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95 ANOS

CASA DO MINHO
EM LISBOA

PÁGINA SAÚDE
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USF DESCOBERTAS

Bom Natal e Feliz Ano Novo

QUESTIONÁRIO

CUIDADORES
INFORMAIS
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DIA DE SÃO
NUNO DE
SANTA MARIA
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Nesta quadra natalícia não podia deixar de enviar uma mensagem de esperança, paz,
alegria e solidariedade a todos os colaboradores da Junta e à população residente na
Freguesia de Belém.
Consciente das dificuldades que o quotidiano nos apresenta, a Junta de Freguesia tem tido a
preocupação, ao longo destes últimos anos, de tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida
de todos que habitam em Belém, centrando a sua intervenção na solidariedade, fundamen‑
talmente com todos aqueles que ainda não viram os seus problemas plenamente resolvidos.
Por isso mesmo reforçámos o nosso objetivo de dar continuidade ao projeto iniciado,
convictos de que continuaremos a merecer a vossa confiança.
Um novo ano aproxima-se e com ele vêm sempre novos desafios. Da nossa parte sentimo-nos
com determinação para fazer de Belém um lugar onde os seus habitantes sintam orgulho
e vontade de viver.
Pessoalmente, desejo a todos um Santo e Feliz Natal e um ano de 2019 repleto de saúde, paz
e harmonia, renovando o compromisso de contributo por parte do Executivo da Junta de
Freguesia de em conjunto com todos vós, tornarmos esta freguesia um dos melhores locais
do nosso país para se viver com paz, segurança e qualidade de vida.
Estarei sempre à vossa disposição e faço votos que tenham um ótimo Natal e uma entrada
em 2019 muito feliz!
Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da Junta de Freguesia de Belém

AÇÃO SOCIAL PROJETO REFOOD
No passado dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
visitou, em Lisboa, o Núcleo Refood Belém, onde acompanhou o trabalho dos voluntários aí presentes. Na foto, o
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o Fundador do ReFood, Hunter Halden, rodeados de alguns
dos responsáveis e voluntários deste meritório projeto de âmbito social.
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FREGUESIA

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
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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
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Cultura e Turismo

COMEMORAÇÕES

75 anos do Rancho Folclórico e
95 anos da Casa do Minho em Lisboa
Realizou-se no passado dia 24 de no‑
vembro de 2018 pelas 21h, no Picadeiro
Real (antigo Museu dos Coches) a festa
do encerramento das celebrações dos 95
anos da Casa do Minho em Lisboa e as
Bodas de Diamante do Rancho Folclóri‑
co da Casa do Minho em Lisboa, com a
participação dos convidados especiais:
Fadista Rui Vaz, Grupo Folclórico de
S. Torcato – Guimarães e Rancho Fol‑
clórico da Associação de Vilarinho das
Quartas – Soajo.
O Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, não pôde
deixar de estar presente para congra‑
tular os órgãos directivos da Casa do

Minho em Lisboa pelo seu aniversário
e pelo magnífico contributo na manu‑
tenção das tradições nacionais.
A Casa do Minho em Lisboa foi fundada
em 1923, por um grupo de minhotos,
com o objectivo de congregar todos os
minhotos que residam em Lisboa, e
assim melhor defender os interesses
do Minho e das suas gentes. De referir
que realiza anualmente em Belém, em
conjunto com a Junta de Freguesia, uma
Romaria Minhota e um Festival de Fol‑
clore. Parabéns à Casa do Minho e ao
seu Presidente, Paulo Duque, por mais
este aniversário.

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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SAÚDE

Na fotografia acima, a equipa da USF realiza anualmente a
avaliação podológica.

O CONTROLO DA DIABETES
AUTORES Enfª Ana Filipa Damas (USF), Enfª Raquel Santos
(aluna do 9º Curso de Mestrado e Pós-licenciatura em Enfermagem Médico Cirúrgica, opção pessoa idosa da ESEL), Dr. Diogo
Almeida (USF), Professora Doutora Adriana Henriques (ESEL).

