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AÇÃO SOCIAL CAMPOS DE FÉRIAS VERÃO 2018
Decorreu este verão mais uma edição dos campos de férias da ação social da Junta de Freguesia de Belém. Esta é uma 
iniciativa que mobiliza crianças, jovens e séniores da nossa Freguesia, num programa de atividades adaptado a cada 
uma das faixas etárias participantes. Veja neste boletim as imagens que retratam o sucesso desta iniciativa. página 16
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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. 218 273 822
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
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.

MANTEIGARIA SILVA 
Desde 1890 
Doca do Bom Sucesso 
Espaço Vela Latina – Belém  
212 436 915 
www.manteigariasilva.pt

FISIOSOLUTIONS
Rua Tristão Vaz, 20D 
211 993 339 / 913 649 504
fisiosolutionsgeral@gmail.com 
www.facebook.com/FisioSolutionsgeral

PREMIO MELHOR ALUNA
De Direito da Universidade Lusíada de Lisboa
No passado dia 30 de junho decorreu 
a Sessão Solene para a atribuição de 
Prémios aos melhores graduados da 
Universidade Lusíada de Lisboa.
No evento, a Dra. Sónia Maia Carrilho 
(Assessora do Pelouro da Cultura da 
JF Belém) entregou o "Prémio Junta 
de Freguesia de Belém", com o valor 
de 500€, à melhor aluna de Direito, 

Sandra Cristina Borralho de Oliveira 
e Sanches.
Esta parceria com a Universidade 
Lusíada é uma forma de incentivar 
a nossa comunidade estudantil, pro‑
movendo o mérito e apoiando os re‑
cém‑licenciados que estão a iniciar a 
sua carreira profissional.
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CASA PIA DE LISBOA (CPL)  
238º Aniversário 
No passado dia 3 de julho, decorreu no Jardim Vasco da Gama 
as comemorações do 238º Aniversário da Casa Pia de Lisboa.
Esta cerimónia presidida por Sua Excelência o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, e apresentada por Bárbara 
Guimarães, contou ainda com a presença do Ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, da Presidente 
da Casa Pia, Cristina Fangueiro, do Presidente da JF Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, da Vogal do Pelouro da Educação da JF 
Belém, Helena Lencastre, bem como diversas outras entidades.
O evento contou com a atuação da Orquestra do Ensino Integrado 
da Música, RitmoS, Fitness, Desfile de Moda, Danças Latinas, 
Orquestra e Coro da Casa Pia de Lisboa.
A Casa Pia de lisboa é um instituto público que tem como missão 
a promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens, so‑
bretudo dos que se encontram em perigo e em risco de exclusão 
e com necessidades educativas especiais, de forma a assegurar o 
seu desenvolvimento integral, através do acolhimento, educação, 
formação e inserção social e profissional.
A sua ação centra‑se em percursos de aprendizagem inclusivos, 
considerando o acolhimento como transitório e o retorno ao meio 
familiar o centro da intervenção institucional, a escolaridade 
prolongada, a formação inicial qualificante de dupla certificação 
e a relevância da intervenção com educandos surdos e surdocegos.
Parabéns à CPL e à sua Presidente Cristina Fangueiro.

CENTRO CULTURAL 
DE BELÉM (CCB)
25º aniversário
O CCB foi inaugurado a 21 de março de 
1993, depois de ter acolhido, um ano antes, a 
Presidência Portuguesa da União Europeia. 
Assim sendo, a programação das celebra‑
ções do Centro Cultural de Belém (CCB) 
começou no passado dia 21 de março, data 
oficial da inauguração, mas prolonga‑se até 
ao fim do ano, com várias iniciativas.
Neste âmbito, a 10 de julho, pelas 19:00, 
decorreu a inauguração, na Garagem Sul, da 
exposição “Building Stories”, com Ricardo 
Bak Gordon, o ateliê belga Architecten De 
Vylder Vinck Taillieu e os MAIO Arquitetos.
Nesse mesmo dia foi inaugurada, na praça 
CCB, a instalação em cortiça “Uma Praça 
no Verão”, com autoria de Promontório 
Arquitetos onde decorreu, entre as 21:00 
e as 01:00, a "Festa na Praça CCB".
O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, marcou presença nos eventos come‑
morativos deste equipamento cultural tão 
relevante, implantado na nossa Freguesia.
A 28 de outubro, às 17:00, no pequeno audi‑
tório, decorrerá a MozartFest, com o DSCH 
— Schostakovich Ensemble, com Filipe Pin‑
to‑Ribeiro, piano e direção artística, Jack 
Liebeck, no violino, Cerys Jones, na viola, 
e Kyril Zlotnikov, no violoncelo.
Para 05 de dezembro, às 21:00, haverá a 
estreia da peça “Fausto”, uma encomenda 
à Mala Voadora, que será apresentada no 
Grande Auditório do CCB.
Eventos a não perder!
Muitos parabéns ao CCB e ao seu Presidente  
Elísio Summavielle.
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REUNIÃO DESCENTRALIZADA
Ajuda, Alcântara e Belém  
O executivo municipal realizou em 11 de julho mais uma reunião 
descentralizada, desta feita para as freguesias de Ajuda, Alcântara 
e Belém, no Auditório do Quartel da GNR, Quartel do Conde 
de Lipe (Calçada da Ajuda). Dirigida por Fernando Medina, 
Presidente da Autarquia, a reunião contou com a vereação e os 
presidentes das respetivas juntas, entre eles Fernando Ribeiro 
Rosa da JF Belém. Foi, como vem sendo habitual, uma reunião 
muito participada pela população. 

