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DESPORTO BELÉM RUGBY 2018
Realizou-se no dia 30 de setembro mais uma edição do Belém Rugby no Jardim Vasco da Gama, onde várias crianças 
puderam ter o seu primeiro contato com a modalidade de Rugby, através de um treino completamente gratuito, organizado 
pelo Belenenses Rugby. De salientar que o Rugby do Belenenses tem um novo e ótimo complexo desportivo no alto do 
Restelo onde treinam cerca de 400 jovens diariamente, que o Belenenses este ano sagrou-se campeão nacional absoluto 
de Rugby e que esta modalidade sempre teve uma grande notoriedade e presença na nossa Freguesia. página 8
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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, Espaço Público, 
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, 
Espaços Verdes e Novas Tecnologias

VOGAL 
Tiago Pessoa
tiago.pessoa@jf‑belem.pt
Desporto, Coletividades, Comércio, 
Higiene Urbana e Trânsito

VOGAL 
Luís Camilo Alves
luis.alves@jf‑belem.pt
Cultura e Turismo

TELEFONES ÚTEIS

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

BOLETIM INFORMATIVO
Propriedade da

Junta de Freguesia de Belém
Distribuição JF Belém 

Tiragem 12.500 exemplares
Depósito legal nº. 1822727/02

PUBLICAÇÃO
Bimestral

IMPRESSÃO
LuzAzul Impressores, Lda.

Oliveiras Parque
Estrada da Carne Assada, 12

Pav. A, Godigana
2705 -837 Terrugem SNT

210 139 350 | geral@luzazul.pt

Pode consultar todos os Boletins da JF Belém em www.jf ‑belem.pt

BEM -VINDO À FREGUESIA
A rubrica “Bem -Vindo à Freguesia” é destinada às entidades que iniciam a sua atividade empresarial 
em Belém e que, por iniciativa própria, contatam a Junta de Freguesia.

A DIPLOMATA
Fresh Organic Meals Catered or Delivered
Rua do Galvão, 6A 
913 612 328
jayma@adiplomata.com
www.adiplomata.com

LAVANDARIA DA JUNQUEIRA 
Lavandaria Self-Service
Rua da Junqueira, 270A 
936 250 687
lavandariadajunqueira@gmail.com
fb.com/Lavandaria‑da‑Junqueira‑2176410142641915

LANÇAMENTO 
DE LIVRO
"Princesa Laranjada"
No passado dia 19 de outubro de-
correu no Centro Social de Belém o 
lançamento do livro "Princesa Laran-
jada",  um conto tradicional português 
escrito por Pedro Sena-Lino e ilustra-
do por Estela Baptista Costa.
www.facebook.com/princesalaranjada
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ASSINATURA DE 
PROTOCOLO
Herbicida Biológico 
No passado dia 23 de outubro foi assinado um proto-
colo entre a Junta de Freguesia de Belém e a empresa 
Fitosistema que visa a implementação de um novo 
herbicida de origem biológica, em condições es-
peciais, nos diversos espaços verdes e passeios da 
Freguesia.

Na cerimónia que decorreu no Tivoli 
Avenida da Liberdade Hotel esteve 
presente sua Majestade o Rei Filipe 
dos Belgas, que presidiu à cerimónia 
formal organizada pela Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Belga da 
assinatura de protocolos com 18 ins-
tituições de âmbito diverso.

A equipa da Fitosistema com o Presidente da JF Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa.

Na foto, sua Majestade o Rei Filipe dos Belgas, o 1º Ministro 
da Flandres (Bélgica), estando atrás o Presidente da JF Belém, 

Fernando Ribeiro Rosa, e outras individualidades.

CONTACTE-NOS
Se detetar problemas 
no espaço público 
Informe-nos se a sua rua tem algum pro-
blema, se as calçadas, os passeios 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.

USF DESCOBERTAS 
Jornadas
Nos passados dias 11 e 12 de outubro 
decorreram no Hotel Vila Galé Ópera 
Lisboa as IV Jornadas USF Descobertas, 
desta vez subordinadas ao tema Litera-
cia em Saúde.
A unidade, coordenada pelo Dr. José 
Gomes, reuniu, nestes dias, um vasto 
conjunto de profissionais, — dos cuidados 
primários aos hospitalares, — bem como 
responsáveis de variadas entidades, como 
a Direção-Geral da Saúde ou a SPMS - Ser-
viços Partilhados do Ministério da Saúde.
O segundo dia das Jornadas, presididas 
pela Drª. Maia Mendes, teve foco na 
"Prevenção e vigilância em cuidados de 
saúde primários", um tema que contou 
com um painel muito diversificado de 
especialistas. 
A Junta de Freguesia de Belém esteve 
representada pelo seu Presidente, Dr. 
Fernando Ribeiro Rosa,  que além de fazer 
parte da mesa da Sessão de Abertura das 
Jornadas, efetuou uma apresentação 
alusiva ao tema “Literacia em Saúde”.
Parabéns ao Dr. José Gomes e à Drª. Maia 
Mendes, coordenadora das Jornadas, pela 
magnífica organização.

Um novo 
herbicida 
de origem 

biológica será 
implementado 
na Freguesia.
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SMIL
108º Aniversário
A SMIL – Sociedade Musical Instrução 
Libertada, festejou no passado dia 5 
de Outubro o seu 108º aniversário, 
comemorando durante todo o mês 
com várias atividades para os seus 
sócios e simpatizantes. Foi realizado 
um almoço de confraternização, que 
contou com a presença do vogal do 
executivo com o Pelouro das Colectivi-
dades, Tiago Pessoa, uma maratona de 
Snooker, um rally paper, uma sessão 
teatro e uma noite de fados nas suas 
instalações, que contou com a pre-
sença de Fernando Ribeiro Rosa e de 
Luís Camilo Alves, respetivamente 
Presidente e Vogal com o Pelouro 
da Cultura da JF Belém. A Junta de 
Belém dá os parabéns à SMIL por mais 
um ano a trazer desporto e cultura à 
nossa Freguesia.

ADF
120º Aniversário
A ADF - Associação Dramática e Fa-
miliar completa em novembro o seu 
120º aniversário, disponibilizando 
o seguinte programa de atividades 
ainda no decorrer deste mês:
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PEACE RUN
Depois de ter passado por vários pontos do país, a tocha da paz 
chegou a Belém no dia 6 de outubro, terminando o seu longo 
percurso no Estádio do Restelo. Uma cerimónia que contou 
com a presença de várias entidades do Estado, instituições e 
clubes, entre elas a Junta de Freguesia de Belém, representada 
pelo vogal do executivo, Tiago Pessoa.
O Fundador desta Corrida, Sri Chinmoy, dedicou a sua vida a 
promover os ideais da paz mundial e da unicidade e levou a 
cabo inúmeras iniciativas que visavam unir pessoas de diver-
sas culturas e estilos de vida para trabalhar por um mundo 
mais gratificante. Foi um forte defensor do papel do desporto 
como poderoso instrumento para promover a harmonia 
global, e em 1987 fundou a Sri Chinmoy Oneness-Home Peace 
Run como forma de reunir as pessoas num evento global. 
Pessoas de todo o mundo já seguraram a tocha colocando 
nela um desejo de um futuro melhor e mais brilhante.
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CLUBE DE FUTEBOL 
“OS BELENENSES” 
99º Aniversário
O Belenenses comemorou o seu 99º 
Aniversário no passado dia 23 de Se-
tembro, com um encontro de grande 
fervor clubista que levou ao Topo Norte 
do Estádio do Restelo mais de trezentos 
sócios, adeptos e atletas. Foram distin-
guidos os associados que completaram 
75, 50 e 25 anos de filiação, e homena-
geados os atletas que foram Campeões 
ou estiveram ao serviço das seleções 
nacionais das suas modalidades. A Junta 
de Freguesia de Belém dá os parabéns 
ao clube de Belém por quase um século 
de vida a representar a nossa freguesia 
a nível nacional e internacional nas suas 
várias modalidades desportivas.