A Diabetes Mellitus (DM) constitui um dos grandes desafios
do séc. XXI, pelo modo como pode condicionar a saúde das
pessoas, no imediato e a longo prazo. Afeta muitas pessoas
no Mundo e em Portugal, 9,9% da população entre os 25
e os 74 anos, tem diabetes. No grupo etário dos 65 e os 74
anos, essa prevalência é de 23,8%.
O aparecimento da doença está relacionada com vários
fatores: os genéticos, mas principalmente com os fatores
comportamentais, relacionados com a alimentação e falta
de atividade física. A DM é uma doença caraterizada por
níveis de glicose elevados no sangue que se não controlada
e bem gerida pode conduzir a com‑
plicações imediatas (hipoglicémia
Em Portugal
- diminuição de açúcar no sangue)
ou de longo prazo decorrentes de
existe um
hiperglicemia continuada, como o
Programa
Vascular Cerebral (AVC)
Nacional para Acidente
e Enfarte Agudo do Miocárdio
a Prevenção
(EAM), problemas na função renal,
e Controlo
na visão e sensibilidade (no Rim,
no Olho e no Pé).
da Diabetes.

Em Portugal existe um Programa Nacional para a Preven‑
ção e Controlo da Diabetes, da Direção Geral de Saúde, que
tem como principais objetivos diminuir a incidência (novos
casos) da DM, aumentar o diagnóstico precoce da doença,
promover tratamento adequado e reduzir a mortalidade
prematura e a morbilidade, nomeadamente número de
hospitalizações, amputações decorrentes de pé diabético
e garantir rastreio de retinopatias causadas pela doença.

Anualmente é recomendado fazer o rastreio da retinopatia e administração da vacina da gripe.
Para uma gestão eficaz da diabetes aconselha-se uma
alimentação equilibrada, a prática de atividade física e a
toma adequada da medicação prescrita, de acordo com
as orientações e aconselhamento do médico/enfermeiro
de família.

NA USF DESCOBERTAS
Os profissionais de saúde da USF Descobertas e de
outras USF do ACeS Lisboa Ocidental e Oeiras, parti‑
cipam com a colaboração dos doentes com diabetes
num projeto intitulado VAselfcare, em parceria com
a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) que
lidera um consórcio, com investigadores de enferma‑
gem, ciências farmacêuticas, ciências do desporto
e informática, no desenvolvimento de um Assistente
virtual para facilitar o autocuidado de pessoas
mais velhas com diabetes tipo 2.
No passado dia 14 de Novembro a US Descobertas
assinalou o Dia Mundial do Diabético realizando
duas sessões de educação para a saúde em que vários
utentes participaram e manifestaram a necessida‑
de de orientação, esclarecimento e aconselhamento
sobre a doença
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Capacitar a pessoa com DM, para
o autocuidado e autogestão da
doença, com aumento da literacia em saúde exige uma
participação ativa da própria pessoa em conjunto com
a equipa de saúde que o ajuda a monitorizar aspetos
específicas da doença.

Para uma boa prática no tratamento e monitorização
da doença recomenda-se que uma pessoa com diabetes
realize uma consulta de rotina com médico e enfermeiro
família duas vezes ao ano e que tenha uma avaliação
analítica de hemoglobina glicada. É igualmente impor‑
tante o rastreio anual podológico por parte de um pro‑
fissional de saúde, com o objectivo de serem identificados
possíveis fatores de risco de lesão dos pés.
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DESPORTO E COLETIVIDADES

PISCINA RESTELO
Festa de Inverno

Como vem sendo tradição, de dia 26
a 30 de Dezembro irá decorrer na
Piscina do Restelo a Festa de Inverno.
Será uma festa para todos os alunos
com diversas atividades e jogos.
Não Falte!

OLISIPIADAS 2019
Inscreva-se já!