Ao longo de mais de cinco horas 
foram colocadas questões e 
preocupações pelos munícipes, 
que foram respondidas pelos ve‑
readores responsáveis por cada 
área e pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa. 
Habitação, mobilidade, espaço 
público, ambiente, higiene 
urbana, jardins, educação, Or‑

çamento Participativo ou problemas sociais foram alguns dos 
temas abordados, no final intervieram ainda os Presidentes de 
Junta e Vereadores da Oposição. 
A reunião foi transmitida em direto pelo sítio da autarquia na 
Internet e pode ser visualizada aqui: goo.gl/4UsRzc

BELÉM ART FEST
7.ª Edição
O Belém Art Fest, o Festival dos Museus 
à Noite, tomou de assalto os mais em‑
blemáticos espaços da cidade nos dias 
27 e 28 de julho. Beatriz Pessoa, Churky, 
Conan Osiris, Darksunn, Dengue Dengue 
Dengue, Funkamente!, Janeiro, João 
Berhan, JP Simões, Kimi Djabaté, Lianne 
La Havas, /Lucas, Marcelo Camelo, 
Márcia, Mike El Nite, Momo, Monster Jinx 
ft DarkSunn + J‑K, Noiserv, Os Compotas, 
PEDRO, Progressivu, Kimi Djabaté, Selma 
Uamusse, Suave, Témé Tan, Tomara e 
Kastrupismo atuaram na 7.ª edição deste 
evento, que ao longo de dois dias uniu 
a música, a arte e o património, numa 
perfeita simbiose.
Belém, o mais importante eixo cultural 
da cidade, recebeu durante dois dias um 
cartaz de luxo com concertos únicos no 
Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, 
Museu Coleção Berardo, Museu Nacional 
de Arqueologia, Picadeiro do Museu dos 
Coches e ainda no Jardim Vasco da Gama. 
Junta‑se a esta programação exposições, 
visitas guiadas noturnas, street food e 
artesanato.
Esta iniciativa é uma produção da 
Amazing Adventure em parceria com 
a Everything is New, Direção‑Geral do 
Património Cultural, Museu Coleção 
Berardo, Câmara Municipal de Lisboa e 
Junta de Freguesia de Belém.
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Foi, como vem 
sendo habitual, 
uma reunião 
muito participada 
pela população.
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Estiveram presentes 
25 equipas de 
atrelagens, com 
várias origens em 
Portugal e Espanha.

ENCONTRO INTERNACIONAL
Atrelagem de Tradição de Lisboa (ATM)
Decorreu no dia 7 de julho o Encontro Internacional 
de Atrelagem de Tradição de Lisboa (ATM), que contou 
com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presi‑
dente da República e o apoio da Junta de Freguesia de 
Belém, que esteve representada por Helena Lencastre 
(Secretária) e por Ivo Marta (Coordenador dos Licen‑

ciamentos).
Este evento teve como 
principais objetivos a vi‑
sibilidade internacional 
do Museu Nacional dos 
Coches, o empenho dos 
proprietários de carros de 
cavalos, maioritariamente 
do séc. XIX, na sua apresen‑

tação e manutenção e, finalmente, oferecer a Lisboa, 
um espetáculo de beleza e graciosidade condicente com 
os seus pergaminhos histórico‑culturais.
Foi um encontro muito peculiar, atendendo ao número 
elevado de participantes e aos parcos recursos disponí‑
veis e possíveis, que originou a deslocação simultânea 
de 25 equipas de atrelagens, com várias origens em 
Portugal e Espanha, à sua concentração nas instalações 
improvisadas do RL 2, a uma complexa logística de 
pessoas, animais e viaturas e, ainda, a um planeamen‑
to rigoroso em virtude do atual congestionamento 
em Belém. 
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CRUZAMENTO 
Av. da Torre de Belém com Rua 
Bartolomeu Dias/ Rua de Pedrouços
Ao fim de alguns anos de promessas, foram finalmente 
implementadas as medidas de acalmia de trânsito 
no cruzamento da Av. da Torre de Belém com a Rua 
Bartolomeu Dias/ Rua de Pedrouços, por parte da CML.
Esta empreitada visou a colocação de ilhas na via de 
forma a proteger os peões e tornar mais seguro para 
o trânsito em geral esse cruzamento, considerado a 
zona com mais acidentes da nossa Freguesia.
Apesar de ainda não ser uma medida definitiva, 
segundo a CML, achamos esta intervenção muito 
positiva para a segurança de todos os peões e 
condutores de veículos.
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CONTACTE-NOS
Se detetar problemas 
no espaço público 
Informe‑nos se a sua rua tem algum pro‑
blema, se as calçadas, os passeio ou as 
passadeiras precisam ser arranjadas. A 
sua ajuda é importante!
Contacte‑nos através dos meios oficiais, 
nomeadamente o telefone 210 132 330 ou 
o email secretaria@jf‑belem.pt.

ESTRADA DE CASELAS
Sentido único desnecessário nesta artéria
No sentido ascendente, Belém/Ajuda, remetem‑se fotos da 
Estrada de Caselas, depois da intervenção da CML que colocou 
sentido único nesta artéria. As imagens são elucidativas e não 
precisam de mais explicações. Estamos todos de acordo que 
se tratava de uma obra urgente de reabilitação do asfalto, 
mas a CML aproveitou para colocar desnecessária e ar-
bitrariamente sentido único nesta rua, contra o parecer 
negativo da Junta de Freguesia de Belém.
Aqui está um claro exemplo de autoritarismo, de “birra” e de 
esbanjamento de dinheiros públicos, pois claramente somos 
levados a concluir pelas fotos que era perfeitamente possível 
fazer-se a reabilitação deste arruamento, assegurando-se 
a manutenção dos dois sentidos de transito e a construção 
da zona pedonal!!!

