIO À FAMÍLIA
Férias da Páscoa
As interrupções letivas da Páscoa decorreram na última semana de março 
e primeira de abril. 
A Junta de Freguesia de Belém dinamizou um programa para as crianças 
do Jardim de Infância de Belém, Escola Básica de Caselas e Escola Básica 
Moinhos do Restelo.
As equipas do Apoio à Família (AAAF/CAF) são reforçadas neste período 
com mais monitores de forma a poderem acompanhar todas as atividades 
programadas. Atividades como teatro, hora do conto, laboratório, reciclar 
a brincar, desenhos de luz, Folkzitas, Fusing (Associação Giraventos), 
caça aos ovos, brincadeira livre e ainda a mais esperada visita ao Jardim 
Zoológico, animaram as crianças inscritas.

O verão já se está a aproxi‑
mar e novas atividades irão 
decorrer durante o período de 
férias. Venham juntar‑se a nós 
e divertirem‑se! 
As férias do AAAF/CAF irão 
decorrer de 25 de junho a 27 
de julho. 
Inscreva o seu educando 
através do site da Junta entre 
23 de maio e 15 de junho.
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FÉRIAS DE VERÃO
APOIO À FAMÍLIA
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FOLKZITAS
Associação de Dança Popular 
no Apoio à Família
No passado dia 17 de Março as crianças das Atividades de 
Animação e Apoio à Família (AAAF) da Escola Básica Moinhos 
do Restelo e da Escola Básica de Caselas participaram no 
Evento Folk2018. Este evento contou com a participação cerca 
de três centenas de crianças e as nossas crianças divertiram-se 
imenso. Apresentando as coreografias que ensaiaram durante 
o tempo de AAAF, dançaram animados e confiantes perante 
uma plateia de cerca de 1000 pessoas.
As Folkzitas são uma associação de Dança Popular e o trabalho 
deles junto das nossas crianças tem sido muito importante.

MARCHAS INFANTIS
de Lisboa 2018
No dia 16 de junho de 2018 vão realizar-se as Marchas In-
fantis de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa convida as 
Freguesias da cidade a ensaiar crianças para participarem 
neste evento. A Junta de Freguesia de Belém à semelhança do 
ano passado vai participar nas Marchas Infantis com crianças 
das Escolas Básicas da Freguesia. Este ano, após o sucesso do 
ano anterior, alargamos a participação das escolas marchando 
com as Escolas Básicas Moinhos do Restelo, Caselas e Bairro 
do Restelo.
O planeamento, ensaio e preparação de adereços está ao cargo 
de uma organização em parceria entre o Apoio à Família 
(AAAF e CAF), Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
e Associações de Pais das respetivas escolas participantes. 
Os ensaios já começaram, venham apoiar as nossas crianças 
no dia 16 de Junho na Praça do Império a partir das 17h00.

EPAL
Corrente pela Água
No âmbito da comemoração dos seus 
150 anos, a EPAL lança a iniciativa 
Corrente pela Água, que pretende 
distinguir boas práticas (em curso 
ou por implementar) no uso eficiente 
da água, podendo as Escolas (ensino 
básico, secundário e profissional), 
Centros de Dia e Canal HORECA 
(Hotéis/Restaurantes/Cafés), da cidade 
de  Lisboa, candidatar-se através de 
duas categorias: sensibilização e prá-
ticas. As entidades podem participar 
até ao dia 11 de maio e as vencedoras 
serão reconhecidas com um Selo Boas 
Práticas EPAL - Corrente pela Água, 
entre outros prémios. 
Consulte o regulamento e aceda 
ao formulário de candidatura em 
www.epal.pt

ESCOLAS COM VOZ
De 7 a 10 de Maio irá decorrer a 
Semana Escola com Voz. A comu-
nidade é convidada a participar nas 
diversas iniciativas - palestras, visitas, 
ações de formação, ateliês - que 
algumas das escolas da freguesia pre-
pararam para todos os interessados, 
curiosos, técnicos, pais, avós, jovens 
e crianças. Para mais informações e 
inscrições consulte o site da Junta de 
Freguesia de Belém.
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As crianças do Apoio à Família participaram na campanha 
Nacional de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juven-
tude construindo, com a ajuda das monitoras, um laço azul 
que foi colocado na Piscina Municipal do Restelo na ação 
48 horas a nadar a favor da prevenção dos Maus Tratos na 
Infância e Juventude.
A seguir os laços foram colocados na escola dos Moinhos e 
na de Caselas, às quais agradecemos a participação.

