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FREGUESIA LU.CA, O NOVO TEATRO DA FREGUESIA 
O renovado Teatro Luís de Camões, na Calçada da Ajuda, um espaço onde no séc XVIII funcionava a Casa da Ópera do Rei 
D. João V, renasceu no passado dia 1 de junho, como um espaço cultural — o LU.CA — dedicado à criação contemporânea 
para crianças e jovens. página 3

Na foto, da esquerda para a direita, João Paulo Saraiva (Vereador 
Finanças), Susana Menezes (Diretora LU.CA), Fernando Ribeiro 

Rosa (Presidente JF Belém), Catarina Vaz Pinto (Vereadora Cultura), 
Miguel Honrado (Sec. Estado Cultura), Joana Gomes Cardoso 

(Presidente EGEAC) e Jorge Marques (Presidente JF Ajuda).
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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
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Distribuição JF Belém 

Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02

PUBLICAÇÃO
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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.

IMOMIRITA 
Av. D. Vasco da Gama, 52B  
218 273 285 
www.imomirita.com

BOON
by Filipa Sáragga
Rua da Junqueira, 362/368 
913 902 870
www.facebook.com/BOONclothes

COMEMORAÇÕES
Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas 2018
A 10 de junho celebrou‑se em Belém, 
junto ao Monumento aos Comba‑
tentes do Ultramar, o Dia de Portu‑
gal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas.
No âmbito destas celebrações, decor‑
reu também o XXV Encontro Nacional 
dos Combatentes, que procurou não 

só celebrar a data, como prestar ho‑
menagem a quem um dia foi chamado 
pela Pátria e morreu ao seu serviço.
Nesta cerimónia, estiveram presen‑
tes diversas personalidades, entre 
as quais o Presidente da JF Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa.
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LU.CA 
Um novo teatro na Freguesia
O renovado Teatro Luís de Camões, na Calçada da Ajuda, um espaço 
onde no séc XVIII funcionava a Casa da Ópera do Rei D. João V, 
renasceu no passado dia 1 de junho, como um espaço cultural — o 
LU.CA — dedicado à criação contemporânea para crianças e jovens. 
Na inauguração estiveram presentes diversas personalidades, entre 
elas, o Secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, os vereadores 
da CML, Catarina Vaz Pinto (Cultura) e João Paulo Saraiva (Finanças), 
a Presidente da EGEAC, Joana Gomes Cardoso, a Diretora Artística 
do LU.CA, Susana Menezes, o Presidente da Junta de Freguesia da 
Ajuda, Jorge Marques, o Presidente e o Vogal da Cultura da JF Belém, 
respetivamente Fernando Ribeiro Rosa e Luís Camilo Alves, em 
representação da Freguesia onde esta infraestrutura se insere, além 
de outras entidades (também no dia seguinte, S. Exa. o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da CML, Fernando 
Medina, visitaram as instalações). 
Localizado na antiga sede do Belém Clube, na Calçada da Ajuda, o 
LU.CA ‑ Teatro Luís de Camões resulta de um investimento municipal 
de 1,2 milhões de euros, sendo o projeto de reabilitação da autoria 
dos arquitetos Manuel Graça Dias e Egas José Vieira. Conta com uma 
plateia amovível de 81 lugares, 23 camarotes, incluindo o camarote 
real, apoio técnico e camarins.
A Junta de Freguesia de Belém desde a primeira hora que apoiou a 
reabilitação deste espaço cultural, mas considera a sua utilização 
atual um pouco redutora (atualmente só está considerado teatro 
infantil e juvenil), pois tem o entendimento que este magnífico 
equipamento cultural deveria funcionar como o verdadeiro teatro 
da zona ocidental de Lisboa, abarcando todo o tipo de público. 
Esperamos que num futuro breve, estas nossas preocupações 
sejam tidas em devida conta pela CML.
Durante os meses de junho e julho a entrada para as atividades 
previstas na programação é livre, apenas sujeita à lotação da sala e 
ao levantamento de bilhete uma hora antes do espetáculo (limitado 
a 2 bilhetes por pessoa).
Espreite a programação em: www.lucateatroluisdecamoes.pt
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XVII FESTIVAL DE FOLCLORE
da Casa do Minho em Lisboa
"Hoje em Belém somos todos minhotos!" – afirmou o Pre‑
sidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, dirigindo‑se a todos que participavam e assistiam ao 
XVII Festival de Folclore organizado pela Casa do Minho em 
Lisboa, que decorreu no dia 3 de junho no Jardim Vasco da 
Gama, em Belém. A Junta de Freguesia de  Belém voltou a 
associar‑se a este evento que pretende celebrar as nossas 
raízes, mantendo‑as ativas para futuras gerações as poderem 
vivenciar. 
Para além do rancho anfitrião, participaram ainda o Rancho 
Folclórico Vila Nova de Coito – Santarém, o Rancho Folclórico 
de Baião, o Rancho Folclórico "Os Fazendeiros de Montemor‑
‑o‑Novo" – Alto Alentejo e o Rancho Folclórico "As Lavradeiras 
de Pedroso" – Vila Nova de Gaia.
De salientar que o Presidente da Federação do Folclore Portu‑
guês, Prof. Doutor Daniel Café, esteve presente no festival, a 
convite da Casa do Minho, e damos os parabéns e desejamos 
as maiores felicidades à Casa do Minho em Lisboa e ao seu 
Presidente Paulo Duque.

MARCHAS 
POPULARES
de Lisboa 2018
No passado dia 12 de junho decorreu 
a 86ª edição das Marchas Populares 
de Lisboa, com o tradicional desfile 
na Avenida da Liberdade, uma noite 
vibrante que contagiou a cidade com 
todo o seu colorido, música e tradição.
Este ano, as Marchas Populares de 
Lisboa celebravam os 120 anos do nas‑
cimento do ator lisboeta Vasco Santana 
(1898‑1958).
Foram 26 as Marchas que partiram do 
Marquês de Pombal, descendo a Avenida 
da Liberdade rumo aos Restauradores, 
além da Marcha convidada deste ano – a 
Marcha da Vila da Lousã – e do habitual 
desfile dos Noivos de Santo António.
Destas, 23 marchas entraram em com‑
petição e foram avaliadas com uma 
pontuação de 0 a 20 em dois momen‑
tos – na Altice Arena, nos dias 1, 2 e 3, 
e na Avenida da Liberdade, na passada 
noite de Santo António – nas categorias 
de Melhor Coreografia, Cenografia, Figu‑
rino, Letra, Musicalidade, Composição 
Original e Desfile da Avenida.
Este ano venceu a Marcha de Alfama, 
seguida da marcha do Bairro Alto em 
segundo lugar e a marcha da Madragoa 
em terceiro.
A Marcha de Belém, apadrinhada por 
Elia Gonzalez e Telmo Miranda ficou em 
21º lugar com um total de 157 pontos, 
tendo sido recebida na ocasião na 
tribuna presidencial por S. Exa. Presi‑
dente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, acompanhado pelos Presidentes 
da CML, Fernando Medina, da JFBelém, 
Fernando Ribeiro Rosa e da AG do Belém 
Clube, Carlos Martins de Carvalho.
Parabéns ao Belém Clube e ao seu 
Presidente José Caroço pela excelente 
organização da nossa marcha.
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FESTIVAL DA TAILÂNDIA
Esta edição do Festival da Tailândia regressou ao Jardim Vasco 
da Gama, em Belém, Lisboa, de 11 a 13 de maio. O ‘Thai Festival’, 
organizado pela Embaixada do Reino da Tailândia em Portugal, 
convidou os visitantes a experimentar a cultura tailandesa, 
nomeadamente a conhecer o artesanato oriundo deste país, 
provar pratos típicos, desfrutar de uma massagem ou assistir a 
danças tradicionais.
A par disto, o evento promoveu algumas atividades para crianças, 
como jogos tradicionais e contos tailandeses, e ainda alguns 
workshops para os mais velhos: Muay Thai (uma modalidade ori‑
ginária da Tailândia), pinturas faciais e Carving (arte de esculpir 
legumes e frutas).  Do programa fizeram ainda parte debates e 
conversas informais sobre diversas tradições tailandesas, como 
a cultura da comida de rua ou os Festivais Songkran (Ano Novo 
Tailandês), Loy Kathrong (Luzes) e Phi ta Khon (Espíritos e Fan‑
tasmas). É de realçar ainda que o Festival da Tailândia integrou 
também o programa de celebrações dos 500 anos de assinatura 
do Tratado Luso‑Siamês de Amizade, Comércio e Navegação.
A cerimónia foi presidida pela Encarregada de Negócios A.I. do 
Reino da Tailândia, Suchitra Muangnil, tendo o Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, também 
estado presente neste evento.