Da esquerda para a direita, Fernando Ribeiro 
Rosa (Presidente), Tiago Pessoa (Vogal HU), Luís 

Costa (EGO), João Belo (AO) e João Gaio (AO).

NOVA VIATURA
De recolha de resíduos
No âmbito do protocolo celebrado entre 
a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta 
de Freguesia de Belém foi atribuída uma 
nova viatura movida exclusivamente a 
eletricidade para a recolha de resíduos 
ao serviço da higiene urbana. Pretende‑se 
desta forma fortalecer a zona da nossa 
freguesia que é uma das mais turísticas 
da cidade e, por conseguinte, melhorar 
o trabalho diário de limpeza.
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YOGA AO AR LIVRE
A última aula de Yoga do ano letivo decorreu de uma forma 
diferente do habitual. Desta vez, os alunos deslocaram‑se 
aos jardins do Parque Recreativo dos Moinhos de Santana, 
onde puderam experienciar uma aula ao ar livre e disfrutar 
da tranquilidade da natureza, com direito a música ao vivo!
Venha experimentar as aulas do Centro Social de Belém, já 
a partir de Setembro. 

CS PEDROUÇOS
99º Aniversário
O Clube Sportivo de Pedrouços festejou 
no dia 14 de Agosto o seu 99º aniversá‑
rio. A celebração do quase centenário 
realizou‑se na sede do clube, com a 
presença da atual direção e sócios. A 
Junta de Freguesia de Belém parabeniza 
o Clube Sportivo de Pedrouços, e envia 
votos de muito sucesso em todos os seus 
presentes e futuros projetos.

D
ES

PO
RT

O

BELÉM VELA
Decorreu durante todo o mês de Junho e início de Julho, a pri‑
meira edição do evento Belém Vela 2018, organizado pela Junta 
de Freguesia de Belém, em parceria com os clubes de vela da 
freguesia – Sport Algés e Dafundo, Clube Sportivo de Pedrouços, 
Clube Naval de Lisboa, Associação Naval de Lisboa e Clube de 
Vela do Tejo – que organizaram as regatas constituintes do evento.
A cerimónia final, com a entrega de troféus e prémios pelas classes 
regulamentadas pela Associação Naval de Cruzeiros integrantes 
nas regatas do evento, realizou‑se nas instalações da Associação 
Regional de Vela do Centro, localizada na Doca de Belém, contando 
com a presença de vários participantes das diferentes regatas 
e elementos da organização. Em representação da Freguesia de 
Belém esteve presente na cerimónia o Presidente da Junta de 
Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa, e a Membro da Assembleia 
de Freguesia, Maria Judite Fragoso.

26ª EDIÇÃO DO 
BELÉM VÓLEI
Nos dias 29 e 30 de setembro, o Jardim 
Vasco da Gama, em Belém será nova‑
mente o palco escolhido para receber 
um dos torneios de maior referência 
do voleibol de relva. Espera‑se uma 
grande festa, com jogos competitivos e 
muita diversão!
Inscreva‑se na sede da Junta de Fregue‑
sia de Belém, ou visite o nosso site para 
aceder à inscrição online.
Contamos consigo!
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CAAB 
A primeira edição do EGFLC realizou‑se 
na bela cidade de Liége, entre os dias 
13 e 16 de julho de 2018, sob o slogan 
“vamos sonhar juntos”. 
Sendo a primeira vez que a União Eu‑
ropeia de Ginástica (UEG) organizou 
esta competição, que tem sido exclu‑
sivamente de carater mundial, foi um 
sucesso de participação por parte do 
CAAB, quer pela quantidade de comiti‑
vas participantes de diferentes nações 
europeias, quer pela qualidade dos 
trabalhos coreográficos apresentados.
O BelémGym atuou perante uma plateia 
de aproximadamente 1500 pessoas e 
apresentou a sua nova coregrafia pela 
primeira vez, com a alegria e caraterís‑
ticas inconfundíveis e muito aprecia‑
das pela UEG. À semelhança de outros 
eventos, foi o grupo com a maior média 
de idades presente em todo o evento, 
e tal como mencionado no slogan, foi 
possível mais uma vez juntos, sonhar 
e constatar que a idade não passa de 
uma mera questão cronológica.
Entre 15 e 22 de setembro de 2018, 
Pesaro irá receber o festival UEG mais 
importante para os ginastas mais de 
50 anos: Golden Age Gym Festival. O 
evento acontece com a periodicidade 
de dois anos, e os grupos participantes 
terão a oportunidade de se exibir em 
palcos instalados em locais públicos e 
de participar em workshops de diferen‑
tes atividades desportivas e culturais. 
Para além da promoção de estilos de 
vida ativos este momento promove a 
partilha de experiências entre ginastas 
de diferentes nações e promove ainda 
a cultura e o turismo local. 

BELÉM CLUBE
Estágio internacional de 
Karaté Seiwakai 2018
Realizou‑se nos dias 29 e 30 de Junho e 1 de Julho mais uma 
edição do estágio formativo internacional de Karaté Seiwakai 
2018, desta vez em Belém, no Pavilhão Acácio Rosa (instala‑
ções do Clube de Futebol “Os Belenenses”), organizado pelo 
Belém Clube e a AGOKAP, com o apoio da Junta de Freguesia 
de Belém. Foi orientado por quatro mestres internacionais, 
estiveram presentes cerca de 120 atletas. Contou com uma 
cerimónia oficial de abertura, onde marcaram presença 
várias entidades envolvidas no evento, onde esteve também 
presente o Vogal do Pelouro do Desporto da JF Belém, Tiago 
Pessoa. No último dia do evento teve lugar um jantar de 
convívio com todos os envolvidos.