O mês de Abril, foi o escolhido pela Comissão Nacional de 
Proteção de Crianças e Jovens, para divulgar, sensibilizar a 
comunidade e promover o Artigo 19º da Convenção sobre 
os Direitos da Criança, 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), desenvolvendo várias iniciativas.
Assim, desde o inicio do mês de abril que se encontram nas 
Avenidas do Restelo, Vasco da Gama e Descobertas um tecido 
azul envolvendo os postes de luz destas vias, para alertar 
quem transita nestas avenidas para a importância de proteger 
as crianças e os jovens de maus tratos – Afixo isto por Ti.
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LRealizou-se no dia 20 de abril às 10h00 a 

Caminhada dinamizada pela CPCJ Lisboa 
Ocidental que teve início no jardim em 
frente à Igreja de São Francisco Xavier,  
decorreu pelas Av. Ilha da Madeira, Rua 
dos Jerónimos, Rua de Belém e terminou 
no Jardim Afonso de Albuquerque. Neste 
local foram distribuídas barras de cereais 
aos participantes e decorreu uma atuação 
de um grupo de pequenos artistas toca-
dores de bombos, da Junta de Freguesia 
da Ajuda. De salientar que todo o per-
cusso foi acompanhado pela Polícia de 
Segurança Pública - Esquadra de Belém.
Vários grupos aceitaram o convite e ade-
riram a este evento, envergando uma 
t-shirt alusiva à Prevenção dos Maus 
Tratos na Infância e Adolescência e um 
pin com o laço representativo da campa-
nha: técnicos da CPCJ Lisboa-Ocidental,  
Núcleo de Apoio às Crianças e Jovens em 
Risco do ACES- Lisboa Ocidental e Oeiras,  
Vogais da Ação Social e Educação da JF 
Belém, Externato São José, Casa Pia de 
Lisboa - CED Pina Manique e CED Nuno 
Alvares Pereira, CAAB, Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa e a Equipa Técnica 
da Ação Social e Desporto da Junta de 
Freguesia de Belém.
No encerramento do evento, João Car-
valhosa (Vogal da Ação Social), Pedro 
Marques (técnico da Junta de Freguesia 
da Ajuda) e uma das técnicas da CPCJ – 
Lisboa Ocidental refletiram com o grupo 
acerca da importância desta campanha, 
alertando para o comportamento de 
todos enquanto membros ativos da socie-
dade, com inerentes deveres de proteção.
Obrigado pela participação de todos e 
até para o ano!
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I48 Horas a Nadar a favor da prevenção 