TAÇA DAVIS
No Clube Internacional de Foot-Ball (CIF)
Dias 19 e 20 de outubro decorreu no Clube Internacional de 
Foot-Ball (CIF) a segunda ronda do 'play-off' (Grupo I) da Zona 
Europa/África da Taça Davis. Nesta ocasião Portugal garantiu a 
permanência no Grupo I frente à África do Sul, graças à vitória 
de Gastão Elias e João Sousa no encontro de pares. Sousa e Elias 
quebraram a sequência de seis triunfos consecutivos de Raven 
Klaasen (18.º do ranking de pares) e Ruan Roelofse na Taça Davis, 
ao fechar o encontro em três 'sets', pelos parciais de 6-4, 6-7 (4) e 
6-2, em duas horas e oito minutos. Com a vitória do vimaranense 
(44.º da hierarquia) e do jogador natural da Lourinhã (200.º), a 
seleção lusa conquistou o terceiro ponto na eliminatória frente 
à África do Sul e, além de assegurar a permanência no Grupo 
I da zona Europa/África, garantiu o acesso ao qualifying para 
o Grupo Mundial, que irá realizar-se em fevereiro de 2019. De 
salientar que no dia anterior Pedro Sousa e João Sousa tinham 
também vencido os seus jogos de singulares.
A JF Belém esteve representada pelo Presidente Fernando 
Ribeiro Rosa e dá os parabéns à F.P. Ténis e ao CIF pela excelente 
organização.

CAAB
6th Golden Age Gym Festival 2018
O grupo BelémGym do Clube Atletismo Amigos de Belém, entre 
os dias 16 e 21 de setembro, em Pesaro (Itália), voltou a participar 
no principal evento mundial de ginástica sénior.
Para além do magnífico momento de convívio e cruzamento 
de culturas, foram apresentadas durante a semana, coreogra-
fias criativas e variadas, proporcionando momentos de grande 
envolvimento e divertimento aos muitos espetadores que iam 
marcando presença nos três palcos situados em zonas emble-
máticas de Pesaro. 
Portugal foi representado por mais dois clubes com grande expe-
riência nestes momentos, que proporcionaram belos momentos 
de espetáculo com as suas coreografias de grande qualidade e 
alegria- Sporting Clube de Portugal e Ginárte de Estremoz. A 
Federação de Ginástica de Portugal elegeu novamente o grupo 
BelémGym para representar o país na Gala final.
Parabéns ao CAAB pelo dinamismo evidenciado!
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Nos dias 29 e 30 de setembro realizou-se a 26ª Edição 
do Belém Vólei – Torneio de Vólei de Relva, no 
Jardim Vasco da Gama.
O número de participantes tem vindo a aumentar 
nas últimas edições e este ano contámos com a 
participação de cerca de 50 equipas nos diversos 
escalões, desde os mais jovens aos mais adultos. 
O evento contou com a presença do Presidente da 

JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa e 
do Vogal do Desporto, Tiago Pessoa, 
na entrega dos prémios aos grandes 
vencedores do torneio.
Foram dois dias de muito despor-
to, competição saudável, convívio 
e diversão.
Esperamos por si na próxima edição!
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Realizou-se no dia 30 de setembro 
mais uma edição do Belém Rugby, 
onde várias crianças puderam ter o 
seu primeiro contato com a modali-
dade de Rugby, através de um treino 
completamente gratuito, organizado 
pelo Belenenses Rugby. Decorreu no 

Jardim Vasco da Gama, tendo contado também 
com a presença do vogal do Desporto da Junta 
de Freguesia de Belém, Tiago Pessoa. O Rugby 
é uma modalidade com um grande potencial 
na nossa freguesia, e esperamos que esta ini-
ciativa tenha motivado mais crianças para a 
sua prática.
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CLUBES PAULA 
VICENTE
No início de mais um ano letivo é 
tempo de saudar toda a comunida-
de educativa e, de forma especial, 
todos os novos alunos dos Clubes 
Paula Vicente, desejando-lhes as 
maiores felicidades nesta etapa da 
sua vida escolar.
Neste novo ano escolar, os Clubes 
Paula Vicente continuarão a trabalhar 
com toda a comunidade educativa, 
na procura constante de consen-
sos capazes de promover o sucesso 
escolar e social. Continuaremos a 
procurar promover uma cultura de 
diálogo, de participação, de partilha 
e de responsabilização de todos e de 
cada um dos elementos da comuni-
dade educativa.
Continuaremos a trabalhar para 
consolidar os bons resultados já al-
cançados, em termos de satisfação 
dos nossos alunos e respetivos pais 
e encarregados de educação, mas 
também dos professores e funcioná-
rios desta instituição.
Por isso, contamos com a cooperação 
imprescindível de todos, na constru-
ção dos cidadãos do futuro e de uma 
escola que desejamos melhor, com 
esta oportunidade única de participar 
num projeto conjunto entre a Junta 
de Freguesia de Belém e a Escola 
Paula Vicente.
Queremos manter presentes os prin-
cípios da confiança, da segurança, da 
proximidade e do respeito, criando 
oportunidades, desenvolvendo so-
luções apropriadas à comunidade 
que servimos e procurando dar res-
postas às necessidades e expetativas 
de cada um. 
Este ano além da oferta educativa 
se manter quase inalterável, acres-
centámos mais três clubes para os 
alunos usufruírem: Multimédia e 
Audiovisual, Natura e Música.
A toda a comunidade educativa, 
votos de um excelente ano letivo e 
muito sucesso!
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MELHOR ALUNO
Escola do Restelo
No passado dia 26 de setembro decorreu a cerimónia de 
entrega do prémio de melhor aluno da Escola Secundária 
do Restelo do 12º ano – ano lectivo 2017-18.
Este prémio no valor de 500€ é atribuído pela Junta de Fregue-
sia de Belém e pretende apoiar o sucesso escolar dos alunos 
da nossa Freguesia, encorajando o empenho e dedicação na 
aquisição de novos conhecimentos que favoreçam o cres-
cimento pessoal visando um próspero futuro profissional.
Este ano, este prémio foi atribuído a Ana Rita Barbosa Rodri-
gues Póvoa, que não podendo estar presente se fez represen-
tar pelo seu pai, Pedro Póvoa, no referido momento solene.
É com um enorme orgulho que desejamos os maiores sucessos 
académicos e profissionais a Ana Póvoa.