CENTRO SOCIAL DE BELÉM
Passeio de final de ano letivo
Muitos dos alunos do Centro Social de Belém terminaram, no 
final do mês de Julho mais um ano letivo, com a melhor des‑
pedida possível. No dia 19 de Julho os alunos de Ginástica de 
Manutenção e Pilates do Centro Social de Belém, juntamente 
com a professora Nanci Rosa, que organizou todo o itinerário, 
realizaram um passeio pelo distrito de Santarém, tendo visitado 
o Castelo de Almourol e a zona de Constância, onde fizeram um 
passeio de Kayak pelo Rio Tejo. 
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PROJETO DÊ P´RÁ TROCA
Informamos a todos os interessados que o Projeto Dê p´rá 
Troca este ano não está a funcionar.
Se o seu educando estudar na rede pública de Lisboa a CML 
garante a gratuitidade dos manuais do 3º ciclo e do ensino 
secundário e o Ministério da Educação garante os do 1º e 
2º ciclos. Para mais informações consulte no seguinte link:  
www.cm‑lisboa.pt/viver/educacao/manuais‑escolares‑gra‑
tuitos e seguinte a informação da CML:

MANUAIS ESCOLARES
Os Manuais Escolares no ano 
letivo 2018/2019 serão gratui‑
tos para todos os alunos do 1º 
ao 12º ano que frequentam 
as escolas da rede pública 
de Lisboa.
A CML garante a gratuitidade 
dos manuais do 3º ciclo e do 
ensino secundário e o Ministé‑
rio da Educação garante os do 
1º e 2º ciclos.
Para beneficiar da entrega 
gratuita de manuais escolares 
os encarregados de educação 
de todos os alunos (os que têm 
direito a ação social escolar e 
os que não têm) terão de re‑
gistar‑se na plataforma online 
do Ministério da Educação, 
“Mega – Manuais Escolares 
Gratuitos” (https://manuaises‑
colares.pt/) ou na App móvel 
“Edu Rede Escolar”.
Após o registo, terão que aguar‑
dar indicações para poderem 
imprimir os vouchers ou apre‑
sentá‑los em formato digital e 
levantá‑los nas livrarias aderen‑
tes ou na escola, dependendo da 
indicação que constar no cupão.
Em caso de dúvida, deverá 
esclarecê‑la através do email 
suporte@manuaisescolares.pt 
Os manuais escolares são 
atribuídos pelas seguintes 
Entidades:
1º, 2º, 3º e 4º anos (1º ciclo): 
Ministério da Educação.
5º e 6º anos (2º ciclo): 
Ministério da Educação.
7º, 8º e 9º anos (3º ciclo): 
Câmara Municipal de Lisboa.
10º, 11º e 12º anos (secundário):  
Câmara Municipal de Lisboa.

FICHAS DE APOIO/CADERNO 
DE ATIVIDADES
As Fichas de Apoio/Caderno 
de Atividades serão gratuitas 
para os alunos do 1º ao 6º anos 
que frequentam a rede escolar 
pública da cidade de Lisboa.
Esta gratuitidade inclui todos os 
alunos, quer sejam abrangidos 
pela ação social escolar ou não.
1º e 2º ciclos:
Os encarregados de educação 
deverão sempre dirigir‑se à 
escola sede do Agrupamento 
para saber qual o procedimen‑
to adotado:
‑ Se for a escola a adquirir as 
fichas, deverão seguir as in‑
dicações do estabelecimento 
de ensino;
‑ Se a escola não as adquirir, o 
encarregado de educação terá 
que proceder à sua compra 
numa livraria e pedir a fatura 
em nome do agrupamento com 
respetivo NIF. Posteriormente 
deverá ser preenchido o for‑
mulário na escola. 
Em caso de dúvida, deverá es‑
clarecê‑la através da escola sede 
do Agrupamento ou do próprio 
Estabelecimento no caso de ser 
uma escola não agrupada.
3º ciclo e secundário:
7º, 8º e 9º anos (3º ciclo): a 
aquisição e respetivo pagamen‑
to fica a cargo do encarregado 
de educação, não existindo 
reembolso da despesa por 
parte da CML.
10º, 11º e 12º anos (secundá-
rio): a aquisição e respetivo 
pagamento fica a cargo do 
encarregado de educação, não 
existindo reembolso da despesa 
por parte da CML.

No seguinte link, pode consultar as respostas às perguntas mais 
frequentes: goo.gl/sJxyTe

ED
U
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AEC
Atividades de 
Enriquecimento Curricular
Estamos em contagem decrescente para 
o início do ano letivo 2018/2019. A Junta 
de Freguesia de Belém, com as condi‑
cionantes das instalações escolares em 
remodelação adaptou as atividades às 
condições disponíveis nas escolas, ten‑
tando dar o máximo proveito e apren‑
dizagem às crianças. Regressando ao 
modelo antigo, e mais utilizado, das 
atividades, oferecemos Atividade Física 
e Desportiva, Expressões e Ensino do 
Inglês às nossas crianças.
Desejamos a todos um bom ano letivo.