dos Maus Tratos na Infância e Juventude 
teve inicio às 08h00 do dia 13 de abril na 
Piscina do Restelo e contou com a presen-
ça do Presidente Fernando Ribeiro Rosa 
e finalizou às 08h00 do dia 15 de abril. 
Participaram 62 equipas e 422 nadado-
res, foram percorridos 322,200 metros 
e esteve em continuo pelo menos um 
nadador em pista a percorrer metros 
na piscina.
Foram momentos de boa disposição, 
espírito de equipa, cooperação, volun-
tariedade e muito desportivismo.
A mensagem da campanha foi dissemi-
nada pela Freguesia, mas chegou ainda 
a outros conselhos do distrito de Lisboa 
pois os participantes eram oriundos de 
várias localidades.
Esta iniciativa foi um êxito pela adesão, 
pela forma como foi concretizada e pelo 
espírito que criou, cumprindo o objetivo 
a que se propunha.
Terminou com uma «equipa da casa», 
com um agradecimento publico por parte 
da Junta de Freguesia de Belém na pessoa 
do Vogal da Ação Social João Carvalhosa 
a todos os intervenientes, nadadores, 
organização e voluntários.
Até para o ano, contamos com a 
vossa ajuda!
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DIA MUNDIAL 
DO VIZINHO
Sexta-feira, dia 25 
de maio 2018
Maio é mês de celebrar as redes de vi-
zinhança. Mês de conhecer quem vive 
ao nosso lado. 
Este é o momento de pedir a colabo-
ração da Junta no apoio logístico para 
promover e dinamizar o dia do Vizinho, 
no próximo dia 25 de maio.
Conhecer os vizinhos ajuda à coesão 
social, a uma melhor vida em conjunto e 
cria novos laços de solidariedade entre 
as pessoas. Convidar os vizinhos para 
partilhar um petisco pode não resolver 
os problemas sociais, mas este simples 
gesto pode ser um princípio.
Desde 2005 que escolhemos o mês de 
maio para promover o conhecimento 
entre as pessoas, para proporcionar um 
espaço de partilha e conhecimento.
Para poder dinamizar a sua própria 
festa do vizinho (festas que podem 
estar associadas a ruas, prédios, con-
dóminos, ou outros pequenas redes de 
proximidade), basta entrar em contato 
com a ação social da junta através do 
e-mail solidario@jf‑belem.pt, ou telefone 
210 132 351 e indicar qual a rua, espaço 
que gostariam de dinamizar, os apoios 
que consideram que seriam uteis para 
o seu desenvolvimento.

COMISSÃO SOCIAL DE 
FREGUESIA DE BELÉM
A rede local de parceiros que intervêm na freguesia reúne-se 
para continuar a trabalhar em prol de respostas articuladas 
às necessidades da freguesia
A Comissão Social de Freguesia de Belém, presidida pelo Presi-
dente Fernando Ribeiro Rosa, continua a convidar as entidades 
(públicas, privadas, com e sem fins lucrativos, pessoas que inter-
vém na freguesia, residentes) a participarem no desenvolvimento 
das respostas sociais da freguesia.
Foi nos passados dias  9 e 18 de abril que nos reunímos e apro-
vámos o plano de ação da Comissão Social de Freguesia (2018-
2020), o qual manterá alguns dos grandes eixos, com as ações 
que foram aprovadas:

Acesso à saúde
1. Atualização do Guião de Acesso à Saúde
2. Guia de Atividade Física
3. Caminhada “Hábitos de Vida Saudável”
4. Ações de literacia para a Saúde
5. Ação de Sensibilização sobre “Acessibilidades e Barreiras 

Arquitetónicas”
6. Encontro: “Saúde Mental na Adolescência: sinais de alerta em 

contexto escolar – O quê e Porquê”
7. Ação de Sensibilização: “O Descanso do Cuidador”
8. Ação de Sensibilização: “Incapacidades Visuais e 

como superar”
9. Ação de Sensibilização sobre “1ºs Socorros” para 

crianças e jovens
Comunidade Escolar
1. Dê P’rá Troca
2. Feira da Educação (integrada na Feira da Educação e da 

Saúde de Belém)
Divulgação dos Projetos
1. Site onde será divulgada a ação da Comissão Social de 

Freguesia de Belém e das entidades presentes)
Isolamento Social 
1. Transporte Solidário
2. Promover e realizar atividades lúdicas para fomentar a 

interação, a diversão e a estimulação intelectual e sensorial 
dos mais velhos;

3. Solicitar aos utentes que proponham atividades, incentivando 
a participação;

4. Criar um instrumento de avaliação das atividades.;
5. Articular/Cooperar com os vários dispositivos de 

voluntariado existentes na Freguesia, por forma a responder 
às necessidades identificadas, contribuindo para prevenir/
minimizar o Isolamento Social e promover o bem-estar;

6. Criar uma bolsa de voluntários, devidamente enquadrados 
pela equipa do Grupo de Trabalho, que respondam com 
eficácia às necessidades específicas dos utentes; 

7. Recrutar um/a Voluntário/a Sénior Reformado para apoiar o 
Secretariado, não só nas marcações mas também no despiste 
e encaminhamento das situações para uma resposta de 
voluntariado;

8. Criar um instrumento de avaliação da eficácia e satisfação do 
apoio prestado e da eficácia da articulação entre parceiros

Combate ao Desperdício Alimentar
1. Desenvolver e partilhar as informações sobre as respostas 

alimentares e articulação de serviços.