 IST INTERNATIONAL 
POLICE ASSOCIATION 
GAMES
PORTUGAL 2018
De 13 a 18 de maio, Portugal teve a 
honra de organizar os primeiros jogos 
internacionais da IPA ‑ International 
Police Association.
Estiveram presentes 24 países que dis‑
putaram a vitória em 5 modalidades: 
Futsal, Corrida, Basquetebol, Volei‑
bol e Tiro.
No dia 14 de maio, pelas 10h, no comple‑
xo desportivo Moniz Pereira,  decorreu 
a cerimónia de abertura presidida pelo 
Vice‑Presidente da CML, Duarte Cordei‑
ro, e que contou com a presença de di‑
versos membros do corpo diplomático, 
bem como do Presidente da JF Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa.
Segundo a organização do evento, os 
6 dias foram "repletos de desporto, 
companheirismo e muito trabalho, 
mas também orgulho do compromisso 
cumprido".
Muitos parabéns pela iniciativa à IPA e 
à Presidente da sua delegação em Por‑
tugal, Subintendente Anabela Alferes. 
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107º ANIVERSÁRIO
GNR
Decorreu no passado dia 9 de maio 
a cerimónia comemorativa do 107º 
aniversário da GNR, que foi presidi‑
da pelo Ministro da Administração 
Interna, e contou com as presenças 
do Ministro da Defesa, da Procura‑
dora Geral da República e de outras 
entidades oficiais,  nomeadamente o 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

100º ANIVERSÁRIO
PSP
No dia 4 de junho decorreu no Padrão dos Descobrimentos 
a Comemoração dos 100 anos da 4ª Divisão da PSP. Esta data 
comemorativa foi celebrada com a apresentação de um breve 
filme sobre dia‑a‑dia da Divisão e da atribuição de prémios e 
distinções aos seus elementos. No final do evento foi servido 
um porto de honra aos convidados, entre eles o Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
Parabéns a toda a 4ª Divisão da PSP e um muito obrigado por 
tudo o que tem feito em prol da segurança dos nossos cidadãos.

NÓS RECICLAMOS
Apresentação de prémios
No passado dia 24 maio decorreu na 
Fundação Champalimaud em Lisboa, 
a cerimónia de entrega de prémios da 
edição de 2018 do concurso “Nós Reci‑
clamos”, uma iniciativa da Polícia de 
Segurança Pública (PSP), em parceria 
com a Fundação Joana de Vasconce‑
los e a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa e que teve o Alto Patrocínio da 
Presidência da República.
Nesta cerimónia apresentada por Ana 
Marques e que contou com a atuação 
de alguns grupos de escolas e associa‑
ções recreativas, estiveram presentes 
diversas personalidades,  tais como 
o Presidente da República Marcelo 
Rebelo de Sousa, a artista plástica 
Joana Vasconcelos e o Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém, Fernan‑
do Ribeiro Rosa.

ARRAIAL SCHOENSTATT
Teve lugar, no passado dia 23 de junho, na Praça de Damão, no 
Restelo, mais uma edição do Arraial das Famílias, iniciativa 
promovida pelo Movimento Apostólico SCHOENSTATT e que tem 
como objetivo angariar fundos para os projetos sociais apoiados 
pelo Movimento.
Foi um dia em que se pretendeu mostrar um pouco da cultura 
e tradição portuguesas – festejando os Santos Populares ‑, e 
conviver‑se em franca alegria. Foi uma festa aberta a todos os 
que se quiseram juntar, tendo este ano contado com a presença 
de cerca de 2500 amigos, entre adultos e crianças.
Mais uma vez o Belenenses quis juntar‑se à festa e animou a 
banca dos jogos com a participação especial de jogadores do 
plantel atual, para deleite dos seus adeptos.
Esta festa que já é uma tradição na Freguesia de Belém, voltou 
a contar com o apoio da Junta de Freguesia.

O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, no uso da 
palavra, em representação dos Presidentes das Juntas de 
Freguesia da zona de intervenção da 4ª Divisão da PSP.
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APRESENTAÇÃO DE 
CUMPRIMENTOS
No passado dia 22 de maio, o Presi‑
dente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, recebeu Joana 
Barroso Calisto, Secretária da Junta 
de Freguesia de Ramalde (Porto) 
para apresentação e partilha de ex‑
periencias.

NOVA ESCULTURA
150º aniversário do Canadá
No passado dia 27 de junho pelas 12h, decorreu uma cerimónia 
de inauguração da peça escultórica de Luke Marston, oferecida 
à cidade de Lisboa no âmbito do 150º aniversário do Canadá.
Este evento decorreu no Terreiro das Missas (local onde foi 
implantada a peça), em Belém, e contou com as presenças 
do Presidente da CML, Fernando Medina, do Embaixador do 
Canadá em Portugal, Jeffrey Marder, do Presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa e da Secretária 
da JF (Educação), Helena Lencastre.

EXPOSIÇÃO “A CIDADE 
E AS SERRAS”
No dia 10 de maio, Filipa Sáragga apresentou a sua nova exposi‑
ção “A cidade e as serras” conjuntamente com o lançamento da 
coleção de moda da marca BOON, dirigida por Leonor Sáragga. 
Este dia foi marcado pela inauguração do espaço, e contou com 
a presença de cerca de 150 convidados.
O Atelier Filipa Sáragga é um espaço polivalente, onde se pode 
encontrar o atelier de pintura da artista, a exposição das suas 
pinturas e o espaço da Associação Princesa Azul. A Associação 
pretende contribuir para o desenvolvimento integral da criança, 
através da defesa e promoção dos seus direitos, tendo como 
principal ferramenta de trabalho o livro “A Princesa Azul e a 
Felicidade Escondida”. Propõe‑se especialmente a sensibilizar 
a opinião pública no que toca aos problemas das crianças, tais 
como questões relacionadas com o bullying. 
A exposição está aberta todos os dias úteis das 9h00 às 18h00. 
O showroom da marca BOON está aberto todas as sextas‑feiras 
das 12h às 19h.
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RECUPERAÇÃO
Terreiro das Missas
Iniciámos a obra de reabilitação do ter‑
reiro das missas.
Este local de assumida importância his‑
tórica está localizado junto à Estação 
Fluvial de Belém, dispõe de uma extensa 
área em calçada portuguesa e foi, no de‑
correr do século XX, local de bênção aos 
navios bacalhoeiros que dali partiam 
para a "Terra Nova". A celebração das 
missas aos lugres bacalhoeiros implicava 
a organização de uma cerimonia religiosa 
e cívica junto ao rio Tejo. 
A sua localização privilegiada encon‑
tra‑se geometricamente alinhada com o 
palácio de Belém e com o Jardim Afonso 
de Albuquerque.
Mediante a importância deste espaço da 
nossa freguesia, toda a área central está 
a ser levantada e a calçada portuguesa 
ai existente está a ser reposta.
O novo desenho respeita o desenho his‑
tórico do terreiro das missas e aprovei‑
tou‑se a obra para criar novas infraes‑
truturas de água e eletricidade no local, 
para que este possa acolher eventos, 
danificando o menos possível o espaço.
Será também criada uma zona com piso 
reforçado para que os camiões de grande 
tonelagem possam aceder ao espaço.
Esperamos que esta obra seja concluída o 
mais brevemente possível, ainda a tempo 
de ser usufruída no período do Verão.

NOVAS PASSADEIRAS
Plano de acessibilidades
No passado dia 8 de maio cerca de 40 Caselenses marcaram 
presença e tiveram a oportunidade de participar na discussão 
de soluções de mobilidade para o seu bairro.
Foi uma reunião que juntou os moradores deste bairro da 
Freguesia de Belém, representantes da CML e da Junta de 
Freguesia.
Nesta ocasião foi discutido o plano de acessibilidades, em 
especial a implementação de novas passadeiras na zona. 
Obrigado pela participação de todos!

OBRAS
Cruzamento da Av. da Torre com 
Ruas de Pedrouços e Bartolomeu Dias
As obras no cruzamento da Avenida da Torre com as Ruas 
de Pedrouços e Bartolomeu Dias já estão a decorrer. Esta 
empreitada, da responsabilidade da CML, foi finalmente 
iniciada face à constante pressão por parte da JFBelém.
Esperamos que fiquem finalizadas muito em breve e que sejam 
uma notável melhoria para a segurança de todos que têm de 
passar naquele local, que tem sido até hoje, sem qualquer 
dúvida, o mais perigoso da Freguesia.
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15º FESTIVAL INDIELISBOA
No Âmbito do 15º festival de Cinema IndieLisboa, que integra 
o grupo dos principais festivais nacionais e presente, também, 
no circuito internacional, o público, em geral, e os estudan‑
tes da freguesia usufruíram de bilhetes gratuitos, através 
do Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Belém, em 
espaços como a Culturgest, cinemas São Jorge e Ideal, Casa 
Fernando Pessoa, Cinemateca, entre 26 de Abril e 9 de Maio 
No dia 4 de maio exibiu‑se na Culturgest 4 curtas nacionais, 
em competição, e estiveram presentes moradores da freguesia 
e uma turma de audiovisuais do prof. Nuno Albano, da Escola 
Marquês de Pombal, com transporte gratuito.
O público, dos 250 filmes à escolha, visionou, entre outros, 
a Baronesa, de Juliana Antunes  (grande Prémio da Longa 
Metragem Cidade de Lisboa/Prémio Especial do Júri TVCine 
& Séries), o documentário de Fernando Pessoa, Hitler´s Holly‑
wood, Debaixo do céu, e o infantil Histórias do dia e da noite. 
Ainda no âmbito do Festival, a Junta em parceria com o Belém 
Clube, coletividade centenária, visionou no dia 26 de maio 
Cama de Gato, no Belém Clube.
Este ano 37 mil pessoas aderiram ao Festival, para o ano será 
de 2 a 12 de maio.