O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, entrega o 
cheque a Pedro Póvoa, pai da aluna premiada, na presença do 

Diretor do A.E. Restelo, Prof. Júlio Santos.
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As atividades 
permitiram um 
convívio fora 
do tempo letivo.

FÉRIAS DE APOIO À FAMÍLIA
Férias de setembro
As Equipas das AAAF/CAF dinamizaram durante o período 
de 3 a 14 de setembro 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 atividades 
de exterior como praia, cinema, parques, insufláveis, e 
atividades na escola como: jogos de pistas, culinária, jogos 
tradicionais, laboratório, e a atividade “Volta ao Mundo” 
pela Associação Giraventos.
Foi um período em que as crianças aproveitaram ao 
máximo todas as atividades e foi também uma maneira 

de ocuparem o tempo e conviver 
umas com as outras de forma lú-
dico-pedagógica. Muitas crianças 
entraram de novo para as AAAF/
CAF durante este período de férias 
e o balanço que fazemos acerca da 
sua permanência foi muito positivo. 
Permitiu às mesmas um convívio 
fora do tempo letivo o que facilitou 

um melhor relacionamento e adaptação tanto aos espaços 
como a interação entre as próprias crianças.

APOIO À FAMÍLIA
Durante o ano letivo de 2018/2019, nas escolas Básicas 
Moinhos do Restelo, Caselas e no Jardim de Infância de 
Belém, à semelhança dos anos anteriores, estão a funcionar 
as AAAF/CAF no período das 08h às 9h15 e das 15h15 às 19h.
Este ano teremos novos temas no nosso Plano Anual de 
Atividades. Vamos através dos mesmos decorar os espaços 
das escolas e fazer várias atividades com as crianças.
Neste início de ano letivo, as escolas de Caselas e Moinhos 
do Restelo encontram-se temporariamente a funcionar no 
mesmo espaço (por trás da Escola Secundária do Restelo) 
visto ambas estarem em obras de remodelação. 
Na interrupção letiva de Natal, as AAAF/CAF irão assegurar 
a ocupação das crianças no Jardim de Infância de Belém, 
Escola Básica de Caselas e Escola Básica Moinhos do Restelo. 
Estamos a preparar umas férias cheias em atividades 
divertidas que farão as crianças felizes!
Esteja atento ao nosso site pois em breve daremos notícias 
sobre as inscrições.
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TRÂNSITO CAÓTICO
Ruas da Junqueira 
e do Embaixador
Por ser bastante elucidativo, publica-
mos o seguinte texto de reclamação e 
fotos de morador identificado, refe-
rente à colocação recente de sentido 
único de trânsito pela CML na Rua 
da Junqueira.
"Venho hoje por este meio expressar o 
meu descontentamento e a minha incom‑
preensão face à decisão que foi tomada 
de proibir o trânsito numa parte da Rua 
da Junqueira...
Quem vive na Rua do Embaixador bem 
sabe que esta rua tem a dimensão duma 
aldeia e não tem capacidade para absor‑
ver parte do trânsito da Rua da Junquei‑
ra. Mais, por sorte, ainda temos aqui fa‑
mílias com crianças a viver assim como 
idosos que tem casas aqui há anos... 
Este incremento de trânsito vem trazer 
problemas de segurança assim como 
uma queda abruta da nossa qualida‑
de de vida.

Com excesso de trânsito, basta um idoso 
ter de descer dum táxi ou duma am‑
bulância, basta uma família que não 
encontra lugar de estacionamento levar 
5 minutos a descarregar o carro, basta 
um Uber ou um táxi deixar por aqui 
turistas.... e a situação da foto em anexo 
voltará a repetir‑se inúmeras vezes.
Conhecendo perfeitamente a zona, nem 
consigo imaginar o caos que vai ser no 
cruzamento da Rua da Junqueira com 
a Calçada da Ajuda quando tivermos 
eventos frente ao Palácio de Belém 
ou mesmo durante as horas de ponta 
durante a semana...
Pergunta... Qual o interesse e a vanta‑
gem de não deixar os carros passar pela 
Rua da Junqueira?
Por favor.... sou morador de Belém há 
10 anos, trabalho na zona, os meus 
filhos frequentam as escolas do Agru‑
pamento... não deixem por favor a nossa 
qualidade de vida baixar tanto... assim 
será impossível manter‑nos aqui... in‑
felizmente.
Obrigado pela vossa compreensão e pelo 
vosso esforço em resolver esta situação 
no mínimo incompreensível."

NOVAS ATIVIDADES
Pelouro da Juventude
O pelouro da Juventude da Junta de 
Freguesia de Belém no âmbito do 
projeto “Restelo Jovem” em parceria 
com a direção do Agrupamento, 
Associação de Estudantes e Desporto 
Escolar, disponibiliza a partir deste 
ano letivo atividades aos alunos da 
Escola Secundária do Restelo, pro-

curando garantir um complemento 
lúdico-pedagógico à oferta escolar.
As atividades funcionam ao longo do 
ano letivo 2018/2019 e são de frequên-
cia gratuita. A existência das ativida-
des está sujeita a número mínimo de 
inscrições por atividade e a número 
máximo de inscrições, de modo a ga-
rantir os objetivos e o funcionamento 
da atividade. 
As inscrições para as atividade são 
feitas on-line, no site da Junta de 
Freguesia de Belém.
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RESTELO 
JOVEM

6 ª feiras, das 14h30 às 15h30
Campo de Futebol
Inscreve-te em www.jf-belem.pt 
(Pelouro da Juventude)

Restelo Jovem é uma iniciativa conjunta da Junta 
de Freguesia de Belém e Agrupamento Escolas do 
Restelo.

RESTELO 
JOVEM

4ª e 6 ª feiras, das 14h às 15h30
Pavilhão 6
Inscreve-te em www.jf-belem.pt 
(Pelouro da Juventude)

Restelo Jovem é uma iniciativa conjunta da 
Junta de Freguesia de Belém e Agrupamento 
Escolas do Restelo.


As inscrições para as atividades são 
feitas online, através do seguinte link: 
https://goo.gl/sMW7p2
A inscrição terá que ser feita e va‑
lidada pelo encarregado da educa‑
ção. Consulte o Regimento Restelo 
Jovem no site da Junta de Freguesia: 
www.jf‑belem.pt (Pelouros/Juventude)
Para mais informações: 
maria.cid@jf‑belem.pt / 210 132 366
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À mesma hora, a Rua da Junqueira (em cima) 
completamente livre, e a Rua do Embaixador (em 

baixo) totalmente "engarrafada" de trânsito.
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PREMIADOS
Alunos/utilizadores 
da Biblioteca
No âmbito das visitas de estudo à bi-
blioteca e no seguimento do Encontro 
de Gerações entre os alunos da escola 
Moinhos do Restelo e os convidados 
Dra. Helena Abecassis, Dr. António 
Rebelo e Sr. José Manuel Pinheiro 
(brincadeiras do antigamente e os 
elétricos, em Lisboa), as crianças vi-
sualizaram a 1ª Mostra de Modelismo 
das Forças Armadas Portuguesas.
Foram entregues, pelo Dr. Luís Camilo 
Alves, Vogal da Cultura e Turismo, 2 
kits de modelismo aos 2 melhores 
alunos do 3º B e 3º C (de 2017/2018), 
Renata Farrica e Guilherme Duarte 
que frequentam, presentemen-
te, o 4º ano.
Para eles e suas professoras Zélia 
Matias e Catarina Azevedo os 
nossos Parabéns!