PASSEIOS SENIORES
Nos dias 21 e 22 de março, houve dois 
passeios seniores, desta vez a Ferreira 
do Alentejo. Os participantes puderam 
descobrir os encantos desta localidade 
alentejana e puderam também partilhar 
momentos em grupo repletos amizade 
e de boa disposição.
Esteja atento às vitrines pois haverão 
mais passeios em breve!

PRÓXIMOS PASSEIOS

16 e 17 maio Castelo Branco 
6 e 7 junho Santiago do Cacém
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FEIRA DA 
EDUCAÇÃO E 
DA SAÚDE DE 
BELÉM 2018
Com já tivemos ocasião de vos infor-
mar 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. Pretende-se divulgar 
Associações e Entidades que estejam 
ligadas à Educação e Saúde. Serão rea-
lizados rastreios, colheitas de sangue, 
através da presença do Instituto Por-
tuguês do Sangue e da Transplanta-
ção, IP e demonstrações de atividades 
de palco que promovam a educação 
e um estilo de vida saudável.
Para já, queremos partilhar convosco 
o programa de rastreios e de ativida-
des previstas ocorrer, durante estes 
dois dias de Feira.
Queremos ainda agradecer às en-
tidades que já se associaram a este 
nosso evento, sendo que este ano 
contamos já com os patrocínios das 
Águas do Luso, da Ponto Seguro Me-
diação de Seguros, Lda., da Frubis, 
da McDonald's, dos Pastéis de Belém, 
do Pão Pão Queijo Queijo, do Celeiro, 
da Hippotrip, do El Corte Inglés e 
da Nestlé.

11 MAIO
UCC CONSIGO

10:30-11:00 Chi-Chung
11:00-11:30 Primeiros socorros 

para crianças
11:30-12:00 Concerto de Música 

Infantil 
12:00-12:30 Arteterapia para 

adolescentes

12 MAIO
UCC CONSIGO

10:30-11:00 Chi-Chung
11:00-11:30 Dança do ventre 

grávidas
11:30-12:00 Dramatização 

“Consigo na 
Menopausa”

12:00-12:30 Dança do ventre para 
Menopausa

14:00-14:30 Yoga do Riso

11 MAIO
ATIVIDADES

Manhã  Abrigo Infantil de Stª 
Maria de Belém
CED Jacob Rodrigues 
Pereira
Externato S. José
EB 2 3 Paula Vicente 
CED Aurélio da Costa 
Ferreira
Externato Alfred Binet
Colégio Bola de Neve
ARIA

14:30-15:30 Chi-Chung 
JF Belém

17:00-18:00 Aula de SwáSthya 
Escola Yôga 
5 de outubro

12 MAIO
ATIVIDADES

10:10-10:40 Ginástica Sénior 
JFBelém

10:50-11:35 Karaté 
Belém Clube

11:40-12:10 Yoga 
JFBelém

12:15-12:30 USF-Descobertas
14:30-14:55 Power Dance 

Infante Sagres
15:30-15:50 Danças Country 

JFBelém
16:00-16:30 Pitéus do Ritmo - 

Ritmos Latinos 
JFBelém

11 - 12 MAIO
RASTREIOS E TERAPIAS
Rastreio de Tensão arterial; 
glicémia, colesterol, monóxido de 
carbono, dietética e nutrição 
Escola Superior de Tecnologias da 
Saúde de Lisboa