4
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Mais um ano a trazer o desporto à
vida de todas as crianças. As Olisipia‑
das, que aliam a identidade da cidade
(Olissipo) e o espírito das Olimpíadas,
proporcionam a experimentação e
competição de mais de 13 modali‑
dades oficiais, 4 modalidades para‑
límpicas e muitas mais modalidades
desportivas de experimentação, inse‑
ridas num programa de competição a
realizar localmente, contando com 6
grandes festas desportivas, espalha‑
das por toda a cidade, tendo a fase
final como o culminar do evento, nos
dias 1 e 2 de Junho.
Assim, as crianças e jovens terão a
possibilidade de experimentar diver‑
sas modalidades gratuitamente, ou
representar a que mais gostam nas
diferentes fases de competição.
Junte-se a nós e represente a Junta de
Freguesia de Belém na grande final!
Faça a sua inscrição preenchendo o
formulário que pode encontrar na
internet (http://olisipiadas.cm-lisboa.
pt/) ou na sede e delegação da Junta
de Freguesia de Belém.

COMEMORAÇÕES DO
CENTENÁRIO DO BELENENSES
www.osbelenenses.com

Foi com sala cheia e muitos convidados presentes, entre
eles Fernando Ribeiro Rosa, Presidente da JF Belém, que
no dia 3 de dezembro decorreu a sessão de apresentação
dos momentos altos das celebrações do Centenário do
Clube de Futebol “Os Belenenses”, que vão encher de azul
o ano de 2019 e que se assumem ambiciosas.
Numa cerimónia presidida por Patrick Morais de Carvalho
e que contou com transmissão em directo da BelémTV,
foram apresentadas as principais iniciativas que vão
marcar o próximo ano, entre as quais se destacam uma
exposição itinerante que mostrará cem anos de glórias do
Belenenses ao país; a edição especial de um postal e de um
selo evocativos dos cem anos do Clube; um documentário
cinematográfico com realização
de Luís Galvão Teles e que conta
com a colaboração de Walter
As celebrações
do Centenário do Salles e com o apoio de A Bola TV
RTP2; uma música exclusiva
Clube de Futebol edodacentenário
com composição
“Os Belenenses”,
de Miguel Majer e na qual se des‑
em 2019,
tacam dois monstros sagrados da
música portuguesa: a voz de Rui
assumem-se
Pregal da Cunha (Heróis do Mar)
ambiciosas.
e a guitarra de João Cabeleira
(Xutos e Pontapés); um encontro
de todas as filiais e núcleos do CFB; uma grande festa
popular que envolva sócios, adeptos e atletas do futebol
e das modalidades; um grande jogo de futebol; uma noite
de gala com jantar e espectáculo musical, além de um
grande Congresso que reúna a família azul olhando para
o futuro do Belenenses.

DESPORTO E COLETIVIDADES

CAAB
Atletismo

CASELAS FC

É difícil estar a mencionar uma a uma todas as maratonas,
meias maratonas, corridas, trilhos e em menor escala as
caminhadas em que, semana após semana, os nossos atletas
do CAAB participam, e muitas vezes com resultados dignos de
destaque. Mas desta feita realça-se a participação do CAAB,
fugindo aos parâmetros normais na Travessia da Baía de
Sesimbra (1,5 km), prova de natação em águas abertas, pelos
atletas Jorge Almeida, Carlos Preciso e José Gordilho.

A Equipa Federada de Dança Desportiva
do Caselas Futebol Clube é constituída
por 3 professores altamente certificados e
premiados, nacional e internacionalmente
- professor Ricardo Cabaço, Vanessa Varela
e Cristian Sieiro. Desta constam cerca de
30 atletas, alguns deles com títulos con‑
quistados a nível nacional e internacional.