WORKSHOP
Escrita Criativa
O Workshop de Escrita Criativa, pela Doutoranda Laura 
Mateus Fonseca, que aconteceu entre abril e junho, termi‑
nou no passado mês com a entrega dos diplomas. Alguns 
dos objetivos deste curso de "técnicas de escrita" foram: 
desenvolver competências de expressão escrita; promover 
conhecimentos sobre as especificidades e estruturas narra‑
tivas; estimular e exercitar o músculo da criatividade e ser 
capaz de elaborar textos com determinados objetivos. Para 
uma das participantes, Manuela Nogueira esta “foi uma 
experiência brilhante providenciada por uma professora 
dedicada" e sugeriu continuação do mesmo. Helena Franco 
expressou que foi "um Workshop criativo que seguiu 3 
tês: talento, trabalho e transpiração". Já Isabel Fazenda 
afirmou que “o Workshop de Escrita Criativa foi muito 
bom, gostaríamos de continuar com um Clube de Leitura”. 
Haverá, em breve, outros projetos, talvez um clube de 
leitura e não só! Fique atento.

MODELISMO
Da 1ª Mostra de Modelismo efetua‑
da na Biblioteca da Junta de Fre‑
guesia de Belém, (12/3 a 27/4), com 
68 peças de modelismo e da qual, 
na última contagem, apurámos 645 
entradas, verificou‑se que existe 
ainda interesse nesta modalidade.
Informamos, também, que a 
atividade de Modelismo com 
crianças correu muito bem sendo 
o Sr. António Salreta o mestre 
nesta área. 
Premiámos Guilherme Duarte 
e Renata Farrica, os melhores 
alunos do 3.º B e do 3.º C, da Escola 
Moinhos do Restelo, que estiveram 
presentes nas visitas de estudo à 
Biblioteca e na Mostra de Modelis‑
mo, com um kit de avião. 

PRÓXIMAS ATIVIDADES

14 agosto (11h) Modelismo
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MOSTRA DE ILUMINURA HERÁLDICA
Patente de 12 de junho a 27 de julho • Rua João de Paiva, 11 
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ENCONTRO ENTRE GERAÇÕES
Com o patrocínio da Junta de Freguesia de Belém e de ini‑
ciativa da Biblioteca desta mesma Junta, realizou‑se um 
encontro entre gerações. A turma do 3º B, da Escola Moinhos 
do Restelo e dois antigos professores seniores, Helena Abe‑
cassis e António Rebelo, que viveram no Bairro do Restelo, 
participaram numa vivência intergerações onde os jovens 
alunos tiveram ocasião de ouvir falar das antigas brincadeiras 
dos jovens nos anos 50 e 60. 
A partir de imagens de livros e de brinquedos, estabeleceu‑se 
um diálogo que evidenciou as semelhanças e as diferenças 
que os tempos imprimiram. Os alunos falaram das suas brin‑
cadeiras de hoje que, em muitos casos, mantêm as mesmas 
características de antigamente. 
Se existiram vivências que hoje dificilmente se repetem como 
a da gaiola do grilo, a criação de bichos de seda, ou o saltar 
à fogueira em plena rua nos Santos Populares, o imaginário 
dos heróis de banda desenhada é em grande parte idêntico, 
com a diferença do acesso ter passado do impresso para o 
audiovisual. 
Os alunos puderam, igualmente, experimentar um carrinho de 
esferas ou de rolamentos que se encontrava na posse da Junta 
de Freguesia. Se quiser ver esse carrinho, visite a biblioteca.

TEM LIVROS DO 
PLANO NACIONAL 
DE LEITURA?
Nesta Biblioteca temos livros do 
Plano Nacional de Leitura mas os 
pedidos são muitos. Por isso, vimos 
solicitar a quem tenha livros lá por 
casa que os ofereça à nossa biblio‑
teca. Os utilizadores vão agradecer. 
Obrigada! Exclarecimentos através 
do email biblioteca@jf‑belem.pt

CINEMA NA 
BIBLIOTECA
O filme "Três Cartazes à Beira 
da Estrada" venceu dois óscares: 
Melhor Actriz Principal (McDor‑
mand) e Melhor Actor Secundário 
(Rockwell) e vai ser exibido no dia 
6 de agosto, às 15h, na Biblioteca 
(Rua João de Paiva, nº 11). Classifi‑
cação: M/16.

PRÓXIMOS FILMES

6 agosto (15h) Três Cartazes 
à Beira da Estrada

AULAS
As aulas de português para estrangeiros, 
aulas de espanhol e cultura espanho‑
la, aulas de inglês e cultura inglesa e 
de alfabetização entraram em pausa 
lectiva de verão e voltam a decorrer 
em setembro. Um agradecimento pelo 
empenho dos respetivos professores 
Teodoro Perez Infante, Ângelo Oliveira, 
Deonilde Moraes, Françoise Moonens, 
Fátima Biscaia, Julieta Pereira, Inês 
Bonito e Ângela Nazaré.
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NOVIDADES
Portugueses nos Campos de 
Concentração Nazis
Toda a verdade sobre os portugueses de‑
portados para os campos de concentração 
nazis. Portugal adotou uma posição neutral 
durante a Segunda Guerra Mundial, mas 
isso não significa que os seus cidadãos se 
tenham mantido à margem do conflito 
que devastou a Europa pela segunda vez 
no mesmo século, depois da guerra de 
1914‑1918. 
Este livro, de Patrícia Carvalho, resulta 
de uma investigação que confirmou a 
existência de portugueses nos campos de 
concentração e deu origem à reportagem 
vencedora, entre outros, do prémio Melhor 
Reportagem Multimédia, pelo Observató‑
rio do Ciberjornalismo. Tem fotografias do 
premiado fotojornalista Nelson Garrido.

Introdução à Escrita Criativa
O talento e o esforço são qualidades es‑
senciais a qualquer aspirante a escritor. 
No entanto, é preciso também conhecer 
técnicas para criar personagens, gerar 
suspense, inventar espaços, retratar 
épocas, construir diálogos naturais... Este 
manual, com exemplos da literatura por‑
tuguesa e estrangeira é destinado a jovens 
e a adultos.

MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
A Mostra Bibliográfica para os meses 
de julho e agosto dará visibilidade aos 
guias de turismo de âmbito nacional 
e internacional.
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BREVE HISTÓRIA 
DOS ELÉTRICOS
Na Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém decorreu de 10 
de maio a 8 de junho, uma Mostra de fotografias e Peças 
iconográficas sobre a história dos ELÉTRICOS DE LISBOA.
Na sua inauguração, “com a casa cheia”, houve uma Palestra 
proferida por José Manuel Pinheiro, fundador e presidente 
da Direção do CEC ‑ Clube dos Entusiastas do Caminho de 
Ferro, Associação com 29 anos de fundação. Foi, também, 
visualizado o vídeo “100 anos dos Elétricos de Lisboa” com 
comentários históricos. Este carismático transporte irá co‑
memorar 117 anos em 31 de agosto. A sua história tem 
caráter didático e pedagógico junto da comunidade escolar 
e população em geral. Transporte de direito social, sem fins 
lucrativos, com apoios de fundos comunitários, do Governo, 
da CML, do Fundo de Turismo de Portugal e da publicidade, 
é amigo do ambiente.
Com a inauguração dos elétricos de Lisboa em 31 de agosto 
de 1901 no percurso entre o Cais do Sodré ‑ Ribamar (Algés), a 
carreira do 15 passou, também, a ser conhecido por “Linha 
Marginal de Belém”, via Aterro (atual 24 de julho). Por 
circularem em zonas planas foi a 1ª linha a receber os novos 
Elétricos Articulados, em 1995, modernos e rápidos para servir 
Belém, zona mais nobre e monumental de Lisboa. Muito 
rapidamente os elétricos passaram a fazer parte da cidade, 
transformando‑a. A mobilidade deste meio de transporte 
permitiu à cidade expandir‑se.
José Manuel Pinheiro fez, também, uma apresentação para 
os seniores do Centro de Dia de São Francisco Xavier, em 
Caselas, a 19 de junho. 
Sabia que o elevador da Glória já teve dois andares? O mesmo 
voltará à Biblioteca a 9 agosto, e desta vez, para abordar o 
tema dos elevadores!
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Tommy Robredo 
foi o vencedor 
desta segunda 
edição do Torneio.

LISBOA BELÉM OPEN
O Lisboa Belém Open, decorreu no Club International de Foo‑
tball ‑ CIF ‑ entre os dias 12 e 20 de Maio, em mais uma edição 
do Lisboa Belém Open da ATP Challenge Tour, torneio de 
ténis em terra batida, apoiado pela CML e pela JF Belém, e do 

qual fez parte da Comissão de Honra 
o presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa. 
Tommy Robredo (ex top 10 mundial)
foi o vencedor desta segunda edição 
do Torneio, depois de vencer o chileno 
Christian Garin, por 3‑6, 6‑3 e 6‑2. O 
atleta espanhol de 36 anos recebeu o 

respetivo troféu e o cheque de 6 mil dólares, a maior fatia 
do “prize‑money” total de 43 mil dólares.
Parabéns à Federação Portuguesa de Ténis, ao CIF, à Unisports 
e a Manuel de Sousa, pela magnífica organização e qualidade 
deste  evento desportivo, considerado já o maior de Lisboa 
e o segundo mais importante torneio internacional de ténis 
do nosso país.
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TORNEIO FUTEBOL FEMININO CIF
Foi no dia 10 de junho de 2018, no Estádio Pinto Basto, que se 
realizou a 1ª edição do CIF Girls Cup. Este novo evento teve o 
apoio da Junta de Freguesia de Belém, e estiveram envolvidas 
4 equipas de futebol feminino de sub‑15, entre elas a equipa 
anfitriã, Club Internacional de Football, o Estoril‑Praia, que foi 
o grande vencedor do evento, Sporting Clube de Portugal e Sport 
Lisboa e Benfica. O torneio teve a presença do Presidente da 
JFBelém, Fernando Ribeiro Rosa, e do Vogal do Desporto, Tiago 
Pessoa, tendo este último também estado presente na atribuição 
dos prémios individuais e à equipa vencedora. Parabéns ao CIF 
pela iniciativa! 