Rastreios à coluna 
Clinica Health Connection

Colheita de Sangue 
Instituto Português do Sangue e 
Transplantação

Rastreio Auditivo 
Widex

Rastreio Índice de Massa Corporal 
USF Descobertas

Cruz Vermelha Portuguesa

Massagens terapêuticas 
CEFAD

Massagens terapêuticas 
ALBA

Rastreio Cognitivo 
Associação Huntington

Terapias Florais de Bach 
Casa do Outeiro

Avaliações Nutricionais 
Marta Almeida

Rastreio Visual 
Oculista Cristal de Ouro

Rastreio de Psicomotricidade 
Associação Terra das Crianças

Pretende‑se divulgar 
Associações e 
Entidades que 
estejam ligadas à 
Educação e Saúde. 
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10 PASSOS PARA 
ENCONTRAR EMPREGO
Sente que o mercado de trabalho é uma selva cheia de oportu-
nidades? Imagina-se de arma em punho à caça dos melhores 
empregos? Leia o nosso artigo e saiba que há maneiras bem 
mais fáceis de caçar o emprego dos seus sonhos.
Organize um grupo de suporte
Escolha algumas pessoas para o ajudar a completar algumas 
tarefas que sejam necessárias nesta caça ao emprego. Estas 
pessoas para além de o ajudar neste desafio, vão apoiá‑lo. Não 
se esqueça que várias cabeças pensam melhor do que uma.
Inicie a “caça ao emprego”
O pensamento é importante nesta situação. Deve ter em conta 
que deverá promover-se e mostrar o seu talento; este processo 
demora o seu tempo, seja persistente e resiliente; siga um plano, 
mas seja flexível.
Escreva sobre si
Identifique e escreva quais são os seus pontos de interesse, quais 
as suas qualidades, os seus valores, necessidades e hábitos de 
trabalho. Se estiver bem ciente da sua personalidade, é mais fácil 
para si determinar qual o emprego ideal para si.
Determine os seus objetivos
Que tipo de função é que pretende desempenhar? Que tipo 
de atividades é que lhe dão mais prazer em executar? Qual a 
empresa indicada para si? Tem preferência em arranjar um 
emprego na sua zona geográfica? Defina primeiro o que quer 
antes de começar a procurar. 
Crie uma pasta sobre a sua carreira
Inclua documentos tais como: cartas de resposta a anúncios, 
cartas de resposta de empresas à sua candidatura; os seus CV; 
cartas de recomendação; diplomas de cursos, certificados; 
prémios e lembranças; cartões de visita de empresas e contactos.
Empresas alvo
Selecione as empresas que acha que são ideais para si e em 
que há possibilidade de o contratar. Tente descobrir o nome da 
pessoa que está responsável pelos cargos a que você se candidata.
Prepare-se
Prepare cartas de recomendação, certificados, currículo, etc. 
Entregue em mão, por correio ou e-mail ao responsável pelas 
contratações. Demonstre elucidativamente que pode ser a ser 
uma mais valia para a empresa.
A entrevista
Antes da entrevista pesquise sobre a empresa em causa. Vista-se 
de forma apropriada para a ocasião (não esqueça que a imagem 
é o seu cartão de visita). Vá para a entrevista disposto a negociar 
o que lhe propõe, mas seja humilde.
A resposta à proposta de emprego
Esta é a etapa da apreciação. Avalie as condições propostas pela 
empresa e caso aceite a proposta oferecida, telefone a confirmar 
a sua resposta e pergunte quando pode começar o seu novo 
emprego. Se recusar a oferta de emprego telefone comunicando 
a sua decisão, agradeça a atenção dispensada e a oportunidade.

Avalie todo o processo de caça ao emprego
Se por acaso não conseguiu alcançar o emprego desejado, ques-
tione onde pode melhorar e não desista.
(Fonte: Expresso-Emprego.pt)
Esta e outras temáticas relativas à procura de emprego, podem 
ser trabalhadas no âmbito do GEPE. Contate-nos através Gabinete 
de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Belém pelo 
telefone 210 132 330, pelo mail gip@jf‑belem.pt

Está desempregado e a tributação do 
seu último emprego era feita através 
de recibos verdes? Saiba o que deve 
fazer para ter direito a subsídio de 
desemprego.
1. Tem de estar inscrito no centro de 

emprego e encontrar-se numa si-
tuação de dependência económica.

2. Verifique se o seu caso enquadra‑se 
nas situações seguintes:

a) Trabalha exclusivamente a recibos 
verdes; b) Reside em Portugal; 
c).80% dos respetivos rendimen-
tos sejam maioritariamente pro-
venientes de uma única entidade.