CLUBES
Paula Vicente
Com o aproximar do início do ano 
letivo 2018/2019, a Junta de Freguesia 
de Belém em parceria com o Agrupa‑
mento de Escolas do Restelo propõe‑se 
a dar continuidade ao projeto Clubes 
Paula Vicente. 
Mantendo as diferentes áreas de in‑
teresse, este ano serão introduzidas 
algumas novidades a nível de Clubes. 
Já se encontra disponível o boletim de 
inscrição e toda a informação sobre o 
seu funcionamento no site da Junta de 
Freguesia de Belém (www.jf‑belem.pt) 
no Pelouro da Educação/Clubes.
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Diversas propostas 
de animação que 
permitiram novas 
experiências 
às crianças

FÉRIAS DE APOIO À FAMÍLIA
Férias de verão
As Equipas das AAAF/CAF dinamizaram durante o período 
de 25 de junho a 27 de julho as Férias de Verão, com 
diversas propostas de animação que permitiram novas 
experiências às crianças. 
As ações decorreram na Escola Moinhos do Restelo, Escola 
Caselas e Jardim de Infância de Belém. Tivemos ativida‑
des de exterior como praia, cinema, parques, piscinas, 
saídas culturais, e atividades na escola como: jogos de 
pistas, culinária, jogos tradicionais, laboratório, jogos de 

água, e até a visita da polícia 
da Escola Segura!
Foi um período em que as 
crianças aproveitaram ao 
máximo todas as atividades 
e foi também uma maneira 
de ocuparem o tempo e con‑
viver umas com as outras de 
maneira lúdico pedagógica.

Finalizámos a primeira etapa de férias, mas a partir de dia 
3 de setembro teremos mais atividades para as crianças 
até ao início do ano letivo.  
Aproveitem ainda para se inscrever em www.jf‑belem.pt!

APOIO À FAMÍLIA
Durante o ano letivo de 2018/2019, nas escolas Moinhos 
do Restelo, de Caselas e no Jardim de Infância de Belém, 
à semelhança dos anos anteriores, irão funcionar AAAF/
CAF no período das 08h às 9h e das 15h às 19h.
Se ainda não fez a inscrição do seu educando, poderá 
fazê‑lo em http://www.jf‑belem.pt/  ou na própria escola 
junto das nossas coordenadoras de escola de AAAF/CAF. 
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MODELISMO
No dia 14 de agosto, convidámos para vir à biblioteca o Sr. 
António Salreta, que explicou pontos importantes no mundo 
do modelismo. A experiência nesta área é muito importante 
e nada como aprender com alguém que já entrou nesta área 
há muito anos e que faz parte da Associação de Modelismo 
de Lisboa. 
Modelismo é cultura, história, reconstituição histórica, arte.
O Modelismo não é mais que reproduzir à escala, o mais 
fielmente possível, algo que existiu ou existe, e que vai desde 
peças isoladas, até temas que reproduzem situações histórias 
(DIORAMAS).
Através do modelismo, pode‑se representar praticamente 
tudo, desde uma figura humana, a um automóvel antigo ou 
moderno, navio, avião civil ou militar viaturas militares, até 
uma sofisticada nave da era da guerra das estrelas. Para se 
executar este tipo de trabalho, não basta possuir a relativa 
habilidade manual e a exigida dedicação (não se trata de 
paciência, porque essa só é precisa para fazer o que não se 
gosta), é necessário todo um trabalho de pesquisa.
Deste modo, o Modelismo é a forma agradável e útil de passar 
o tempo, combinando aspetos lúdicos, de destreza manual e 
ginástica mental, o que enquadra o modelismo nas atividades 
culturais.
Houve um sorteio de um kit para montar e pintar um avião 
e o felizardo foi Kenzo Takey. Parabéns!

WORKSHOP DE 
ESCRITA CRIATIVA
Inscrições abertas
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NOVIDADES
A Fúria das Vinhas
Este romance recupera factos e histórias 
que Francisco Moita Flores não incluiu 
na série que escreveu para a RTP com o 
título "A Ferreirinha". Narra a epopeia da 
luta contra a filoxera, uma praga que, na 
segunda metade do século XIX, ia destruin‑
do definitivamente as vinhas do Douro. O 
autor criou um bacharel detetive – Vespú‑
cio Ortigão – que, na Régua, persegue um 
serial killer, confrontando‑se com o medo, 
com as superstições, com as crenças do 
Portugal Antigo que, temente a Deus e ao 
Demónio, estremecia perante o flagelo da 
praga e dos crimes.
Francisco Moita Flores é reconhecido do 
público pela sua obra literária e pelo seu 
trabalho como dramaturgo para televisão, 
cinema e teatro. Considerado pela crítica 
como o melhor argumentista do país, foi 
distinguido em Portugal e no estrangeiro 
pela qualidade da sua obra, foi condeco-
rado pelo Presidente da República com 
o grau de Grande Oficial da Ordem do 
Infante pela carreira literária e pública. 
Colaborador em vários órgãos como 
comentador, tem marcado a sua inter-
venção pelo rigor e clareza com que 
aborda os temas da sua especialidade.