FASE LOCAL 
RUGBY OLISIPIADAS
Realizou‑se no dia 22 de abril mais uma 
fase local de Rugby das Olisipiadas, orga‑
nizada na Freguesia de Belém, pelo Bele‑
nenses Rugby, nas suas novas instalações 
desportivas – Belenenses Rugby Park. Foi 
uma manhã desportiva de muita competi‑
ção saudável entre as equipas presentes, 
num evento que, sendo uma fase conce‑
lhio que envolve todas as freguesias de 
Lisboa, contou com cerca de 320 atletas de 
vários clubes de Rugby do concelho, onde 
estiveram incluídos perto de 90 atletas do 
Belenenses Rugby.
Já nos dias 2 e 3 de Junho, teve lugar a fase 
final da 4ª Edição deste projeto desportivo 
da Câmara Municipal de Lisboa, no Estádio 
1º de Maio – INATEL. Contou com milhares 
de participantes em variadas modalidades 
desportivas, tanto na vertente de competi‑
ção como de experimentação. A Freguesia 
de Belém marcou presença neste evento, 
com atletas inscritos em distintas modalida‑
des, tais como Rugby, Basquetebol, Natação, 
entre outras.
Destaque ainda para as equipas de Rugby, 
Andebol e Basquetebol de Belém, que al‑
cançaram o primeiro lugar em pelo menos 
um dos seus escalões, em representação da 
Junta de Freguesia de Belém.

TROFÉUS AGILITY
"Os Cãogurus"
Os 72º e 73º Troféus de Agility de “Os Cãogurus” (JYMMY AGILITY 
CUP 2018) decorreu nos passados dias 28 e 29 de maio, no Jardim 
Vasco da Gama, em Belém. Os atletas caninos tiveram que per‑
correr um percurso pré‑definido, no mínimo tempo possível 
e procurando não cometer erros, nesta importante prova do 
campeonato nacional.  
O evento foi apoiado pela Junta de Freguesia de Belém e pelo 
Hotel Jerónimos 8 (Cadeia Hoteleira Alexandre Almeida), cujo 
apoio muito agradecemos, estando "Os Cãogurus" e o seu mentor 
João Sá de parabéns pela magnífica organização do evento.
O Presidente da JFBelém, Fernando Ribeiro Rosa, assistiu aos 
momentos mais importantes do evento.

Tiago Pessoa, Vogal do Desporto da JFBelém, a atribuir 
o prémio à equipa vencedora do Estoril Praia.
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CS PEDROUÇOS
A equipa masculina de Futsal do C.S 
Pedrouços obteve mais uma vitória na 
2ª fase do Torneio Cidade de Lisboa, 
frente ao Esperança Atlético Clube, 
vencendo a partida por 3‑2. A equipa 
de Belém ocupa neste momento o 3º 
lugar da tabela classificativa do torneio.
O CS Pedrouços continua com uma 
ativa participação desportiva, tendo 
obtido bons resultados na modalidade 
de voleibol feminino, que terminou a 
época na 2ª posição do campeonato do 
Inatel. A equipa masculina, na mesma 
modalidade, ficou em 4º lugar.
No que diz respeito à modalidade de 
vela, realizou‑se a 3ª Regata Clube Spor‑
tivo de Pedrouços ‑ 5ª Regata do Troféu 
2018. Contaram com a presença de cerca 
de 40 embarcações na linha de partida.

ARRAIAL
13ª Companhia 
de Lisboa 2018
O arraial, como festa popular ao ar livre 
com muita música e animação, é uma 
festa que tem tudo que ver com as Guias!
A 13ª Companhia de Guias de Lisboa 
não faltou por isso com o seu habitual 
arraial, que se realizou no dia 16 de 
junho, na Igreja de S.Francisco Xavier. 
Tendo estado a trabalhar durante o ano 
o tema desporto, as Guias garantiram 
a animação do arraial apresentando 
as 5 novas modalidades para os Jogos 
Olímpicos 2020, em Tóquio.
Sendo o método guidista aprender 
fazendo, organizar, preparar e ocupar 
todas as funções necessárias num 
arraial foi uma excelente oportunidade 
para todas as guias da 13º Companhia, 
dos 6 aos 24 anos, desenvolverem o seu 
potencial.  Este momento de convívio e 
animação, para o qual todas contribuí‑
ram, foi também uma forma de agrade‑
cimento à comunidade por nos acolher 
e a qual esperamos que saiba que pode 
sempre contar com a nossa ajuda.
Para o ano, certamente, a tradição irá 
repetir‑se e voltaremos a encerrar mais 
um ano de grandes atividades com um 
excelente arraial! As nossas atividades 
recomeçam no início do próximo ano 
letivo aos sábados de manhã, das 10h 
ao 12h30, no moinho de Caselas.
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1ª EDIÇÃO DO "BELÉM VELA"
O troféu Belém Vela 2018, iniciativa da Junta de Freguesia de 
Belém em parceria com os clubes de Vela da Freguesia, teve o 
seu arranque no passado dia 8 de Junho, com a Regata Sails of 
Lisbon, organizada pelo Sport Algés e Dafundo, com o apoio da 
Associação Nacional de Cruzeiros.
Contou com 70 embarcações, num fim de tarde que começou 
com algum vento, mas que foi acalmando ao longo da noite, 
dificultando assim a chegada de alguns barcos.
No final da regata os tripulantes foram recebidos com um arraial 
organizado pelo Sport Algés e Dafundo, nas suas instalações, 
onde houve bons momentos de convívio e boa disposição entre 
todos os presentes. No final da noite teve lugar a atribuição de 
prémios aos vencedores de cada categoria.
A 2ª regata do Troféu Belém Vela, organizada pelo Clube Naval de 
Lisboa, decorreu no dia 15 de Junho, ao final da tarde, contanto 
com a presença de 15 embarcações. As condições atmosféricas 
estavam muito inconstantes e imprevisíveis e nem todas as 
embarcações conseguiram terminar a regata.
Durante o mês de Junho decorreram e decorrerão ainda as regatas 
do Clube de Vela do Tejo, do Clube Sportivo de Pedrouços e da 
Associação Naval de Lisboa.

ARRAIAL DE BELÉM 2018
Como é habitual, no mês de Junho celebram‑se as Festas de Lisboa, 
e como não poderia deixar de acontecer, este ano contámos mais 
uma vez com o animado Arraial de Belém, no recinto desportivo 
do Pedrouços, com o apoio da JF Belém e a organização das 
coletividades da Freguesia. Este ano contámos com milhares de 
visitantes e com diversos grupos musicais que animaram a festa. 
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AULA DE 
GINÁSTICA SÉNIOR 
no Alegro
No mês de Maio, o mês do Coração, 
realizou‑se no dia 23, uma aula de 
ginástica no Centro Comercial Alegro 
de Alfragide. Esta aula fez parte do 
Projeto Vida Saudável, uma iniciativa 
da Auchan, e teve como objetivo in‑
centivar a população à prática de ati‑
vidade física regular. A aula foi minis‑
trada pelo professor Vítor Gonçalves, 
acompanhado pelos seus 40 alunos da 
Junta de Freguesia de Belém. A esta 
aula juntaram‑se depois os clientes 
curiosos que iam passando, tendo‑se 
criado um grande momento de festa 
e muita atividade física. A Junta de 
Freguesia de Belém agradece à Dra. 
Cátia Miguel, nutricionista respon‑
sável pelo projeto, que fez o convite 
à nossa turma de Ginástica Sénior.

CAAB 
Entre inúmeras participações em 
todos os fins‑de‑semana em diversas 
corridas, caminhadas e trilhos, desta‑
camos desta vez a corrida de Belém 
por ser “em casa”, bem como a parti‑
cipação em massa por parte do nosso 
clube, entre associados, familiares e 
amigos, num total de 51 atletas.

SMIL
Sarau de Ballet e Dança Moderna
Decorreu no dia 16 de junho, o Sarau de Ballet e Dança Moderna 
dos alunos da SMIL, atividade apoiada pela JF Belém e que contou 
com a presença do Vogal das Coletividades, Tiago Pessoa. Foram 
cerca de 15 alunos, entre os 4 e os 13 anos, que mostraram os 
conteúdos aprendidos durante o ano letivo. Estas aulas decorrem 
à 2ª feira, entre as 17h00 e as 19h00, e à 3ª feira entre as 17h00 
e as 18h30. Garanta já a sua vaga para setembro!

TORNEIO KIKO ROSA
No dia 19 de Maio realizou‑se mais uma edição de 2018 
do Torneio de Rugby Kiko Rosa. Este evento contou com a 
participação de cerca de 1300 atletas e decorreu no Estádio 
do Restelo. O Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, esteve presente no evento, que cada 
vez mais ganha relevância na modalidade e na freguesia.
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Este evento contou 
com mais de 1000 
participantes de 
todas as idades.