3. Além dos requisitos acima importa 
saber também:

a) Estar economicamente dependen-
te de entidades contratantes em 
pelo menos dois anos civis, sendo 
que um destes anos terá de ser o 
ano imediatamente anterior ao da 
cessação do contrato de prestação 
de serviços; b). Que a cessação da 
atividade ou o estado de desem-
prego tem que ser involuntária, 
não partindo do trabalhador; c). 
Que tenha pelo menos, 24 meses 
de contribuições; d). Ter pedido 
o subsídio no prazo de 90 dias a 
contar da cessação do contrato de 
prestação de serviços.

4. Por quanto tempo é possível usu-
fruir do subsídio de desemprego 
para recibos verdes?
Os trabalhadores independentes 
podem usufruir do subsídio de de-
semprego durante 330, 440 ou 540 
dias, dependendo da sua idade e 
do período de descontos realizados 
para a Segurança Social.

5. Qual o valor a receber?
O valor a receber é calculado 
pela segurança social, mediante 
a situação de quem o requerer. 
O subsídio de desemprego para 
recibos verdes depende do valor 
do salário e tem limites máximos 
e mínimos.

Para informações mais detalhadas 
sobre este assunto, poderá consultar 
diretamente os serviços da Segurança 
Social ou ir a www.seg‑social.pt
(Fonte: jornal económico.sapo.pt)

GIP-Belem 
Gabinete de Inserção Profissional da 
Junta de Freguesia de Belém 
Telefone 210 132 330 ou mail gip@
jf‑belem.pt
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FÉRIAS DA PÁSCOA
Crianças e Jovens
Esta Páscoa, a ação social da Junta de 
Freguesia de Belém, dinamizou nova-
mente as férias dos nossos fregueses 
mais novos.
Com o objetivo de explorar diferen-
tes vertentes educativas e sociais, foi 
preparado um programa que abran-
geu diversos tipos de atividades que 
geraram momentos únicos, vividos 
pelos grupos de crianças e jovens 
participantes.
Estas férias vivas contaram com ati-
vidades tais como a expressão teatral 
e corporal, dinâmicas de grupo, ex-
pressão plástica, atividade física/des-
portiva, visitas culturais, culinária e 
expressão musical, entre outras.
Os momentos vividos reforçaram 
laços de amizade e geraram uma 
dinâmica que esperamos continuar 
a trabalhar num próximo programa 
de férias.
Esperamos-vos nas férias do Verão 
para mais um conjunto de aventuras.
Saiba mais informações acerca das 
inscrições nos diversos programas 
de férias da ação social, na página 
seguinte deste boletim.

LISBOA, CIDADE 
PARA TODAS 
AS IDADES
Decorreu no passado dia 10 de abril, 
no Centro Social da Junta de Freguesia 
de Belém a Sessão de Apresentação do 
Programa “Lisboa, Cidade Para Todas as 
Idades” para as entidades que intervêm 
com seniores nas Freguesias de Alcânta-
ra, Belém e Ajuda, com os objetivos de:
1. Adaptar o espaço público e 

edificado às necessidades de 
todos os cidadãos;