Não Respire
De acordo com Pedro Rolo Duarte «Há 
palavras que se tornam estigmas, conde‑
nações, tabuletas na testa de quem subita‑
mente é forçado a viver com elas. Mais de 
30 anos de jornalismo, a conviver todos os 
dias com palavras e os seus significados, 
(…) Um dia acordei com uma palavra mais 
na vida, e falei dela com os mais próxi‑
mos como se fosse apenas uma palavra 
mais. Rapidamente a ilusão desapareceu 
– como se, na verdade, alguma vez tivesse 
existido. Como fiz das palavras profissão, 
nunca deixei que me escapassem da mão. 
Brinquei, joguei com elas, até as enganei 
– mas jamais permiti que se libertassem, 
como um filho aos 18 anos, ou que me 
dessem problemas, como um adolescente 
tonto. Fui‑lhes fiel e leal – e exigi‑lhes o 
mesmo. Cumpriram. Até agora. Até ao dia 
em que uma palavra me deixou, a um 
tempo, carimbado, abalado e quase triste. 
Reconheço: acarinhado, também. Tudo ao 
mesmo tempo. A palavra: cancro”.
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BREVE HISTÓRIA 
DOS ELÉTRICOS
Na Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém decorre, de 9 
de agosto a 21 de setembro, uma mostra de imagens antigas 
e atuais dos elevadores de Lisboa, acompanhados de textos.
Na inauguração deste evento, dia 9 de agosto, houve a visua‑
lização de dois vídeos e uma descrição em pormenor, por 
José Manuel Pinheiro, fundador e Presidente da Direção do 
CEC – Clube de Entusiastas do Caminho de Ferro de Lisboa, 
que abordou uma vertente cultural destas infra‑estruturas, 
através de ações didáticas e pedagógicas junto da comunidade 
envolvente. Foi também apresentada alguma documentação, 
tais como livros, bilhetes antigos de passageiros e pequenas 
pecas iconograficas de artesanato.
Quase todos os atuais elevadores da Carris (Lavra, Bica, Glória 
e Santa Justa) começaram a funcionar próximo do final do 
século XIX. De referir, que também existiram os elevadores da 
Graça, da Estrela, de São Sebastião da Pedreira, da Biblioteca, 
e do Chiado, que no século XX foram substituídos por carros 
elétricos. Estes também têm a sua história, a qual pode ser 
vista na referida exposição. Visite‑a!

EXPOSIÇÃO NA PONTA 
DOS DEDOS
Exposição de fotografias de Luís Pavão
As esculturas do Padrão dos Descobrimentos à distância 
de um braço. São pedra, cimento, argamassa. O trabalho 
de recuperação, atento ao mais ínfimo detalhe, feito com 
espátulas, escopros, bisturis, escovas e pincéis, e o andaime, 
que envolveu o Padrão de cima a baixo, a permitir uma 
aproximação inusitada. Ver e tocar as cabeças, mãos e pernas, 
as espadas, o astrolábio.
Com esta proximidade invulgar sentiu‑se todo o trabalho das 
esculturas, a aspereza das botas, as pregas das fazendas, o 
pormenor de narizes, bocas e olhos. O trabalho do cinzel do 
escultor, ao alcance dos nossos dedos.
Há detalhes que estão para lá das fotografias e dos textos de 
parede, detalhes partilhados em cada visita acompanhada e 
em conversa com quem colaborou na construção da exposição.
De Segunda a Sexta: 10h00 às 18h00 ‑ 1,50 € Visitas Conver‑
sadas para todos os públicos, domingos, às 11:00, com Alice 
Alves (conservadora‑restauradora/) e Luís Pavão (fotógrafo) 
em 16 de setembro. Com marcação prévia.
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DIA DOS AVÓS
No dia 26 de julho, alguns avós vieram com os seus netos à 
Biblioteca. Por vezes, são os avós que os trazem, outras vezes 
são os netos que trazem os avós. Cada um lê o que lhe inte‑
ressa. Como biblioteca generalista que é, abarca várias áreas. 
Um estudo revelou que os avós que tomam conta dos netos 
vivem mais tempo. Este estudo conduzido em Berlim, pela 
agência Berlin Aging Study, com um grupo de 500 avós, 
demonstrou que os avós que tomam conta dos netos com 
regularidade, vivem, efetivamente mais anos. 

MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
A Mostra Bibliográfica para os meses 
de setembro e outubro dará destaque 
ao suspense. Alguns autores são clás‑
sicos outros mais recentes.

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

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

Aulas de Inglês e cultura inglesa
As aulas de inglês de nível A1/A2 rea‑
lizam‑se às segundas e sextas, das 16h 
às 17h e das 17h às 18h. 

Aulas de alfabetização 
As aulas de alfabetização decorrem às 
quartas às 14h30. 

Inscrições na sede e delegação da Junta 
de Freguesia a partir de 3 de setembro .
As aulas vão reiniciar, como é habitual, 
na R. João de Paiva, n.º 11, 1400‑195 
Lisboa, no dia 17 de setembro de 2018.

Gosta de Português?
É necessário um(a) voluntário(a) para 
lecionar aulas de português para estran‑
geiros e/ou aulas de alfabetização. Se 
acha que se insere no perfil contacte, por 
favor, a biblioteca da junta. Obrigada!

CINEMA NA BIBLIOTECA
No dia 6 de agosto foi exibido o filme "Três Cartazes à Beira 
da Estrada". Nomeado para sete Óscares, "Três Cartazes 
à Beira da Estrada" venceu dois: Melhor Actriz Principal 
(McDormand) e Melhor Actor Secundário (Rockwell). 
Classificado para maiores de 16 anos recomendamos este 
filme. Esteja atento para o próximo.
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MOTIVAÇÃO PESSOAL
A motivação pessoal é uma forma de gerar iniciativa para uma 
ação. Ela é fundamental para quem deseja manter uma vida 
equilibrada e de sucesso quer na área pessoal quer na área 
profissional. 
Por vezes, o ambiente em que vivemos não é um agente mo‑
tivador, porque vivemos cercados de factos ou circunstâncias 
que nos vão influenciando de forma negativa.  Mas é preciso 
sempre ter em mente que são fatores como a força interna e o 
pensamento e que levam à motivação, e não fatores externos.
Deste modo para aumentar a sua motivação pessoal propomos‑lhe 
as seguintes dicas:
Evite supervalorizar os próprios erros: o erro é uma forma de 
adquirir sabedoria. Lembre‑se que é errando que se aprende. 
Por isso, não se permitir errar é o mesmo que não se permitir 
crescer e evoluir. Uma pessoa que não tem medo de errar vai 
sempre tentar fazer o seu melhor, independentemente de erros 
e acertos.
Sinta‑se feliz com sua vida: aceite os desafios como uma forma de 
crescimento, e siga sempre caminhos que o façam sentir‑se bem. 
Felicidade, entusiasmo e motivação são capazes de gerar mais 
energia positiva dentro das pessoas, e essa energia é fundamental 
para manter o otimismo, que é uma fonte de motivação pessoal.
Saia da zona de conforto: estar sempre com as mesmas pessoas, 
nos mesmos lugares, não é o bastante. É fundamental que explore 
novas oportunidades que reforcem a capacidade de alcançar os 
seus objetivos e que o mantenham motivado. 
Esta e outras temáticas relativas à procura de emprego, podem 
ser trabalhadas no âmbito do Projeto 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