Também não menos importante, pelo fim a que se destina,
a participação de 22 associados do CAAB na Peace Run, na
sua chegada a Belém.
Almoço de convívio e reabertura do Espaço ecológico
Para comemorar a reabertura (por motivo de obras) do
Espaço Ecológico da Junta de Belém, o CAAB decidiu realizar
no passado dia 18 do corrente mês um almoço/ convívio para
os seus associados, familiares e amigos.
Nem a chuva e vento impediram que o evento se realizasse
e todos partilhassem de uma tarde muito bem passada em
que não faltou o convívio, o divertimento… e a boa mesa!

O objetivo principal da equipa é formar e
desenvolver o melhor possível a modalida‑
de na Freguesia de Belém, e representar o
Clube em todos os cantos do mundo, for‑
mando jovens campeões e crianças felizes
e com uma carreira desportiva. No clube
existem aulas para todas a faixas etárias,
contando com pares e formação desde os
Juvenis até aos seniores.
Paralelamente à dança desportiva, existem
também aulas de Hip-Hop e Danças de
Salão Social, para quem quiser aprender
a dançar e passar bons momentos em boa
companhia e em ambiente familiar.

O Dr. Tiago Pessoa, vogal do desporto da Junta de Freguesia
de Belém e suas filhas, fizeram parte também desta confra‑
ternização.
Belém Gym
No passado dia 15 de novembro, o grupo de ginástica Belém‑
Gym do Clube Atletismo Amigos de Belém mudou-se para
as instalações do Centro Social de Belém. Esta mudança foi
possível, pela boa relação e apoio permanente existente entre
a Junta de Freguesia de Belém e os clubes locais.
Para apadrinhar a nova casa do BelémGym, a Junta de Fre‑
guesia de Belém fez-se representar pelo seu presidente Dr.
Fernando Ribeiro Rosa, num dia em que foi realizada uma
aula, com a alegria e dinâmica tão habituais de um grupo
com fortes laços de amizade.

VAMOS APOIAR O NOSSO CLUBE
NA LIGA REVELAÇÃO (SUB23).
AS ESTRELAS DE AMANHÃ JOGAM AQUI HOJE!
HÁ 14 EQUIPAS A COMPETIR, E MUITOS JOGOS
PARA DESVENDAR OS MELHORES TALENTOS
DO FUTEBOL

BI30 | NOV - DEZ 2018 | JF BELÉM

O BelémGym, orientado pelo professor Carlos Capela, é prove‑
niente da antiga secção de Ginástica do Clube de Futebol "Os
Belenenses". As aulas irão realizar-se às terças e quintas-feiras,
entre as 19h e as 20h.
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EDUCAÇÃO

CLUBES PAULA VICENTE

FÉRIAS DE NATAL
APOIO À FAMÍLIA
Na interrupção letiva de Natal, as
AAAF/CAF irão assegurar o tempo
livre das crianças no Jardim de In‑
fância 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!
Fica por isso uma pequena amostra
de algumas das atividades que vamos
dinamizar estas férias, e espera‑
mos contar com muitas crianças e
muita diversão!

CCB VINTE E
CINCO ANOS

6
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No passado dia 16 novembro decorreu
na Sala Ribeiro da Fonte a apresenta‑
ção do livro CCB Vinte e Cinco Anos.
Neste evento estiveram presentes
diversas personalidades, entre elas
o Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
Concluído em 1992 para acolher a pri‑
meira presidência portuguesa da então
Comunidade Económica Europeia, o
CCB abriu ao público em 21 de março
de 1993, há 25 anos, e tem vindo a
apresentar milhares de espetáculos de
várias áreas e eventos de organismos
públicos e privados.