JORNADAS EUROPEIAS 
DO PATRIMÓNIO
Memórias de Belém
No âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, nos dias 
28, 29 e 30 de Setembro decorreram as Jornadas do Patrimó-
nio – Memórias de Belém, ação conjunta da Direção Geral 
do Património Cultural, do Mosteiro dos Jerónimos e da 
Junta de Freguesia de Belém, na Sala do Capítulo “Alexandre 
Herculano”, junto aos claustros do Mosteiro dos Jerónimos.
A Dra. Isabel Cruz, diretora dos Jerónimos, apresentou, co-
mentando, imagens históricas deste Mosteiro e da Torre de 
Belém, bem como de importantes eventos com ilustres parti-
cipantes na assinatura de acordos de interesse internacional.
José Pinheiro, nascido e residente na Freguesia de Belém foi 
convidado, através da Biblioteca da Junta de Freguesia de 
Belém, a participar em parceria nesta ação cultural, também, 
representando o Clube de Entusiastas sob o título: Belém 
sobre Carris – Elétricos e Comboios. Durante estes três dias 
comentou estes conteúdos junto de um elevadíssimo número 
de visitantes deste nobre monumento nacional.
Ângelo de Oliveira, licenciado em História e residente na 
Freguesia, apresentou, sucintamente, o tema do desenvol-
vimento do futebol em Lisboa, mencionando em Belém 
o Clube de Futebol Internacional CIF, o C F Belenenses e o 
Sport Lisboa Benfica. Focou, entre outros pontos, o Estádio 
das Salésias (próximo da escola Marquês de Pombal), como 
1ª campo relvado de Portugal em 1928.
O Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Belém comple-
tou este evento com a apresentação de muitas e diversifica-
das imagens da mesma, nomeadamente, outros monumentos 
históricos, museus, bibliotecas, instituições militares, ativi-
dades culturais e desportivas, escolas, coletividades, bairros 
e jardins, do valioso património da Freguesia, desta nobre 
cidade de Lisboa.
Colaboraram, também, a Dra. Marta Melo e Silva e o Dr. 
Carlos Carvalho. 
Estiveram presentes 75 alunos, do 5º ano, do Externato de 
São José, 7 professores e a Irmã Maria do Rosário Silva, res-
ponsável pelo estabelecimento de ensino, situado no Restelo. 
Os alunos, além de aprenderem com o que foi apresentado, 
demonstraram ter muitos conhecimentos e curiosidade pela 
Freguesia de Belém e suas memórias. Apresentadores e alunos 
interagiram bastante! 
Consulte o programa em: 
http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/

RESTELO 
JOVEM

4ª e 6 ª feiras, das 14h às 15h30
Pavilhão 6
Inscreve-te em www.jf-belem.pt 
(Pelouro da Juventude)

Restelo Jovem é uma iniciativa conjunta da 
Junta de Freguesia de Belém e Agrupamento 
Escolas do Restelo.
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MODELISMO DE COCHES
Exposição Temporária
No dia 12 de outubro inaugurou-se a Exposição “Modelismo 
de Coches” de José Cardoso Brito, no Museu dos Coches, em 
Belém. Presidiram à cerimónia a Diretora do Museu dos 
Coches, Dra. Silvana Bessone e o Presidente da Junta de Fre-
guesia de Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, tendo o Vogal do 
Pelouro da Cultura e Turismo, Dr. Luís Camilo Alves, também 
estado presente. O modelista, autor destas obras-primas, José 
Cardoso Brito, natural de Pampilhosa da Serra, totaliza uma 
coleção de 15 réplicas. O mesmo realça que “o trabalho, paciên-
cia, carinho, perseverança e gosto” foram os requisitos para 
se dedicar à arte de construir réplicas de coches, do Museu 
dos Coches, desde há cerca de 20 anos, à escala 1/10 e de com-
primento entre 50 a 70 cm, de altura 30 a 40 cm e 26 a 37 cm 
de largura. Na sua pequena oficina faz um trabalho manual, 
que envolve pintura, costura, douramento, talha, soldadura 
a prata, estanho, estufagem. As réplicas funcionam como as 
originais: as portas abrem, os degraus recolhem, as janelas 
têm vidros que baixam, molas de suspensão, lampiões que 
acendem, etc. Espreite em: modelismo‑coches.blogspot.pt

Um exemplar do coche Napo-
leão está em exibição, tempo-
rariamente, na Biblioteca da 
Junta de Freguesia de Belém. 
A exposição faz parte da 
agenda do Ano Europeu do Pa-
trimónio Cultural e a coleção 
de 14 coches está patente no 
Museu dos Coches, até ao dia 
3 de fevereiro de 2019. A não 
perder! Das 10h-18h.

 

 

Modelismo de Coches – José Cardoso Brito 
 

    
 

Museu dos Coches   Exposição patente até ao dia 3 de Fevereiro de 2019 
 

                                                                                                                                                                                                                                           

O autor da exposição, José Cardoso Brito, com Luís Camilo Alves, 
Vogal do Pelouro da Cultura e Turismo da JF Belém.

ROMARIA MINHOTA
em Belém
No passado dia 16 de setembro decorreu 
mais uma homenagem aos costumes e tra-
dições minhotos sob a forma da já habitual 
"Romaria Minhota", dinamizada pela Casa 
do Minho em Lisboa.
A “Romaria Minhota” teve início com a 
celebração de uma missa campal em honra 
de S. Tiago e Nossa Senhora do Minho, pelo 
Padre Alexandre, a que se seguiu uma 
procissão solene pelas ruas da Freguesia. 
De volta ao Jardim Vasco da Gama, diver-
sos grupos folclóricos subiram ao palco 
que, para deleite de todos os presentes, 
trouxeram para a capital sons e danças 
tradicionalmente portuguesas. Para além 
da atuação do rancho anfitrião, ‑ o Rancho 
Folclórico da Casa do Minho - no palco do 
evento atuaram o Grupo Folclórico e Et-
nográfico de Palmeira (Braga) e o Grupo 
Danças e Cantares Genuínos da Serra D'Arga 
(Caminha).
A Junta de Freguesia, representada pelo 
seu Presidente, Fernando Ribeiro Rosa, não 
pôde deixar de se associar a este evento 
que procura manter vivas as nossas raízes 
e tradições, organizado tão brilhantemente 
pela Casa do Minho em Lisboa.
Parabéns à Casa do Minho e ao seu Presi-
dente Paulo Duque por mais esta bonita 
iniciativa.