CORRIDA DE BELÉM
No dia 27 de maio decorreu a 6ª edição da Corrida de 
Belém. Esta prova de Atletismo, organizada pela Junta de 
Freguesia de Belém com o apoio técnico da HMS Sports, e 
em parceria com o Clube de Futebol “Os Belenenses” e o 
Clube de Atletismo Amigos de Belém (CAAB), voltou a ser 
uma data obrigatória do calendário desportivo da fregue‑
sia. Este evento contou com mais de 1000 participantes de 
todas as idades, no Estádio do Restelo, local destinado à 
partida e chegada dos participantes tanto da corrida de 10 

km, como da caminhada de 4km. 
Os prémios dos vencedores foram 
cedidos pela cadeia de hotéis Vila 
Galé e pelo Ginásio Infante Sagres.
Antes das provas dos adultos, 
houve tempo para os futuros ve‑
locistas mostrarem o seu talento. 
Crianças dos 5 aos 13 anos cor‑

reram dentro do Estádio do Restelo, nas categorias de 
Bambis, Benjamins A, Benjamins B e Infantis. 
De seguida foi a vez da corrida principal e caminhada, 
com muitos objetivos cumpridos, recordes batidos e uma 
enorme festa que abrilhantou mais uma edição da Corrida 
de Belém, que contou com a presença do Presidente da JF 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, que deu o tiro de partida, 
dos Vogais João Carvalhosa, Tiago Pessoa e Luís Camilo 
Alves, bem como do Vice‑Presidente do Belenenses, Óscar 
Rodrigues, e da Presidente do CAAB, Isabel Nobre.
Esperamos por si na 7ª edição!
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MARCHAS INFANTIS
de Lisboa 2018
A Junta de Freguesia de Belém participou nas Marchas 
Infantis de Lisboa 2018 marchando na Praça do Império e 
no Jardim Vasco da Gama com cerca de 90 crianças. Os tons 
vermelhos, pretos e dourados das varinas e dos ardinas 
da EB Moinhos do Restelo, os tons rosas, brancos e azuis 
das fadistas e seus guitarristas da EB Bairro do Restelo, e 
os tons verdes, brancos e amarelos das Noivas de Santo 
António das crianças da EB de Caselas brilharam durante 
uma tarde cheia de animação, com a presença dos pais 
e familiares dos mini marchantes que apoiaram as suas 
marchas efusivamente. 
Enaltecemos o trabalho das AAAF/CAF e Coordenadores de 
escola AEC, que produziram os adereços e arcos, ensaiaram 

as coreografias e fizeram com que as crianças tivessem 
uma tarde inesquecível. 
Agradecimentos:
Às senhoras costureiras Rosa, Lurdes e Encarnação pelo 
trabalho feito com o guarda‑roupa das crianças e à Profes‑
sora Angelina pela ajuda na articulação com as costureiras. 
Às crianças (e seus familiares) que participaram e ter‑
minaram o dia felizes, orgulhosas de si mesmas, com 
sentimento de objetivo cumprido. É por elas que nos 
envolvemos nestes eventos. 
A Junta de Freguesia esteve representada pelo Tesoureiro, 
João Carvalhosa.
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CLUBES PAULA VICENTE
Um ano letivo numa escola é muito mais do que qualquer 
texto pode relatar. Podemos apresentar gráficos quantitativos, 
taxas de sucesso, registos de atividades e resultados atrás de 
resultados. Podemos apresentar fotografias, testemunhos de 
professores, de alunos e de empregadores. Mas não conse‑
guimos reproduzir através de taxas, palavras ou fotografias 
as relações afetivas que se estabelecem entre alunos, pro‑
fessores e funcionários, as emoções de momentos como as 
apresentações das atividades de cada Clube e a despedida 
daqueles que durante o ano letivo tiveram nos Clubes Paula 
Vicente uma segunda casa, em que lágrimas e nervosismo, 
conselhos e orientações, aplausos e elogios se misturam numa 
fórmula única que atinge quem estiver presente. Também 
não podemos reproduzir a satisfação manifestada por muitos 
pais e encarregados de educação pela integração dos seus 
filhos numa comunidade escolar e, nos Clubes Paula Vicente 
em particular, que não discrimina, que não diferencia, onde 
se consideram os ritmos e as capacidades de aprendizagem 
diferentes, onde se respeitam e se compreendem as diferenças 
e se transformam essas diferenças em potenciais de aprendi‑
zagem, numa perspetiva integradora e de formação pessoal 
dos jovens. Estamos, como sempre, ao serviço dos alunos, mas 
também ao serviço dos encarregados de educação, ao serviço 
da população, ao serviço da freguesia de Belém
Depois de quase 9 meses de trabalho, assim terminou mais 
um ano letivo e, como já é tradição, o clube de basquetebol 
organizou o torneio de basquetebol 3x3 que se realizou na 
Escola Paula Vicente e que teve uma adesão salutar. Numa 
competição disputada entre equipas mistas, de várias idades e 
em que alguns Professores dos Clubes integraram as mesmas, 
existiu sempre uma competitividade saudável, sendo que o 
mais importante acabou por ser o convívio e a boa‑disposição 
entre todos os intervenientes.
 “Fui eu que escolhi, fui eu que fiz!”, foi o mote para o Clube 
de Culinária, dando uma maior liberdade e uma preparação 
mais pensada e analisada, tendo os nossos mini chefes sido 

desafiados a pesquisar receitas na biblioteca da escola para 
depois serem preparadas pelos mesmos com a criatividade e 
autonomia que já lhes pertence. O resultado foram refeições 
completas e diferentes, com a “pitada” pessoal de cada mini 
chefe que a preparou e um maior conhecimento do mundo 
da culinária.
O Jumbo de Alfragide, através do projeto “Vida Saudável 
Jumbo”, convidou o Clube de Culinária para desenvolver uma 
ação, em que o principal objetivo foi incentivar os seus clientes 
a ter estilos de vida mais saudáveis e alertar os mesmos para 
os malefícios do consumo excessivo de sal. Assim, os “nossos” 
mini chefes participaram num showcooking de alimentação 
saudável, em que colocaram os seus dotes culinários em 
ação e confecionaram várias receitas, dando posteriormente 
a provar o produto final aos clientes que faziam as suas 
compras, explicando aos mesmos no que consistia o produto e 
o porquê do showcooking. Na bancada foi preparado patê de 
iogurte natural, de pepino, de abacate, de limão e smoothies 
de batidos de fruta feia (fruta tocada mas que ainda estava 
consumível). Obrigada ao Jumbo de Alfragide pelo convite e 
em especial à Nutricionista Dra. Cátia Miguel que ajudou nas 
várias atividades desenvolvidas durante o ano letivo.
Os Clubes da Escola Paula Vicente, através do Clube de Dança 
promoveu uma visita ao Armazém Aéreo. O Armazém Aéreo 
é uma Academia e Companhia de Novo Circo, que propõe o 
cruzamento interdisciplinar de diferentes elementos, ativi‑
dade física e linguagens artísticas. Assim, os alunos tiveram 
a oportunidade de aprender e experimentar técnicas de 
acrobacias aéreas realizadas com aparelhos como os tecidos 
verticais, o trapézio, a lira, a corda, a rede entre outros meca‑
nismos e estruturas que permitiram a execução de elementos 
acrobáticos em suspensão.
O Clube de Plástica passou as tardes no jardim do Parque dos 
Moinhos a fazer Land Art.
(olhar a natureza e intervir sobre a mesma utilizando os 
elementos naturais que nela habitam – entender a diferença 
entre o elemento cultural e o natural). Com materiais reco‑
lhidos no local, cada grupo fez a sua intervenção efémera no 
seu local de eleição. 
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Os Clubes de Plástica e Cultura realizaram uma seleção de 
trabalhos efetuados durante o ano nestes Clubes, promovendo 
os mesmos numa Exposição que esteve em mostra no Centro 
Social de Belém. 
O Clube de Informática continuou a dinâmica de aprofun‑
damento de competências recorrendo a diverso software. A 
criação e modulação de imagens usando o programa 3D Slash 
e a produção de banda desenhada em Make Beliefs Comix 
motivaram e contribuíram para a apresentação de trabalhos 
bastantes originais, onde os alunos conseguiram, através do 
software, potenciar e por em prática toda a sua criatividade.
Também no Dia da Mãe os nossos “mini” cientistas não po‑
deriam deixar esta data em branco. Colocaram mãos à obra 
e pesquisaram quais as hipóteses viáveis, surgindo assim um 
creme hidratante só com produtos naturais e muito carinho, 
produzido pelos alunos do Clube de Laboratório, para as 
suas mães.
A Ludoteca/Horta plantou alfaces, ervilhas, batatas, cenouras, 
alhos e umas flores chamadas gladíolos. Tivemos a visita da En‑
genheira Agrónoma, Vera Ferreira que nos ensinou a plantar 
por estacas e também a plantar suculentas, que são plantas 
que têm folhas maiores. Plantámos ainda hortelã trazida 
pelo nosso aluno Daniel. Devido às condições climatéricas 
do Inverno, que foi muito chuvoso, todas as plantas da horta, 
inclusive as ervas daninhas, cresceram muito. Por causa da 
chuva e depois do sol de Primavera, tivemos uma infestação 
de formigas e, isto “meus amigos” é uma luta titânica, entre 
o homem e a natureza. A nossa horta está tão verde que até 
atraiu a atenção de um pavão do Jardim Botânico.
No Dia da Criança, o Clube de Ludoteca preparou um final de 
tarde na escola com um conceito diferente. Assim, celebrámos 
este dia com a organização de uma atividade denominada 
“Uma tarde sobre rodas”, em que convidámos todos os alunos 
dos Clubes a trazerem de casa bicicletas, skates, trotinetes, 
patins e overboards.
Após o término das aulas, criaram‑se vários circuitos no pátio 
da Escola Paula Vicente para os alunos se poderem divertir 
e brincar, assistindo‑se a momentos de grande animação, 
partilha e companheirismo entre todos.