A luz viaja a uma velocidade constante de 1.079.252.848,8
(1.07 bilhões) quilômetros por hora. Em teoria, nada pode
viajar mais rápido que essa velocidade. Mas na prática, até
podemos tentar. Foi o que fizemos quando iniciámos este
ano letivo. Ora reparem bem, a forma como viajamos de um
lado para o outro, para vós leitores sem saírem desta folha
de papel. O Clube de Futebol, por exemplo, realizou uma
viagem ao núcleo dos campeões europeus e foi à Cidade
do Futebol, espaço gerido pela Federação Portuguesa de
Futebol, para que as nossas crianças ficassem a conhecer as
respetivas instalações, a história e as últimas conquistas das
nossas seleções. Pretendeu-se ainda oferecer aos alunos uma
experiência diferente, dando conhecimento do universo de
atividades e condições necessárias para a preparação de um
jogador e equipa para uma competição desportiva.
Depois de um desgaste físico, a viagem exigia que o destino
fosse o Jumbo. O clube de culinária foi convidado pelo Jumbo
de Alfragide a celebrar o Dia Mundial da Diabetes, partici‑
pando no programa “Vida Saudável Jumbo”. O objetivo desta
atividade incidiu sobre a identificação de alguns dos alimentos
consumidos pelos alunos durante as suas refeições, bem como
a redução do consumo de açúcar através da aprendizagem
da leitura de rótulos. Desta forma, as nossas crianças foram
sensibilizadas para a importância de uma alimentação equi‑
librada, aprendendo a fazer escolhas mais saudáveis.
Logo de seguida e depois de comerem tudo a que tinham
direito, é necessário perceber como equilibrar a “gula” com
a higiene oral. Assim a Farmácia Holon de Belém visitou a
Escola Paula Vicente, onde realizou uma apresentação sobre
higiene oral e nutrição. A biblioteca foi o local escolhido e
os alunos dos Clubes Paula Vicente compareceram em força.
Desde a importância de lavar os dentes, de trocar de escova
de 3 em 3 meses, os alimentos que fazem pior aos dentes, as
formas corretas de escovar a dentição (3 minutos mínimo)
e nunca esquecer de escovar também a língua. Os alunos
questionaram a origem da medicação ao longo dos anos, a
história da indústria farmacêutica e, que futuro podemos
esperar a nível tecnológico sobre as mais diversas formas de
dentífricos e de material para a higiene oral. No fim, os alunos
receberam uma bolsa que continha pasta de dentes, escova de
dentes e um caderno branco. Desde logo, os nossos sinceros
agradecimentos à Farmácia Holon de Belém, à Dra. Liliana
e à Dra. Maria João pelo profissionalismo e esclarecimentos
demonstrados.

EDUCAÇÃO

Tudo incrível e à velocidade da luz, viajámos até ao Espaço
Ecológico da Junta de Freguesia de Belém, onde se pre‑
tendeu que as nossas crianças experimentassem uma
“Tarde Rural”. Viveram-se momentos únicos com a ajuda
do Sr. Alcides, tendo as crianças contactado diretamente
com os animais e participado nas tarefas do dia-a-dia
relacionadas com os mesmos. Rapidamente estamos no
Jardim Zoológico de Lisboa, com o objetivo dos alunos
participarem num dos programas educativos desenvol‑
vidos pelo Centro Pedagógico destinados ao 2º Ciclo e que
contêm um paralelismo com os conteúdos programáticos
escolares da disciplina de Ciências da Natureza.
Assim, através do programa “Adaptações e Comporta‑
mentos” pretendeu-se que as crianças aumentassem os
seus conhecimentos ao nível da Biodiversidade, com uma
valorização dos valores, atitudes e comportamentos ao
nível da vida animal. Nas várias valências desenvolvidas
pela Ludoteca os alunos trabalham em força! Alguns
tratam de embelezar o nosso espaço, enquanto outros
vão produzindo objetos para o nosso funcionamento, tais
como raquetes de ping-pong, caixotes para o ecoponto ou
o nosso espantalho para a horta.