CU
LTU

RA
, TU

RISM
O

 E CO
M

U
N

ICAÇÃO

“O trabalho, 
paciência, carinho, 

perseverança e 
gosto” foram os 

requisitos para se 
dedicar à arte de 

construir réplicas 
de coches.
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VISITAS DE ESTUDO
à Biblioteca
Alunos que frequentam o 2º ciclo da professora Hermínia 
Afonso, do Externato Veleiro, estiveram no dia 19 de outubro 
na biblioteca.
Como outubro é o Mês do Idoso, os alunos, utilizadores 
mensais desta biblioteca da Junta de Freguesia, fizeram um 
postal, com mensagens (frases de reconhecimento da expe-
riência dos mais velhos, poemas, etc) e ilustraram o mesmo 
para oferecer a idosos do Centro de Dia de São Francisco 
Xavier, da Cruz Vermelha Portuguesa. Utilizaram depois os 
computadores. Um dos alunos lembrou-se, também, de enviar 
um postal ao seu avô para a Guiné, de onde é natural. Um 
tempo dedicado aos mais velhos!
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Portugal na Grande Guerra (1914-18)  
Exposição de Modelismo  

A maior Mostra até hoje realizada de materiais portugueses  

                              
Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém                                                               

Exposição patente de 3 de dezembro a 29 de Março de 2019 

                                                                                                             

                                                                                                                                                 

AULAS
Na Biblioteca
Tanto os alunos de alfabetização como os de português e cultura 
portuguesa para estrangeiros, que iniciaram as aulas em setem-
bro/outubro, já fizeram, até ao momento, grandes progressos.
No dia 26 de outubro os alunos de espanhol e cultura espanhola 
da Junta de Freguesia de Belém reuniram-se com alunos da Uni-
versidade Sénior Intergeracional da Amadora. Neste 3º convívio, 
no Parque de Monsanto, falou-se em português e castelhano. 

"O TRABALHO DÁ 
QUE PENSAR"
Jardim Botânico Tropical
Este ano, nos dias 14, 15 e 16 de setem-
bro, o Jardim Botânico Tropical, em 
Belém, foi o palco de mais um Encon-
tro da Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, desta vez dedicado ao trabalho, 
tema polarizador que a todos dá que 
pensar — "O trabalho dá que pensar". 
Do impacto da tecnologia ao da demo-
grafia, o futuro do trabalho é um dos 
tópicos mais debatidos da atualidade e 
que nestes três dias foi explorado sob 
a forma de debates, música, teatro e 
documentários.
Parabéns à Fundação Francisco Manuel 
dos Santos pela magnífica organização 
desta iniciativa.
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NOVIDADES
Clara Macedo Cabral e Pedro Goulão 
fizeram, recentemente, a sua estreia li-
terária e logo com duas obras belíssimas. 
Apaixonados desde sempre pela escrita 
e a literatura, inspiraram-se ambos em 
histórias verídicas. Clara Macedo Cabral, 
na vida de uma mulher inglesa que veio 
para Portugal nos anos sessenta, para 
aprender a tourear. Já Pedro Goulão ins-
pirou-se noutras lides, nomeadamente nas 
memórias dos verões passados em família, 
ou, como ele diz, “é a minha autobiografia 
autorizada.” A ler, mesmo!
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MÊS DO IDOSO
Depois de estar em exposição, na Biblioteca da Junta, uma 
Mostra dos Elevadores de Lisboa durante 3 meses, o Sr. José 
Manuel Pinheiro, Presidente do CEC (Clube dos Entusiastas 
dos Caminhos de Ferro), fez uma breve apresentação da 
história dos elevadores e, desta vez, no Centro de Dia de São 
Francisco Xavier, em Caselas, cuja responsável é a Dra. Paula 
Abreu, no âmbito do Mês do Idoso.
Lisboa é a Cidade das Sete Colinas e, antigamente, só os 
elevadores facilitavam o acesso a determinados sítios. Uns 
elevadores persistem, outros já desapareceram embora sendo 
substituídos por elétricos. Lembra-se quando foi a última 
vez que utilizou o elevador de Santa Justa, classificado como 
Monumento Nacional e inaugurado em 1902?

 
 

Portugal na Grande Guerra (1914-18)  
Exposição de Modelismo  

A maior Mostra até hoje realizada de materiais portugueses  

                              
Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém                                                               

Exposição patente de 3 de dezembro a 29 de Março de 2019 

                                                                                                             

                                                                                                                                                 

MOSTRA 
BIBLIOGRÁFICA
A Mostra Bibliográfica que apre-
sentamos nos meses de novembro e 
dezembro incidirá sobre biografias 
nacionais e estrangeiras.
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CARTÃO SOLIDÁRIO
Apoiará 239 famílias
A Junta de Freguesia de Belém promove este ano a V Edição 
do Cartão Solidário que consiste na atribuição de um Cabaz 
Alimentar e/ou de Higiene, sem qualquer encargo para as 
famílias, em formato Cartão Presente.
Este Cartão Solidário dá acesso a produtos alimentos que 
são a base da alimentação diária, e/ou alguns produtos de 
higiene pessoal e para o lar, atribuídos em função do número 
de pessoas e características do agregado familiar.
Está abrangido por esta medida, prioritariamente, quem 
tem um rendimento per capita inferior ao IAS – Indexante 
de Apoios Sociais (€428,90), quem seja identificado por algum 
dos parceiros sociais e outros que, comprovadamente, se 
encontrem em dificuldades financeiras.
Em destaque, nos quadros abaixo, apresentam-se os números 
detalhados, que espelham a abrangência do projeto, que este 
ano apoiará 239 famílias:

cartões presente alimentação + higiene

Adultos Crianças Número 
Cartões

Valor anual 
do Cartão

A1 1 0 91 100,00 €

A2 1 1 6 205,00 €

A3 1 2 4 270,00 €

A6 2 0 73 205,00 €

A7 2 1 8 280,00 €

A9 2 3 5 430,00 €

A10 3 0 18 310,00 €

A11 3 1 5 370,00 €

A12 3 2 1 435,00 €

A16 4 0 7 370,00 €

A18 4 2 1 535,00 €

cabaz de higiene

Número Cartões Valor anual do 
Cartão Presente

H1 1 5 30,00 €

H2 2 5 55,00 €

H3 3 a 4 5 70,00 €

H4 5 ou mais 5 100,00 €

Nota: Este ano, o Cartão Solidário apoiará 219 famílias com 
produtos alimentares (perecíveis e frescos) e de higiene e 20 
famílias com produtos de higiene, pois recebem os básicos 
alimentares por outros parceiros.