Durante esta atividade, contámos com o apoio de um grupo 
musical da Escola Professor Manuel Sérgio, que animou 
bastante a nossa tarde e despertou também a curiosidade 
musical em algumas das nossas crianças.
O Clube‑X foi esta semana para o campo de futebol dar uns 
chutos na bola para marcar golos. Mas não pensem que foi 
tarefa fácil! Os x‑ploradores fizeram parcerias e tiveram que 
indicar o percurso aos colegas vendados, usando a sua voz e 
dizendo as direções que tinham que tomar até à bola, sempre 
confiando no colega.
O resultado foram alguns chutos no ar, bolas ao lado da baliza, 
mas também muitos golos!
Os alunos do Clube da Ludoteca terminaram a intervenção 
direta na Escola Paula Vicente, com a fixação de um painel 
realizado com tampas de garrafas de plástico e com recu‑
peração de uma planta da Junta de Freguesia de Belém que 
se encontrava numa parede da Escola e estava um pouco 
degradada, dando à mesma um aspeto mais atual e moderno. 
Organizou‑se também um torneio de ping‑pong e uma aula 
de Yoga para crianças, assim como um workshop de intro‑
dução ao Pensamento Humano para crianças. Na vertente 
da carpintaria, terminou‑se a construção de umas casas 
para pássaros que foram posteriormente instaladas numas 
árvores da escola. 
O Clube de Jornalismo convidou a Refood Belém para uma 
conversa sobre a importância do voluntariado, à qual apela‑
mos desde já aqui para aderirem a este movimento contra o 
desperdício alimentar. Rebateu‑se a temática, combata‑se a 
pobreza, enaltece‑se a solidariedade e, acima de tudo a cons‑
ciencialização dos alunos para a importância da cidadania, 
dos direitos e dos deveres. 
No último dia de aulas, os Clubes reuniram os alunos e, fez‑se 
a festa no Parque dos Moinhos, onde se desenvolveram di‑
versas atividades lúdicas, desde futebol, basquetebol, corrida 
de sacos, pinturas faciais, balões mágicos e muita animação 
musical. Os alunos criaram também um piquenique parti‑
lhado, entre todos. Partilhar, multiplicar, dividir alegrias 
num ambiente que se quer repetido por muito tempo. Até 
para o ano!
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APOIO À FAMÍLIA
Durante este terceiro período, as escolas básicas Moinhos 
do Restelo, Caselas e Bairro do Restelo prepararam as 
marchas infantis que foram apresentadas no passado dia 
16. Todo este trabalho foi desenvolvido conjuntamente 
entre as crianças, monitoras das AAAF/CAF e monitores 
das AEC, com muita dedicação e trabalho, tendo tido cada 
pessoa um papel importante. As crianças aprenderam 
duas marchas – uma da CML que foi comum a todas as 
escolas de cada freguesia e outra da própria escola com 
música, letra e coreografias por eles definidas. A equipa de 
monitoras tratou de toda a logística e ensaios, bem como 
adereços que foram usados ‑  arcos, bandeiras, roupas e 
adereços das mesmas (canastras, sardinhas, lenços, véus, 
malas de ardinas manjericos nas camisolas, entre outros).
Enquanto estas três escolas se ocupavam das marchas, 
o JI de Belém teve outras atividades e trabalhos e que 
dinamizou. Além de terem construído um painel alusivo 
à primavera, celebraram ainda o dia das profissões com 
o tema de relojoaria e tiveram a visita de uma avó que 
contou histórias.
O apoio à família é ainda responsável pela ajuda na festa 
de final de ano em cada escola, colaborando com atividades 
que desenvolveram ao longo do ano, como por exemplo as 
danças “Folkzitas”, e uma atividade de motricidade para 
as crianças – Movimento Criativo.

O Verão está a chegar e as Equipas 
das AAAF/CAF irão dinamizar 
as Férias de Verão com diversas 
propostas de animação que per‑
mitirão novas experiências às 
crianças. As férias irão decorrer 
na Escola EB Moinhos do Restelo, 
Escola EB Caselas e Jardim de 
Infância de Belém. As equipas 
serão reforçadas neste período 
com mais monitores, de forma a 
poderem acompanhar todas as 
atividades programadas.

Teremos atividades de exterior 
como praia, cinema, parques, 
piscinas, saídas culturais, e ati‑
vidades na escola como, jogos de 
pistas, culinária, jogos tradicio‑
nais, laboratório, jogos de água, 
entre outros.
 As Férias de Verão decorrerão 
de 25 de junho a 27 de julho, e em 
setembro do dia 3 até ao início do 
ano letivo.    
Estamos à vossa espera! Venham 
divertir‑se connosco! 
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FÉRIAS DE VERÃO APOIO À FAMÍLIA

AEC
Atividades de 
Enriquecimento Curricular
O ano letivo terminou e a equipa da 
Educação avalia o projeto preparando 
o ano seguinte. Finalizado mais um 
ano o foco direciona‑se a tudo o que 
pode melhorar. Adaptar, reorganizar 
e inovar são as diretivas. Minimizar a 
falta de técnicos das AEC, criar condi‑
ções para que as atividades decorram 
sem prejuízo para as crianças, adaptar 
as atividades às condições das escolas, 
enquanto estão em obras de requalifica‑
ção, dar condições aos professores para 
que consigam dinamizar as atividades. 
As AEC têm uma importância elevada 
na formação das crianças e pretende‑
mos que sejam sempre pedagógicas e 
lúdicas. Até para o ano!

V DIA DO MÉRITO 
DESPORTIVO – CHK
O Centro Helen Keller é uma escola que 
valoriza a atividade desportiva, reco‑
nhecendo‑a como fundamental para 
um desenvolvimento equilibrado e 
integral de todos.
Os alunos que participaram, ao longo 
do ano letivo, nas mais diversas mo‑
dalidades e/ ou competições viram, no 
passado dia 15 de junho, o seu mérito 
reconhecido publicamente numa ceri‑
mónia que contou com a presença de 
pais, professores, direção da escola e 
vários convidados de honra. A Junta 
de Freguesia de Belém esteve repre‑
sentada pela Secretária Helena Len‑
castre (Pelouro Educação) que atribuiu 
também algumas medalhas aos alunos.
Depois de reconhecidos os jovens, e 
à semelhança do que tem acontecido 
nos anos anteriores, o CHK contou com 
a presença de um atleta nacional. O 
ex‑nadador olímpico Simão Morgado 
esteve presente e, com grande simpatia, 
partilhou com os presentes algumas das 
suas experiências nos jogos olímpicos e 
respondeu a ainda a algumas questões.
O Centro Helen Keller, a Junta de 
Freguesia de Belém e, certamente, 
toda a comunidade envolvente estão 
orgulhosos do empenho e resultados 
destes jovens!
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FEIRA DA EDUCAÇÃO E DA 
SAÚDE DE BELÉM 2018
Realizou‑se com muito sucesso mais uma edição da Feira 
da Educação e da Saúde de Belém 2018 nos dias 11 e 12 de 
maio, nos Jardins Vasco da Gama.
Este ano, a Feira contou com a presença de aproximada‑
mente uma centena de entidades e profissionais ligados 
ao setor da saúde e educação, possibilitando, desde modo, 
mais uma oportunidade de aproximação à comunidade.
Na área da Saúde, manteve‑se como objetivo divulgar 
associações e entidades ligadas à mesma, pelo que foram 
realizados diversos rastreios e demonstrações de ativida‑
des físicas promovendo‑se um estilo de vida saudável e 
reunindo no mesmo espaço, utentes dos serviços de saúde, 
empresas do ramo, marcas e profissionais do segmento, com 
o objetivo de incentivar e valorizar empresas locais, lojistas, 
empresários e outros profissionais permitindo que demons‑
trassem e divulgassem os seus serviços. Nomeadamente na 
zona de rastreios tivemos oportunidade de proporcionar 
aos visitantes rastreios gratuitos de tensão arterial, glicémia, 
colesterol, monóxido de carbono, dietética e nutrição, ras‑
treios à coluna, audição, visão, rastreio de desenvolvimento 
psicomotor, oral, nível de osteoporose, índice de massa 
corporal, terapias florais de Bach, massagens terapêuticas 
e colheita de sangue por parte do Instituto Português do 
Sangue e Transplantação.  Quanto às apresentações de palco, 
incluíram a participação de diversos grupos de atividades 
de dança, canto e ginástica promovidos pela Junta, assim 
como a atuação de várias entidades que quiseram marcar 
presença, permitindo um envolvimento muito próximo 
com os inúmeros visitantes e proporcionando momentos 
de agradável convívio e diversão.
O pelouro da Educação da Junta de Freguesia de Belém 
esteve novamente presente na Feira com o espaço Belém 
Educa com diversas atividades dos projetos que decorrem 
nas escolas da freguesia ao longo do ano letivo. Tivemos 
demonstrações de atividades dos Clubes da Paula Vicente 
no futebol, voleibol, basquetebol, na culinária com uma 
degustação de sumos naturais, na ludoteca com jogos tra‑
dicionais, no laboratório com produção de loção corporal, 
no clube X com um jogo de pistas e no jornalismo com a 
realização de uma reportagem da feira. O Apoio à Família 
também esteve presente com atividades lúdicas para as 
crianças que visitaram o nosso espaço e com uma exposição 
dos trabalhos dos alunos.
No que diz respeito às restantes entidades presentes na 
área da Educação estas representaram respostas educativas 
especiais ou inclusivas – Colégios, Associações, IPSS, entre 
outras entidades. Para além de terem expositores no espaço 
da Feira, trouxeram alunos/utentes para algumas apresen‑
tações em palco que animaram muitíssimo a manhã de 6ª 
feira. Estes momentos de partilha em que os aluno/utentes 
alguns com necessidades educativas especiais, revelam 
que as suas competências  e aptidões são proporcionais à 
sua motivação e ao empenho de quem trabalha com estes.
Finalizamos com uma palavra de agradecimento aos di‑
versos parceiros, aos patrocinadores, nomeadamente, Pão, 
Pão, Queijo, Queijo, Mcdonald´s, Pastéis de Belém, El Corte 
Inglés, Nestlé‑Clusters, Ponto Seguro Mediadora de Seguros, 
Fruut, Hippotrip, Dietimport, SA‑Celeiro, Águas do Luso, 
Takeda Farmacêuticos de Portugal, Jumbo‑Vida Saudável 
‑ Loja de Alfragide e ao Jardim Zoológico de Lisboa para 
além de todos os outros participantes e visitantes, sem os 
quais, não teria sido possível a realização de mais uma 
edição desta Feira.
Até 2019!
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AFETOS NO 
JARDIM DE 
INFÂNCIA 
E NA ESCOLA
Com a chegada ao final de mais um ano 
letivo, as atividades «Afetos no Jardim de 
Infância» e «Afetos na Escola», também 
chegam ao término.
Os mais pequenos do pré‑escolar tiveram 
oportunidade de aprender a brincar e a 
conversar sobre temas como a amizade, 
os sentimentos, a família e terminaram 
as atividades com dois momentos que os 
deixa sempre muito felizes: o tema da 
partilha, em que fazem uma sobremesa 
partilhando com todos os colegas da sala e 
um filme, que dá o mote final à atividade 
acompanhado de pipocas.
Os alunos do 4º ano partilharam com a 
equipa duvidas, receios e curiosidades 
relativamente ao 2º ciclo. Assim, de forma 
partilhada e refletindo em grupo, foram 
sendo clarificadas todas as questões.
 No 3º ano procurou‑se que consolidar 
através de jogos, temáticas como a família, 
as relações entre pares, autoconceito e 
autoconfiança, o elogio, entre outros.
Para assinalar o mês da Família em Maio, 
as turmas de 1º ano tiveram a oportunida‑
de de convidar os avós a virem à escola. 
Depois de uma conversa animada entre 
netos e avós, partilha de experiências 
de ambas as gerações e de muito afeto 
procedeu‑se a um pequeno lanche entre 
alegria, mimo e muita conversa.