No fim, o clube Ludoteca exibiu o filme de terror “A Casa
Fantasma”, acompanhado de um lanche fantasmagórico
feito pelo clube de culinária. Houve salame de chocolate
de minhocas, olhos de cabra de mozarela, patê de azeito‑
nas com minhocas...tudo acompanhado por um delicioso
refresco de sangue.
É tempo de transformarmos estes bons momentos em
novas energias, entusiasmo e principalmente esperança de
que todos os nossos sonhos se vão realizar. Assim sendo,
desejamos a todos os pais, encarregados de educação,
professores, auxiliares, uma ótima quadra natalícia.
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Mas como quase tudo é ciência, o dia da Cultura Científica
em Portugal foi assinalado pelo Clube de Laboratório e
assim, convidámos os pais dos nossos pequenos cientistas a
virem participar numa aula diferente e bastante divertida,
que resultou na realização de um gel de banho de origem
orgânica. Como leram, são viagens consecutivas até aos
mais diversos pontos do desenvolvimento e criatividade
do ser humano, para as documentar os alunos do Clube de
Jornalismo estão a finalizar o jornal dos Clubes, realizando
entrevistas, crónicas, noticias e uma parte cultural, para
todos os leitores acompanharem.
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ESPAÇO PÚBLICO

ESPAÇO PÚBLICO

TERREIRO DAS
MISSAS
Inauguração

No passado dia 22 de novembro
foi inaugurado o novo Terreiro das
Missas após a intervenção que visou
repavimentar e de uma forma geral
preparar este espaço para receber os
diversos eventos que neste ocorrem.
Instalou-se também neste local uma
escultura de Sandra Baia, intitulada
THERE ARE ALWAYS PLACES ALONG
THE WAY | 2018.
A Junta de Freguesia fez-se represen‑
tar pelo Presidente Fernando Ribeiro
Rosa e vários elementos do Executivo.

OBRAS
DE REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS
A Junta de Freguesia de Belém informa que se irão proceder
a obras de repavimentação das seguintes vias:
• Praça Malaca
• Praça Dio
• Praça Damão
• Rua Tristão da Cunha
• Rua Dom Cristóvão da Gama
• Rua Afonso de Paiva
• Rua São Francisco Xavier
• Rua Fernão Lopes de Castanheda
A intervenção tem um prazo de execução de 4 semanas,
prevendo-se o início dos trabalhos no dia 20/11/2018, os quais
decorrerão em período diurno, entre as 8h e as 17h.

Dada a natureza dos trabalhos e de forma a melhorar as con‑
dições de segurança, será necessário condicionar o trânsito
nas mesmas, durante toda a obra. Ficam garantidos todos
os acessos a garagens, viaturas de emergência, assim como
a cargas e descargas.
Contamos desde já com a V. compreensão e colaboração,
atendendo aos benefícios que esta obra proporcionará à
Freguesia de Belém.

CCB

Dois novos blocos
No passado dia 28 de Novembro foi
apresentado o projecto de conclusão
do CCB – Centro Cultural de Lisboa,
obras que vão custar 65 milhões de
euros e que incluem a construção de
um hotel, de quatro ou cinco estrelas,
e ainda um edifício para escritórios
e lojas de pequeno comércio. Entre
estes dois novos blocos vai haver um
espaço pedonal de acesso ao público
em geral. O hotel terá vista frontal
para o rio Tejo e a entrada far-se-á
pela Avenida de Brasília; já o edifí‑
cio dos escritórios e das lojas, ficará
virado para a Rua Bartolomeu Dias.
A construção destes dois blocos será
financiada pelos privados a quem
vier a ser entregue a concessão, esta‑
belecida por um período de 50 anos,
renovável.
A Junta de Freguesia de Belém esteve
representada neste evento pela Vogal
da Educação, Helena Lencastre.
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Alerta-se desde já, para a eventualidade, das datas acima
referidas serem alteradas em virtude das condições clima‑
téricas que se verifiquem no momento da sua execução (ver
plano de trabalhos em anexo).

De notar que devido a algumas falhas
no fornecimento de material, situação
que nos transcende, nesta data ficou
ainda uma pequena faixa de terreno
para ser finalizada.
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Da esquerda para a direita, José Manuel Pinheiro, José Cardoso Brito,
Luís Camilo Alves (Vogal da Cultura da JFB), Eduardo Ferreira, Sónia Carrilho
e Helena Lencastre (Vogal da Educação da JFB).