TRISTEZA OU DEPRESSÃO?
Hoje em dia a tendência é esquecermo-
-nos de saber estar tristes e parece que 
qualquer tipo de tristeza implica uma 
perturbação mental. Mas pelo contrário, 
a capacidade de estar triste é o que há de 
mais natural e normal e é esta capacidade 
que nos ajuda a processar as experiências 
dolorosas. 
Assim, a capacidade de sentir tristeza 
não é um sinal de depressão, mas a in-
capacidade de a sentir pode levar-nos à 
depressão! 
Uma em cada quatro pessoas sofrem de 
depressão, sem perceberem que não se 
trata apenas de uma tristeza que persiste 
em não passar. 
É importante saber que para além deste 
sentimento de tristeza prolongada e de 
desinteresse, a pessoa deprimida fica 
sem vontade ou prazer em desenvolver 
atividades que antes considerava agra-
dáveis e sente-se desenergizada ou sente 
um cansaço persistente. Ocorre simulta-
neamente um sentimento de inutilidade 
e de falta de préstimo, baixa autoestima, 
incapacidade de iniciar tarefas que antes 
se desenvolviam com facilidade e por 
vezes ocorrem ideias relacionadas com a 
morte.  Ao mesmo tempo o corpo começa 
a dar alertas da presença da depressão 
e, podemos sinalizar queixas relaciona-
das com as funções vitais do organismo. 
Nestes casos, por vezes há uma modi-
ficação do apetite (falta ou excesso de 
apetite), o ritmo do sono fica alterado 
(sonolência ou perda de sono) e o desejo 
sexual diminui gradualmente. 
Se várias destas queixas fazem parte 
do seu dia-a-dia desde há algum tempo, 
talvez este texto possa ajudá-lo(a) a com-
preender que poderá estar a precisar de 
ajuda especializada.
No Psicobelém temos uma equipa 
multidisciplinar que pode ajudá-lo(a). 
Contacte-nos!
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PROCRASTINAR
Procrastinar é um comportamento muito 
comum, mas também muito prejudicial. 
Sabe quando temos algo importante para 
fazer, mas não conseguimos iniciar? 
Fazemos todas as outras coisas antes ou 
não fazemos nada de concreto?
Procrastinar está relacionado com fatores 
que preocupam a nossa sociedade, como 
ansiedade, stresse, falta de foco e até mesmo 
falta de motivação e produtividade.
Procrastinação é um problema que chega 
a interferir no trabalho, na carreira, nos 
relacionamentos interpessoais e pode pre-
judicar a saúde, gerando sentimentos como 
culpa, stresse e ansiedade, criando situações 
de pressão desnecessárias. Tente contor-
nar essa prática antes que ela se torne 
uma rotina. Como qualquer mudança de 
hábitos, deve acontecer aos poucos para 
ser duradoura.
Assim, não basta saber o que é procrastina-
ção, é preciso agir e saber exatamente como 
não procrastinar. Siga essas dicas, comece 
a mudança, melhore seu comportamento e 
produza muito mais e com mais qualidade.

Identifique um padrão
O que é que normalmente o faz procrasti-
nar? Observe e anote, se for preciso, que 
tipo de tarefa costuma adiar e que tipo 
de atividade tira a sua concentração. Crie 
mecanismos para evitar esse tipo de in-
terferência.

Faça uma coisa de cada vez
Evite o multitasking. Você vai achar que está 
a realizar mais de uma tarefa ao mesmo 
tempo, mas em vez disso não está a concluir 
nenhuma ou está a concluir sem qualidade.

Bloqueie estímulos externos
Se tem dificuldades para manter o foco, es-
tímulos externos não alocados àquela tarefa 
contribuem para perder a concentração. O 
entretenimento vai sempre parecer mais 
interessante do que uma obrigação, ainda 
mais se estiver com um prazo mais longo 
para finalizar aquela tarefa. Por exemplo, 
se tem por hábito ficar acedendo às redes 
sociais, pode deixar o telefone em modo 
avião para evitar essa distração.

Divida a tarefa em vários passos
Se você é do tipo de pessoa que adora fazer 
listas, uma coisa que pode ajudar é enume-
rar os passos, quebrando uma tarefa mais 
complexa em várias menores e mais fáceis 
de serem realizadas.
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 tele-
fone 210 132 351, pelo mail gip@jf‑belem.pt

É TRABALHADOR INDEPENDENTE? 
Conheça as novas regras na doença, no 
desemprego e na parentalidade.
Os trabalhadores independentes têm agora mais proteção social 
se ficarem doentes, desempregados ou forem pais. Os direitos 
estão consagrados no Decreto-Lei 53/2018, que entrou em vigor 
a 1 de julho:

Proteção na doença
O período de espera para acesso ao subsídio de doença é encur-
tado para 10 dias. Na prática, isto significa que os trabalhadores 
independentes passam a receber este subsídio a partir do 11.º 
dia de incapacidade para o trabalho, e não do 31.º como até 
agora acontecia.

Proteção na parentalidade
Os trabalhadores independentes passam a ter direito aos subsí-
dios para assistência a filho e para assistência a neto. Anterior-
mente não lhes era proporcionado este direito.

Proteção no desemprego
O prazo de garantia para acesso ao subsídio pelos trabalhadores 
independentes economicamente dependentes é reduzido para 360 
dias nos 24 meses anteriores à cessação da atividade. Até agora o 
período era de 720 dias nos 48 meses anteriores. A partir de agora 
também, todos os períodos de registo de remunerações passam a 
contar para a formação do prazo de garantia, independentemente 
de serem feitos no âmbito do regime dos trabalhadores por conta 
de outrem ou dos trabalhadores independentes. Esta alteração 
aplica-se no âmbito de ambos os regimes.
In, https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/e-trabalhador-in-
dependente-conheca-as-novas-regras-na-doenca-no-desempre-
go-e-na-parentalidade
Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Belém, 
telefone 210 132 351 ou mail gip@jf‑belem.pt

A Junta de Freguesia de Belém enquanto representante local da 
comunidade promove a receção e encaminhamento de pessoas 
interessadas em realizar voluntariado em projetos da freguesia 
bem como de entidades externas à mesma desde que o solicitem. 
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Área de Voluntariado 
da Junta de Freguesia 

de Belém
210 132 351

voluntariado@jf-belem.pt
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FÉRIAS DE NATAL
Crianças e Jovens — Ação Social 
A Junta de Freguesia de Belém vai promover um programa de apoio às 
famílias da Freguesia de Belém durante as férias de Natal de 2018 da 
Ação Social (ou seja, crianças que não frequentem as escolas básicas 
públicas de 1º ciclo da freguesia de Belém), são dez dias úteis (17 de 
dezembro a 2 de janeiro).
Este programa é destinado a crianças e jovens entre os 6 e os 17 
anos, com as seguintes especificidades e de acordo com o escalão 
da Segurança Social dos Encarregados de Educação:

1. Crianças dos 6 aos 10 anos que não frequentem as Escolas 
Básicas Públicas da Freguesia e crianças com 11 ou 12 anos da 
Freguesia.
Destinado unicamente a crianças que residem na Freguesia de Belém.
Atenção: No caso de crianças com 12 anos e que frequentem o 7º ano 
de escolaridade, os Encarregados de Educação podem optar pelo pro‑
grama Jovem ou de crianças, bastando na inscrição online selecionar 
o programa pretendido.
Valor de inscrição 8h30-17h30 
Escalão 1 - 7€; Escalão 2 - 20€; Escalão 3 - 30€
Período de Férias (valor diário a acrescer à inscrição) 
Escalão 1 - 1€; Escalão 2 - 2€; Escalão 3 - 4.94€
* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a alimen‑
tação, o seguro e o material de identificação (deverão fazer-nos chegar 
o comprovativo de escalão 1 e 2 se for o caso).