2. Requalificar e diversificar 
respostas sociais que promovam 
a autonomia e retardem a 
institucionalização;

3. Ampliar a rede de equipamentos 
sociais e de saúde;

4. Promover a qualificação da 
intervenção; 

5. Criar emprego com dinamização 
de novas respostas e construção 
de novos equipamentos

O programa municipal está a decorrer, 
de forma integrada e em conjunto com 
as freguesias 
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CAMPOS DE FÉRIAS
Inscrições Verão 2018
Estão abertas as inscrições para os 
campos de férias de verão: pré-esco-
lar, crianças, jovens e seniores.
As inscrições para os campos de férias 
de verão de Pré-Escolar, Crianças e 
Jovens estão disponíveis no site da 
Junta de Freguesia (www.jf‑belem.pt).
Já as inscrições para os campos de 
férias de verão Seniores estão abertas 
para inscrição presencial nas secre-
tarias da Junta de Freguesia. 
Note-se que os Campos de Férias 
de Belém destinam-se apenas aos 
Fregueses recenseados na Fregue-
sia de Belém.
Para mais informações, consulte o 
cronograma à direita.
Os Campos de Férias de Verão da Junta 
de Freguesia de Belém, são inclusivos, 
pelo que podem participar crianças 
que tenham dificuldades cognitivas 
ou motoras. 
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LAVANDARIA 
SOCIAL
Oferta de Trabalho 
Socialmente Útil
Se gosta de lavar e engomar roupa, de 
contato com pessoas mais velhas, e está 
em situação de desemprego, recebendo 
subsidio de desemprego, temos uma 
oferta de trabalho socialmente útil para 
si (contrato de emprego inserção).
A Junta de Freguesia em parceria com 
o Centro Paroquial de Assistência de 
Santa Maria de Belém, necessita de 
uma pessoa que esteja interessada em 
colaborar neste projeto.
Mantém o subsidio de desemprego, e 
recebe um pequeno apoio económico 
(20% do  valor do IAS, 419.22€, subsidio 
de transporte, alimentação e seguro) e 
está ocupado no desenvolvimento de 
uma ação socialmente útil.
Quem é beneficiário de rendimento 
social de inserção também poderá 
candidatar-se a esta vaga de trabalho.
Para mais informações, entre em 
contato através de email joana.richard@
jf‑belem.pt ou dirija-se à Junta de Fregue-
sia. Pode também contatar-nos 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.

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)
Percursos para descobrir a Cidade de 
Lisboa, todas as terças feiras.
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DIA INTERNACIONAL 
DA FELICIDADE
Comemorou-se o Dia Internacional da Felicidade no passado 
dia 20 de março. Este dia visa promover a felicidade das 
pessoas e mostrar como esse sentimento é fundamental para 
o bem-estar das nações. A Junta de Freguesia de Belém asso-
ciou-se a esta comemoração com um Workshop de Maquiagem 
Sénior, uma atividade dinamizada no Centro de Dia de São 
Francisco Xavier, por uma das nossas voluntárias a Catarina 
Borga. Como se pode constatar pela foto, esta atividade teve 
excelente adesão.

PINTURA DO MURO GRAFITADO
Rua das Pedreiras
Os escuteiros do Agrupamento 380‑Calhariz de Benfica vieram 
fazer uma atividade em Belém e voluntariaram-se para fazer 
serviço à nossa comunidade, pintando este muro que, por 
diversas vezes, foi grafitado. É sempre muito gratificante 
ver jovens com um sorriso na cara a dispensar o seu tempo 
e energia em prol dos outros.
Obrigado Caminheiros do 380!

PROJETO "LAURA"
O "Projeto Laura" foi criado com o intuito de criar uma rede 
de leitura para idosos. Neste momento a funcionar voluntaria-
mente no Centro de Dia de São Francisco Xavier, conta com a 
participação da Catarina e do Rodrigo, que todas as semanas 
escolhem um excerto de um livro, um texto ou um conto para 
partilhar com os utentes. Desta forma pretende-se estimular 
as funções cognitivas dos idosos e criar um momento de dis-
tração e lazer. É com satisfação que verificamos o interesse 
e participação nesta atividade.

Área de Voluntariado 
da Junta de Freguesia de Belém
210 132 351 | voluntariado @jf‑belem.pt
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CELEBRAÇÕES
Dia Mundial da Árvore
No passado dia 21 de março, celebrou-se o Dia Mundial da 
Árvore através de duas cerimonias simbólicas que contaram 
com a presença de representação da Junta de Freguesia 
de Belém, nomeadamente de Fernando Ribeiro Rosa e de 
Helena Lencastre, respetivamente Presidente e Secretária 
do Executivo.
No Centro Helen Keller decorreu uma cerimonia come-
morativa que pretendeu apelar à importância da preserva-
ção do ambiente e a manutenção dos recursos naturais do 
planeta terra.
Posteriormente, no Parque Moinhos de Santana, decorreu 
uma atividade dinamizada pela Escola Secundária Marquês 
de Pombal e pela Associação Musicasa, onde se procedeu 
à plantação de 15 árvores.
Muitos parabéns às entidades promotoras por estas iniciativas 
que propiciam não só a sensibilização, mas também a ação 
do homem enquanto agente de mudança global.