PSICOMOTRICIDADE 
NA ESCOLA
“CARTAS PARA UM SÁBIO”
Pelo terceiro ano consecutivo realizou‑se 
o encontro entre as crianças que frequen‑
tam o 4º ano da escola EB 1 de Caselas e 
os séniores que se encontram no Centro 
de Dia da Cruz Vermelha de São Fran‑
cisco Xavier.
Este encontro resulta do culminar do 
Projeto “CARTAS PARA UM SÁBIO” que 
consiste na troca de correspondência, 
cartas manuscritas, entre as duas gera‑
ções ao longo do ano. Com objetivo de 
aproximar estas duas faixas etárias, com‑
bater o preconceito acerca da velhice e 
cultivar uma consciência para o respeito e 
admiração pelas pessoas que viveram em 
outras épocas e que tem tanto para contar. 
Ficam algumas imagens para que possam 
ter ideia da forma como decorreu o 
lanche partilhado entre todos no Centro 
de Dia no passado dia 18 de junho.P
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"Ajudar é uma opção, 
não  uma obrigação" 
foi o lema dos 
voluntários KW.

RED DAY KW
A imobiliária Keller Williams – KW ‑ dispensa os seus 
colaboradores um dia por ano para apoiarem uma causa 
numa ação de voluntariado na sua comunidade.
Este ano a KW PR1ME Restelo escolheu ARIA – Associação 
de Reabilitação e Integração AJUDA ‑ que se dedica à 
reabilitação psicossocial de pessoas com problemas de 
saúde mental. As respostas sociais escolhidas foram ‑ o 
FAS (Fórum de Apoio Social) e a Residência de Treino de 
Autonomia, ambas situadas a Freguesia de Belém.
No dia 10 de Maio estiveram na Residência de Treino de 
Autonomia, 30 voluntários que realizaram com enorme mo‑
tivação empenho  um trabalho incansável de pintura, subs‑

tituição  e reparação de chão, 
manutenção de espaços e 
confecção de cortinados e 
almofadas para os quartos. 
Os quartos, os WC´s, a des‑
pensa e o terraço foram alvo 
de toda a intervenção.
Só podemos agradecer à KW 

e a todos os seus voluntários por toda a mudança reali‑
zada num dia muito intenso e animado com a certeza de 
que contribuíram para melhorar o dia‑a‑dia dos utentes 
que apoiamos.
Agradecemos igualmente à Junta de Freguesia de Belém 
que tornou possível   esta ação com a disponibilização de 
uma verba para aquisição de algum material bem como 
por todo o acompanhamento ao longo deste processo.
O nosso agradecimento ainda Radialcor que nos doou 
grande parte das tintas utilizadas.
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"Na sequência da boa relação estabelecida entre a Junta e a KW 
Pr1me do Restelo, fomos desafiados a assumir a organização 
de uma destas festas, o que muito nos honrou.

Por isso, na Largo da Princesa, adjacente ao Market Center 
(loja da nossa imobiliária), instalamos equipamento de som e 

iluminação, acendemos o grelhador e assamos as bifanas, distri‑
buímos bebidas e sorrisos, desafiamos os vizinhos e circunstantes 

a partilharem connosco da alegria de estarmos integrados numa 
freguesia ativa e preocupada com o estabelecimento e fortalecimento 

de redes sociais, de entre as quais as de vizinhança.
Numa época em que cada um vive ensimesmado, fechado em sua casa, 
comunicando virtualmente com “um mundo distante”, importa fazer‑se 

próximo do próximo que vive ao nosso lado, abrir‑se à comu‑
nidade local, à vizinhança, e promover o encontro pessoal 
tangível. O dia do vizinho pode e deve contribuir para que 
a elementar saudação quotidiana deixe de ser um simples 
formalismo, para passar a manifestação de um sentimento 
real do voto se faz: um sorriso e o desejo de um “bom‑dia”.

Foi o que passamos a sentir. Assumirmos a organização do 
Dia do Vizinho, no Largo da Princesa, permitiu sentirmo‑nos 

ainda mais ligados aos vizinhos do nosso Market Center. Já 
não somos “desconhecidos que vivem no mesmo prédio”; somos 

cúmplices de um bem‑estar que se avoluma na interação pessoal 
que se estabeleceu. Um grande bem‑haja a cada vizinho que se juntou 

a nós, naquela agradável noite."

Este ano o Dia Mundial do Vizinho celebrou‑se nova‑
mente na nossa Freguesia de Belém, numa celebra‑
ção que visa promover o convívio e a sociabilização 
entre os vizinhos.
Conhecer os vizinhos ajuda à coesão social, a uma 
melhor vida em conjunto e cria novos laços de solida‑
riedade entre as pessoas.
Tudo começou na cidade de Paris, em 1990, quando Atanase 
Périfan e um grupo de amigos criaram a associação "Amigos 
de Paris" (Paris d'amis) no 17º bairro da cidade francesa, 
com o objetivo de aproximar as pessoas contra o isolame nto.
No ano 2018, a Junta de Freguesia de Belém conseguiu pro‑
porcionar, no dia 25 de junho, 7 celebrações dinamizadas 
por pessoas da comunidade, nomeadamente em:

• Caselas
• Rua Embaixador
• Largo do Galvão
• Largo da Princesa
• Rua Pedro Sintra
• Praça de Goa

• Rua Tristão Vaz
• Rua Fernão Penteado
• Vila Correia
(estas duas últimas, 
excecionalmente no 
dia 29 de junho)
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"Este ano a Residência de Treino Autonomia da As‑
sociação ARIA – Associação de Reabilitação e Inte‑
gração AJUDA ‑ foi desafiada pela Junta de Freguesia 
de Belém para dinamizar a Festa dos Vizinhos no 
Restelo, na Rua Pedro Sintra. Desafio que foi pron‑
tamente aceite!
No dia 25 de Maio decorreu a festa que foi muito 
animada! Houve churrasco ao som de saxofone, 
tocado ao vivo, música popular e muito convívio 
entre os vizinhos.
Foi uma excelente iniciativa que permitiu conhecer‑
mos melhor a nossa comunidade!"