2. Jovens dos 13 aos 17 anos residentes na Freguesia de Belém
As atividades deste grupo serão diferentes do grupo anterior, sendo 
as mesmas adaptadas às suas idades.
Valor de inscrição 8h30-17h30 
Escalão 1 – 7€; Escalão 2 – 20€; Escalão 3 - 30€
Período de Férias (valor diário a acrescer à inscrição) 
Escalão 1 - 1€; Escalão 2 - 2€; Escalão 3 - 4.94€
* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a alimen‑
tação, o seguro e o material de identificação (deverão fazer-nos chegar 
o comprovativo de escalão 1 e 2 se for o caso).
Existem descontos de irmãos que frequentem este o programa da 
Ação Social (crianças ou Jovens) ou os CAF da Freguesia de Belém.
1 Irmão - 20%; 2 Irmãos - 30%; 3 Irmãos - 40%; 4 ou mais Irmãos - 50%
A reunião de Encarregados de Educação será no dia 4 de Dezembro 
às 18h30 no Centro Social da Freguesia de Belém, no Bairro de 
Belém- Rua 11.
A data limite de pagamento é no dia da Reunião de Pais, sendo que 
poderá ser feito por transferência Bancária, nas secretarias da Junta 
de Freguesia, ou presencialmente na Reunião de Pais (se for na 
reunião em dinheiro, solicitamos que traga o valor certo).
IMPORTANTE: No caso das crianças que frequentem os Jardins de 
Infância e as escolas básicas públicas da Freguesia de Belém, os 
Encarregados de Educação deverão dirigir‑se à coordenação CAF 
da escola, de forma a frequentarem o programa de férias CAF que é 
disponibilizado.

PONTOS DE APOIO À INSCRIÇÃO PRESENCIAL:

Largo dos Jerónimos, 3, de 2ª a 6ª entre as 09h30 e as 18h00
Rua João de Paiva, 11, de 2ª a 6ª entre as 09h30 e as 18h00 
(fechado entre as 13h00 e as 14h30)

FÉRIAS DE NATAL
Crianças e Jovens
Inscrição de Monitores  
A Junta de Freguesia de Belém vem por 
este meio convidar-te a participar como 
monitor nas Férias de Natal para Fregueses 
da Ação Social.
Vão existir dois programas distintos mas 
em simultâneo e dentro de cada faixa 
etária, com atividades diferentes adaptadas 
ao grupo; ambos com sede na E.B. 2 3 de 
Paula Vicente:

Férias de Natal – Crianças dos 6 
aos 12 anos.
Natal para Jovens – Jovens dos 13 e 
os 17 anos.

Horário
As Férias de Natal de Crianças e Jovens da 
Ação Social, decorrerão de 17 de dezembro 
a 2 de janeiro, 10 dias úteis das 8h00 às 
18h30 (de 17 de dezembro a 2 de janeiro, 
não se trabalha no 24 de dezembro).
A preparação das atividades será feita das 
8h às 8h30 e avaliação do dia entre as 17.30 
e as 18.30h.
Prevê-se que os monitores selecionados se 
reúnam previamente a fim de constituí-
rem a equipa, organizarem e prepararem 
atividades e estarem presentes na reunião 
de pais (4 de dezembro às 18h30).
Todos os monitores têm ainda de garan-
tir que conseguem vir todos os dias às 
atividades.

Condições
Os candidatos deverão ser maiores de idade 
e ter o 10º ano da escolaridade obrigatória.
Deverão fazer-nos chegar para o email 
ferias.natal@jf‑belem.pt o vosso curriculum 
e posteriormente se forem selecionados (até 
30 de Novembro) o registo criminal, NIB e 
as certidões de ausência de dívidas à segu-
rança social e às finanças, para assegurar 
que têm condição para serem selecionados.
O pagamento pode ser efetuado contra 
entrega de ato único ou recibo verde.
O valor a pagar pelas Reuniões de prepara-
ção e Atividades com crianças e jovens é de 
240€ sem IVA.
Para os monitores que forem selecionados 
para o grupo de Jovens, a Junta de Freguesia 
de Belém subsidia as viagens de transportes 
das Férias.
Poderão inscrever-se através do link no 
nosso site da JF Belém até dia 16 de Novem-
bro 2018 até às 21h00.
Após a seleção através da análise curricular, 
e caso se justifique, serão feitas entrevistas 
individuais, que posteriormente serão 
agendadas, se tal não se justificar as lista-
gens dos selecionados estarão disponíveis 
no site e facebook da JF Belém no dia 19 
de novembro.
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O Projeto Intervir em Belém, reini-
ciou este mês de outubro nas escolas 
e jardins de infância da Freguesia. 
Com as atividades Afetos no Jardim 
de Infância, Afetos na Escola e Sonhar 
Acordado (Jardim de Infância).
Este ano apesar das condicionantes 
devido às intervenções por parte da 
Parque Escolar, no sentido de mo-
dernizar e melhorar as estruturas 
escolares, o Projeto procura não só 
continuar a desenvolver as suas 
atividades, como também apoiar 
a população escolar, a lidar com 
alguns dos constrangimentos que 
esta fase possa eventualmente criar 
nas escolas. As atividades desenvol-
vidas pela equipa do Projeto Intervir, 
procuram adaptar o seu trabalho às 
necessidades gerais dos alunos e às 
necessidades que possam ser identi-
ficadas durante a intervenção.
Um bom ano para todos!

O Projeto procura 
apoiar a população 
escolar através das 
suas atividades.

INTERVIR
em Belém
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FESTA DE NATAL
Sénior
Este ano abriremos como habitual, a 
meados de Novembro, mais 150 vagas 
para a nossa festa de Natal Sénior.
Ainda não sabemos o que iremos assistir 
este ano, mas sabemos que será tão ou 
mais fantástico que os anos anteriores.
Sugerimos que esteja atento às vitrines 
da JF Belém para saber quando abrem 
as inscrições, a seleção será feita por 
ordem de inscrição e não haverá sorteio 
como fazemos nos passeios seniores 
grandes por Portugal.

LAVANDARIA SOCIAL
A Lavandaria Social está em funcio-
namento desde 2012 em parceria com 
a Paróquia de Santa Maria de Belém.
Destina-se a pessoas com 65 anos ou 
mais que disponham de rendimentos 
até ao valor do IAS (428.90€). 
Semanalmente apoiamos uma 
média de 20 séniores e seus agre‑
gados familiares com lavagem, 
secagem e engomadoria de peças 
de vestuário, roupa interior e 
roupa de casa.
Se estiver nestas condições, após uma 
avaliação do serviço social da Junta 
de Freguesia de Belém, a sua família 
poderá usufruir da lavandaria por 
apenas 1€ por mês por cada elemen-
to do agregado familiar.
Faça a sua inscrição/marcação com 
uma assistente social da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Horário de atendimento aos utentes da 
Lavandaria: 2ªf, 4ªf e 6ªf das 9h30 às 11h30 
Local: Rua de Pedrouços 84/86.

LOJA SOLIDÁRIA
Não Custa Nada!!
O projeto da Loja Solidária teve o seu início em 2010, tendo 
como objetivo principal proporcionar a agregados fami-
liares e/ou pessoas adultas a título individual, que estejam 
a atravessar uma situação de insuficiência económica, o 
acesso a alguns bens, potenciando o consumo responsável 
e a dignidade pessoal. Se estiver numa situação económica 
desfavorável e for residente na Freguesia de Belém, poderá 
mensalmente ir à Loja Solidária!

A Loja disponibiliza vestuário pessoal e roupa de 
casa (toalhas, roupa de cama).