Número de desempregados inscritos no IEFP em mínimos 
de 16 anos
O número de desempregados registados nos centros de emprego 
está em mínimos de 16 anos, tendo baixado 20,5% em junho 
face ao mesmo mês do ano passado. Havia no mês em causa 
332,4 mil pessoas inscritas no Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), menos 85,8 mil que há um ano.
Segundo a Lusa, que se apoia num comunicado do Ministério do 
Trabalho, a diminuição homóloga de 20,5% foi a maior registada 
desde 1989.
Em termos mensais, face a maio deste ano, o número de desem‑
pregados inscritos nos centros de emprego desceu 5,1%, o que 
corresponde a menos 17,8 mil pessoas registadas.
De referir que o número de desempregados jovens inscritos 
no IEFP baixou para 31,5 mil pessoas, menos 29% (12,9 mil 
pessoas) em termos homólogos, e que o desemprego de longa 
duração teve uma redução homóloga de 23,6%, tendo baixado 
para 162,8 mil pessoas.
De acordo com o Ministério do Trabalho, desde o início da legis‑
latura, mais de 222.000 pessoas saíram do desemprego (40%), 
sendo que mais de 97.000 eram desempregados de longa duração 
(37%) e quase 38.000 eram jovens desempregados (54%).
Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Belém, 
telefone 210 132 330 ou mail gip@jf‑belem.pt
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Como lidar com a ansiedade 
em crianças?
Medo de ficar sozinho, de falar e de ir à 
escola: os sintomas de ansiedade em crian‑
ças podem até parecer normais ‑ mas não 
podem ser ignorados. Muitos sentem‑se 
frustrados e impotentes quando testemu‑
nham o seu filho neste estado a maior 
parte dos dias.
Não existe uma solução pronta para a 
ansiedade que sirva para todas as crian‑
ças, mas há algumas técnicas eficazes que 
podem ajudar a controlá‑la, muitas das 
quais são simples de aprender. É possível 
ensinar as crianças a encontrarem um 
significado, propósito e felicidade nas 
suas vidas. 
Existem algumas formas de aliviar a an‑
siedade que os pais de crianças ansiosas 
podem aplicar. Destaque o lado positivo 
da preocupação. A ansiedade já é suficien‑
temente perturbadora para a criança, por 
isso, não podemos passar a mensagem que 
estar preocupada significa que algo de 
errado se passa com ela. Muitas crianças 
ainda desenvolvem mais ansiedade por 
estarem ansiosas ou preocupadas. Con‑
textualize e tente perceber o “motivo” 
da preocupação. Ensine à criança que a 
preocupação é perfeitamente normal, e 
que pode ajudar a proteger‑nos, e que 
todas as pessoas de vez em quando expe‑
rimentam isso. 
Enquadre a ansiedade da criança com 
os acontecimentos de vida e fale com 
ela sobre a relação que existe entre o 
incómodo sentido e a sua perceção dos 
acontecimentos. 
Como você provavelmente sabe, ignorar 
a ansiedade não ajuda. Você é o suporte 
da criança. Dar suporte a uma criança 
que sofre de ansiedade pode ser doloro‑
so, frustrante e confuso. É importante 
que saiba que a pesquisa mostra que a 
ansiedade é muitas vezes o resultado de 
múltiplos fatores (ou seja, genes, fisiologia 
do cérebro, temperamento, fatores am‑
bientais, eventos traumáticos do passado, 
etc.). Por favor, tenha em mente, pode 
ajudá‑la a superá‑la.
Se verifica que apesar dos seus esforços 
a criança continua a sofrer de ansieda‑
de, e esta continua a aumentar, procure 
ajuda profissional. No Psicobelém pode‑
remos ajudá‑lo!
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O Programa de Férias De Verão Pré-Escolar 
da Junta de Freguesia de Belém teve este 
ano a sua segunda edição, tendo surgido 
no passado verão 2017 em resposta aos 
inúmeros pedidos de pais com crianças 
com 5 anos, que durante o mês de agosto 
não têm onde ou a quem confiar os peque-
ninos. Como a avaliação foi extremamente 
positiva no primeiro ano, passámos de um 

turno de duas semanas 
para dois turnos, cobrin-
do assim o mês de agosto 
por completo! Deixamos 
algumas fotografias para 
que possam ver o quão di-
vertido é este programa.
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Passámos de um 
turno de duas 
semanas para 
dois turnos, 
cobrindo assim 
o mês de agosto 
por completo!
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Entre 18 de junho e 7 de setem-
bro decorreram os 6 turnos dos 
campos de férias da Junta de Fre-
guesia de Belém.
Cerca de 400 crianças entre os 6-12 
anos, disfrutaram de diversas ativi-
dades desportivas, artísticas e cultu-