"A ARIA ‑ Fórum de Apoio Social teve oportuni‑
dade de, em parceria com a Junta de Freguesia 
de Belém, organizar e receber no nosso Jardim 
da Praça do Goa, a Festa dos Vizinhos!
Desde 2005 que a Junta de Freguesia de Belém 
escolhe o mês de Maio para promover o conhe‑
cimento entre as pessoas, para proporcionar 
um espaço de partilha e conhecimento.
Houve direito a bifanas, entremeadas e entre‑
costo!! Foi muito animado!!"P
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SER ASSERTIVO
Sem dúvida, os relacionamentos com a família, amigos, 
colegas de trabalho, colegas de curso, vizinhos, conhecidos, 
etc. são rizomáticos para vivermos bem em sociedade. Esco‑
lhemos as nossas amizades, mas o mesmo não ocorre com 
nossos parceiros de trabalho uma vez que é a empresa quem 
contrata usando, muitas vezes, critérios como experiência 
profissional e competências. Nem sempre as pessoas esco‑
lhidas são as mais fáceis de nos relacionarmos e, é preciso 
entender que, para manter um ambiente de trabalho saudável 
é necessário desenvolver bons relacionamentos com colegas, 
clientes, fornecedores e chefia. 
Assertividade significa afirmar, por palavras e por gestos, 
o que cada um deseja, sente ou pensa, conduzindo simul‑
taneamente o interlocutor a afirmar o que sente, pensa e 
deseja. A assertividade é baseada numa filosofia pessoal de 
responsabilidade e de reconhecimento pelos direitos dos 
outros.  Assim, embora não evite o conflito, o comportamento 
assertivo é útil na sua gestão, sendo favorável para todos os 
envolvidos. Isto porque a definição clara da posição de uma 
pessoa favorece a probabilidade de que o outro a respeite e 
se conduza de acordo com esse facto. 
Existem 3 passos ou princípios para aplicar a assertividade. 
No início poderá parecer muita coisa a aprender, mas a 
sua aquisição é semelhante à aprendizagem da condução 
de automóveis. Inicialmente é complicado e difícil, mas à 
medida que vamos praticando acaba por se tornar natural. 
Passo 1 ou 1º Princípio: Escute ativamente o que se está a dizer 
e mostre ao outro que não só o ouve como o compreende. 
Focalize toda a atenção no seu interlocutor e não desperdice 
o tempo da conversação em defesas ou ataques. Ao escutar 
ativamente você demonstra compreensão e empatia para 
com o outro e com o seu ponto de vista, mesmo que não 
esteja de acordo com ele. 
Passo 2 ou 2º Princípio: Diga o que pensa e o que sente. Expres‑
se de uma forma direta os seus pensamentos e sentimentos, 
sem insistência e sem pedir desculpa. 
Passo 3 ou 3º Princípio: Diga o que deseja que aconteça. O 
passo 3 é essencial uma vez que lhe permite indicar de um 
modo claro, conciso e objetivo, qual a ação e/ou resultado que 
deseja obter do interlocutor, sem hesitações ou insistência.
Bibliografia: Antão, P. (2011). Relacionamento Interpessoal. 
Blink Consulting.
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

LAVANDARIA 
SOCIAL
Aberta aos seniores 
com mais de 65 anos
A Lavandaria Social é destinada a 
pessoas com 65 ou mais anos e com 
valor de rendimentos até ao valor 
do IAS (428.90€). Se tiver estes ren‑
dimentos e após uma avaliação do 
serviço social da Junta de Freguesia, 
a família pode usufruir da lavandaria 
social por apenas 1€ por mês por cada 
elemento do agregado familiar. 
Para tal, terá que fazer a sua inscri‑
ção/marcação junto da assistente 
social da Junta de Freguesia de Belém.
O horário de atendimento aos utentes 
é 2ªf, 4ªf e 6ªf das 9h30 às 11h30 na 
Rua de Pedrouços 84/86.

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.

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 
65 anos, em situação de carência 
económica.
Para usufruir deste serviço basta 
inscrever ‑se na Junta de Freguesia 
entre as 9h e as 18h.
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CAMPOS DE FÉRIAS SENIORES
O turno A dos Campos de Férias Sénior que decorreu entre o dia 
25 e 29 de junho contou com um programa recheado de atividades 
lúdicas e culturais diversificadas das quais destacamos, as visitas 
ao Museu da Água, à Casa Museu Amália Rodrigues, à Torre do 
Tombo, um dia bem passado na Fábrica da Pólvora e na Quinta 
do Fidalgo no Concelho do Seixal e uma viagem no Hippotrip.
O próximo Turno B decorrerá entre 2 e 6 de julho igualmente 
com diversas atividades de convívio, animação e boa disposição 
que os Séniores da nossa freguesia poderão disfrutar.
Ainda poderá inscrever‑se para o turno C agendado entre 27 
e 32 de agosto e para o Turno D que decorrerá entre 3 e 7 de 
setembro. As inscrições poderão ser efetuadas, como é hábito, 
nas Secretarias da Junta de Freguesia de Belém.
Aproveite estes programas que aliam a cultura, a tradição e 
a amizade. Disfrute, das muitas experiências que prepará‑
mos para si!

Sabia que já pode receber a correspondência do IEFP 
por email?
Desde março, ao abrigo do plano Simplex+, foi publicado em 
Diário da República uma diretiva que irá permitir a criação de 
um serviço público de notificações eletrónicas associado à morada 
única digital para as finanças, segurança social e justiça. Com 
este novo sistema, os cidadãos poderão passar a receber todas as 
notificações por email, em vez de receberem a tradicional carta.
O IEFP também já introduziu um serviço de notificações ele‑
trónicas que permite receber no email toda a correspondência 
que era enviada por carta. Mas, como receber as notificações 
do IEFP por email?
Para conseguir ativar esta função, deve aceder ao iefp on line 
(https://iefponline.iefp.pt) e carregar na opção Área pessoal.
De seguida, deve fazer o login na sua conta da plataforma ou, 
caso não tenha, registar uma nova conta.
Depois de entrar na área pessoal, deverá carregar no aderir 
presente na opção “Aderir ao Serviço de Notificações Eletrónicas, 
que lhe permite receber toda a correspondência enviada pelo 
IEFP, em formato eletrónico, de um modo prático e seguro.”
Por fim, deverá carregar em subscrever. Após uns minutos, irá 
receber no seu email a confirmação desta subscrição.
Com a introdução desta nova opção, toda a comunicação entre 
o IEFP e o candidato será mais simples e célere, evitando assim 
os problemas do extravio de cartas nos correios e as respetivas 
consequências na inscrição no centro de emprego.
Para mais informações contate o Gabinete de Inserção Profis‑
sional da Junta de Freguesia de Belém pelo telefone 210 132 330 
ou mail gip@jf‑belem.pt

ELOGIE O SEU 
FILHO E…
SURPREENDA-SE!
O elogio, para além de fomentar uma 
comunicação positiva e reforçar laços 
afetivos, contribui para indicar à 
criança como ela se deve comportar e 
desempenha um papel fundamental no 
processo de comunicação entre pais e 
filhos, contribuindo para uma relação 
positiva e harmoniosa.
Saliente o que o seu filho tem de melhor, 
porque vai ajudá‑lo a tornar‑se uma 
criança com uma autoestima positiva, 
segura e confiante das suas capacidades.
Escolha elogiar a boa realização da 
tarefa e elogie de forma que o seu filho 
perceba a razão do elogio. Evite associar 
o elogio a uma crítica, já que criança não 
o entenderá como tal e terá tendência 
para se focar na crítica. Assim, termine 
o elogio sempre com uma mensagem 
positiva, já que, o que disser por último 
tem uma grande probabilidade de ser 
mais impactante.
Utilize o elogio como reforço de com‑
portamentos adequados. 
O elogio não‑verbal, como por exemplo 
um olhar de aprovação e orgulho, um 
abraço ou um beijo, é um excelente 
complemento do elogio verbal.
Em suma, ao fazer uso do elogio, estará 
a fomentar na criança o hábito de se 
autoelogiar, de elogiar o outro e de se 
tornar uma criança assertiva e equili‑
brada nas suas relações interpessoais. 
As crianças são grandes imitadores, 
pelo que educar pelo exemplo deverá 
ser sempre uma preocupação dos pais, 
como principais modelos de referência.



28
 

BI
27

 |
 M

A
I -

 JU
N

 2
01

8 
| 

JF
 B

EL
ÉM

 
D

ES
TA

Q
U

E

BENEFICIAÇÃO GERAL E AMPLIAÇÃO
de todas as Escolas de Ensino 
Básico da Freguesia
As escolas da nossa Freguesia juntam‑se ao rol de escolas que 
CML de Lisboa tem vindo a beneficiar no sentido de reabilitar 
e criar melhores condições para os alunos que as frequentam. 
Escola do Bairro do Restelo
No dia 11 de maio procedeu‑se ao lançamento da primeira pedra 
das obras de beneficiação geral da Escola do Bairro do Restelo 
(Praça de Goa), tendo estado presentes o Presidente da CML, 
Fernando Medina, o presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, a representante da associação de pais 
da escola, Filipa Studer e o diretor do agrupamento de escolas 

do Restelo, Júlio Santos, além de outras 
entidades.
Escola Moinhos do Restelo
Também no dia 1 de junho, dia mundial 
da criança, os alunos da Escola dos 
Moinhos do Restelo receberam a visita do 
vereador da CML (pelouro da Educação), 
Ricardo Robles, do presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, da representante da associação de 

pais da escola, Inês Antunes e do diretor do agrupamento de 
escolas do Restelo, Júlio Santos.

Escola de Caselas
Também as obras de beneficiação e de ampliação da Escola de 
Caselas já se iniciaram, pelo que se prevê que no final do próximo 
ano de 2019 tenhamos um parque escolar completamente rea‑
bilitado e com instalações de indubitável qualidade. 
Um agradecimento a todas as entidades envolvidas, neste caso 
especial à CML, por todo o empenho e investimento feito na 
renovação destes espaços escolares e no fornecimento de equi‑
pamentos necessários para o bom desempenho dos nossos es‑
tudantes mais pequenos.

Uma renovação dos 
espaços escolares 
que irá beneficiar 
significativamente 
toda a nossa 
comunidade estudantil.

Escola Bairro do Restelo

Escola Bairro do Restelo

Escola Moinhos do Restelo

Escola Moinhos do ResteloEscola Moinhos do Restelo