Inscritos cerca de 200 agregados familiares.

Mensalmente são apoiados aproximadamente 100 
agregados familiares.

Anualmente cerca de 1000 agregados familia‑
res apoiados.

A Loja funciona com o apoio de 40 voluntários onde se inte-
gram as equipas dos Lions Clube Sete Colinas e Lions Clube 
Lisboa‑Belém, que asseguram os fins de semana. A todos 
queremos expressar os nossos mais sinceros agradecimentos, 
já que são peça fundamental para o sucesso deste projeto.
Local de funcionamento: Rua de Pedrouços, nº 84 -86
Horário: 3ªfeira – 10h às 14h; 5ªfeira – 15h às 19h; Sábado – 10h às 13h 
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CENTRO SOCIAL

DELEGAÇÃO JF 
BELÉM

SEDE
JF BELÉM

SMIL

ESMP GINÁSIO

*Quinzenalmente

CAAB**

CAAB**RITMOS 
LATINOS

ARTES CRIATIVAS

INGLÊS 2 INGLÊS 1

CHI KUNG

5ª PILATES 1 GINÁSTICA 
MANUT. 1

GINÁSTICA 
MANUT. 2

INFORMÁTICA

** Mais informações 
contatar o CAAB 

JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM

2ª

DANÇAS COUNTRY*

IOGA 1

GINÁSTICA 
SÉNIOR

6ª PINTURA A ÓLEO

Sab

ESPANHOL PORTUGUÊS 2

IOGA 2ARRAIOLOSINFORMÁTICA

PORTUGUÊS 1

MAPA DE ATIVIDADES

GINÁSTICA 
SÉNIOR

ESPANHOL PORTUGUÊS 
2

4ª
INFORMÁTICA

PINTURA A ÓLEO

ARRAIOLOS

3ª GINÁSTICA 
MANUT. 2

INFORMÁTICA

ALFABETIZAÇÃO ALFABETIZAÇÃOIOGA 1

INFORMÁTICA

ARTES CRIATIVAS

PORTUGUÊS 1

PILATES 2

ARTES CRIATIVAS

CANTO CORAL

VIRAS TIO XICO*

PILATES 2

PINTURA A ÓLEO

IOGA 2

PILATES 1 GINÁSTICA 
MANUT. 1

ARIA PSICOMOTR.

PINTURA A ÓLEO

GINÁSTICA 
INFANTIL

RITMOS 
LATINOS

INGLÊS 2 INGLÊS 1

PINTURA A ÓLEO

GINÁSTICA 
INFANTIL

ARTES CRIATIVAS

BORDADO LIVRE

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

PRÓXIMOS PASSEIOS

13/nov|14h00 Museu Gulbenkian: Exposição Temporária
28/nov|14h00 Culturgest: Exposição de Juan Araújo
04/dez|14h00 Museu Nacional do Teatro e da Dança
11/dez|14h00 Museu Nacional do Traje
18/dez|14h00 Museu dos Coches

Percursos para descobrir a Cidade de Lisboa todas 
as terças feiras

MAPA DE ATIVIDADES
da Junta de Freguesia de Belém

PEQUENAS REPARAÇÕES
A Junta de Freguesia de Belém disponibiliza um serviço 
gratuito de apoio à população, de pequenas reparações 
domésticas, de eletricista e canalizador, prestado pelo 
Sr. José Luís Sobral. Este serviço é destinado 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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POLÍCIA MUNICIAL 
DE LISBOA
127º Aniversário
A Polícia Municipal de Lisboa completou, no 
passado dia 12 de setembro, 127 anos da sua 
existência. Neste dia especial, teve lugar nos 
Paços do Concelho, a cerimónia comemo-
rativa do seu aniversário. A cerimónia teve 
o seu início no passeio fronteiro, com uma 
Revista à Guarda de Honra, efetuada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina, e pelo Secretário de 
Estado da Proteção Civil, José Artur Neves.
Já no Salão Nobre, usaram da palavra 
o Comandante da Policia Municipal de 
Lisboa, Superintendente Paulo Caldas e o 
Presidente da Autarquia, Fernando Medina. 
Seguiu-se o momento de condecoração de 
elementos da Policia Municipal de Lisboa, 
com a atribuição de medalhas e diplomas de 
louvor, destinados a galardoar os serviços 
notáveis prestados em prol da cidade.
A JF Belém fez-se representar pelo Presi-
dente Fernando Ribeiro Rosa.

COMEMORAÇÕES 5 DE OUTUBRO
As Comemorações do 5 de Outubro - assinalando o dia em 
que, em 1910, foi proclamada a República em Portugal - de-
correram uma vez mais na Praça do Município.
Na cerimónia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Ferro Rodrigues, o primeiro ministro, António Costa, e o 
presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, 
subiram à varanda do Salão Nobre dos Paços do Concelho 
- local onde, há 108 anos, os dirigentes republicanos se diri-
giram ao povo de Lisboa e aos portugueses para proclamar 
o novo regime - para a habitual cerimónia do hastear da 
Bandeira Nacional, ao som de "A Portuguesa", Hino Nacional.
Depois do hastear da Bandeira Nacional, o Chefe do Estado 
e o edil lisboeta dirigiram-se à audiência (autoridades civis 
e militares, entidades públicas e povo de Lisboa), evocando 
esta decisiva data da história portuguesa e sublinhando o 
caráter atual dos valores republicanos.
O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, também 
esteve presente nesta cerimónia.

ESTADO CAÓTICO
na recolha de lixo na Freguesia
Mais uma vez se lembra à população que no âmbito da reforma 
administrativa de Lisboa a recolha de todo o tipo de lixo (RSU - 
Resíduos Sólidos Urbanos) é da competência da CML. A Junta de 
Freguesia de Belém tem competência na varredura e lavagem 
do espaço público mas, repita-se, não tem competência na 
recolha do lixo.
Assim sendo e sem prejuízo de continuarmos a insistir e a recla-
mar junto da CML pela melhoria e boa execução deste serviço tão 
importante para o ambiente e qualidade de vida dos cidadãos, 
para as questões relacionadas com recolha de lixo/RSU poderão 
também contactar a Direção Municial de Higiene Urbana da 
CML: dmhu@cm-lisboa.pt // 213 253 678.

ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA
25 de setembro de 2018
No passado dia 25 de setembro, a Assem-
bleia de Freguesia de Belém reuniu em 
sessão ordinária pelas 21h00, nas instala-
ções do Centro Social de Belém, na Rua 11, 
Bairro de Belém (Terras do Forno), tendo 
sido aprovados os seguintes pontos:

• Ata da sessão de 14/06/2018;
• Contrato de Delegação de 

Competências – Fundo de 
Emergência Social;

• Contrato de Delegação de 
Competências – CPCJ;

• Aceitação de doações;
• Protocolos e acordos de colaboração 

com entidades públicas ou privadas, 
de acordo com a aliena j) do n.º 1 do 
art.º 9º do RJAL;

• Alteração à tabela de taxas (Piscina 
Municipal do Restelo);

• Regulamento do Belém Vólei;
• Alteração ao Regimento dos Clubes 

da Escola Paula Vicente;
• Relatório de Avaliação do Projeto 

Sócio-Educativo.