rais. Ao longo deste verão as nossas crianças já foram 
chefes de cozinha, caçadores de tesouros, super-heróis, 
atletas, voluntários, críticos de cinema e de teatro, 
mergulhadores em praias e piscinas, jardineiros por 
um dia, cientistas, bombeiros e cavaleiros. Tem estado 
presente a brincadeira, mas acima de tudo a amizade, 
a camaradagem e o espírito de entreajuda.
Porque somos uma colónia inclusiva, as crianças com 
necessidades especiais têm podido disfrutar de umas 
férias agradáveis em contato com outras crianças. Neste 
contexto procuramos responder de forma integrada.
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Cerca de 400 
crianças entre 
os 6-12 anos, 
disfrutaram 
de diversas 
atividades.
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O Programa de Férias de Verão Jovem da Junta de Fre-
guesia de Belém vem dando desde junho a oportunidade 
aos fregueses com idades entre os 12/13 e os 17 anos de 
experimentar com os pares variadíssimas atividades 
divertidas de caráter pedagógico. Desde o início foram 
realizadas entre outras, atividades como: Peddypaper 
Cultural, Paintball, passeios de barco e de Tuk Tuk, 
Bounce, escalada, arborismo, visitas a museus e expo-
sições atuais, equitação, Parkour, dias de piscina fora 
do distrito de Lisboa, Surf e Bodyboard e ainda … uma 
semana inteira acampados, repetindo esta experiên-

cia pelo segundo ano consecutivo. 
Esperamos que se divirtam tanto 
a ver as fotografias de algumas 
dessas atividades como eles se 
divertiram nesses dias.
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Estivémos uma 
semana inteira 
acampados, 
pelo segundo 
ano consecutivo
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Cerca de 100 pessoas maiores de 55 anos participaram 
nos nossos Campos de Férias Séniores, divididos em 
4 turnos de uma semana cada. Os turnos de séniores 
decorreram na última semana de junho, na primeira 
semana de julho, na última semana de agosto e na 
primeira semana de setembro.
Os nossos campos de férias destinam-se a todos os fre-
gueses (recenseados na Freguesia) maiores de 55 anos. 

O programa inclui atividades balneares e culturais entre outras, 
a custo 0€ para os participantes inclui transporte, alimentação, 
seguro e atividades. O programa de atividades é elaborado de 
acordo com os interesses expressos pelos nossos fregueses.
Este ano o Samouco, a Nazaré, Sintra e Mafra, entre outros desti-
nos foram conquistados pelos nossos séniores, que estão sempre 
a desafiar-nos para novas aventuras inesperadas e plenas de 
animação. Do programa destacamos as aulas de surf, o passeio no 
Tejo no Varina Amoroso e outro no Hippotrip, visitas a museus e 
exposições, não esquecendo as manhãs de Praia e os dias de Piscina.
Inscreva-se e venha participar! Esperamos por si em 2019!
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Cerca de 100 
pessoas maiores 
de 55 anos 
participaram nos 
nossos Campos de 
Férias Séniores.
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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 — men‑
salmente, e usufruir de peças para 
o seu agregado familiar. A loja está 
aberta ao público no seguinte horário, 
a partir de dia 7 de setembro:

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 
55 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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APRESENTAÇÃO DE 
CUMPRIMENTOS
O Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, recebeu 
no passado dia 26 de julho a Sra. Em‑
baixadora da Índia, Nandini Singla, em 
visita de cortesia e preparatoria da Festa 
da India que decorreu dia 15 de agosto 
no jardim Vasco da Gama.

NOVO COMANDANTE
Esquadra de Belém 
(26ª esquadra)
No passado dia 16 de agosto, o Presi‑
dente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, recebeu o novo 
Comandante da Esquadra de Belém 
(26ª esquadra), Sub-comissário Fran-
cisco Thó Monteiro, que vem substituir 
o Sub‑comissário Bruno Clemente que 
irá exercer novas funções no âmbito da 
4ª Divisão de Lisboa.
A Junta de Freguesia agradece todo o 
trabalho desenvolvido pelo anterior 
Comandante e deseja as maiores felici‑
dades ao novo Comandante no desem‑
penho das suas novas funções.

Na foto, a Embaixadora da Índia, 
Nandini Singla e o Presidente da JF 

Belém, Fernando Ribeiro Rosa.

DIA DA INDEPENDÊNCIA DA INDIA
No dia 15 de agosto comemorou‑se o Dia da Independência 
da India no Jardim Vasco da Gama, em Belém, em cerimónia 
presidida por S. Exa. a Embaixadora da Índia em Lisboa, 
Nandini Singla, que contou com a presença do Vogal do 
Pelouro da Cultura e Turismo da JF Belém, Luis Camilo Alves, 
de representantes da CML, do corpo diplomático acreditado 
em Lisboa e de demais autoridades civis e militares.
Nesta cerimónia de comemoração do 70º aniversário da 
Independência deste país, houve lugar a diversas atuações 
em palco, com aulas de Yoga abertas ao público, workshops 
de dança e cozinha indiana, pinturas de Henna, tendas com 
venda de comida indiana, artesanato, etc, tendo a população 
participado ativa e efusivamente nos diversos eventos.
Parabéns à Embaixada da Índia, e em especial à Sra. Embai‑
xadora Nandini Singla, pela magnifica organização desta 
comemoração. 

PRÓXIMOS EVENTOS
14 a 16 set. Encontro Anual Fundação 

Francisco Manuel 
dos Santos 
(Jardim Botânico Tropical)

16 set. Romaria Minhota 
 (Rua de Belém e 
Jardim Vasco da Gama)

29 e 30 set. Belém Vólei 
(Jardim Vasco da Gama)