PORTUGAL NA I GRANDE GUERRA
Exposição de Modelismo na Biblioteca

No âmbito das comemorações do Centenário da I Guerra
Mundial (que durou até dia 11 de novembro de 1918) a Junta
de Freguesia de Belém apresenta a iniciativa "Portugal na I
Grande Guerra – Exposição de Modelismo", a decorrer na
Biblioteca da Junta de Freguesia. No dia da sua inauguração,
além do público interessado, estiveram presentes, da parte
do Executivo da JF Belém, o Vogal da Cultura, Luís Camilo
Alves e a Vogal da Educação, Helena Lencastre.
A decorrer até 29 de março de
2019, "Portugal na I Grande
Guerra – Exposição de Modelis‑
mo", é a maior mostra até hoje
realizada de materiais portugue‑
ses, com 61 peças de modelismo,
14 imagens e algumas fotogra‑
fias. Poderá assim visitar este
trabalho extraordinário sobre
África e França, dos modelistas
Eduardo Ferreira, Álvaro Melo,
Luís Ferreira, Nogueira Pinto,
Vitalino Chitas, Luís Nunes dos Santos e José Carlos Almeida.

"Portugal na I
Grande Guerra
– Exposição de
Modelismo" é a
maior mostra até
hoje realizada
de materiais
portugueses.

Sobre o tema da I Guerra Mundial pode consultar:

A Junta de Freguesia de Belém, em
2019, vai renovar a sua parceria
com o Cineclube IndieLisboa.
Em 2019, o IndieLisboa - Festival In‑
ternacional de Cinema Independente
terá a sua 16ª edição, a acontecer de 2
a 12 de Maio de 2019, em várias salas
de cinema da cidade.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

FESTIVAL
INDIELISBOA

Na última edição, foram contabilizados
37 mil espetadores, com um aumento
de nove mil pessoas em relação a 2017,
tornando esta edição a segunda melhor
de sempre. A Junta de Freguesia de
Belém participou e levou muitas pessoas
ao cinema.
Segundo a organização, registaram-se
33 sessões de cinema esgotadas, nove
das quais com propostas de cinema por‑
tuguês, uma das apostas desta edição.
No próximo ano, a Junta de Freguesia
em colaboração com a organização do
Festival Indie, contará com o filme Sin‑
gularidades de uma rapariga loura
(Conto de Eça de Queirós) e/ou Os Olhos
de André, a que se seguirá um debate
com um convidado. A sessão na nossa
Junta de Freguesia vai decorrer entre
fevereiro e março.

www.portugal1914.org
www.portugalgrandeguerra.defesa.pt
grandeguerra.bnportugal.gov.pt

Escrita Criativa

Saiba informações sobre o magnífico
Workshop de Escrita Criativa, para
adultos, às terças, das 17h às 18h30, na
Biblioteca (Rua João de Paiva, nº 11),
orientado pela editora e investigadora
do IELT/ FCSH/ Universidade Nova.
Objetivos: Aprender técnica, criar
pequenas histórias e estimular a
veia criativa.
Inscrições ainda abertas.
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WORKSHOP
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LIVROS DE
LUÍSA TODI
Lembra-se de jogar ao monopólio e
da propriedade azul que se chamava
Av. Luísa Todi? Tivemos a visita da
descendente na 6ª geração de Luísa
de Aguiar Todi, que ofereceu a esta
biblioteca duas obras intituladas:
Luísa de Aguiar Todi, Estudos diver‑
sos, de Mário de Sampayo Ribeiro, de
1943. E Luísa Todi, Estudo crítico de
Joaquim de Vasconcellos da Imprensa
da Universidade de Coimbra de 1929.
Agradecemos a Isa Maria da Silva Todi
Godinho Gomes Pereira esta oferta da
sua familiar, que cantava com a maior
perfeição e expressão em francês,
inglês, italiano e alemão, e foi consi‑
derada a meio-soprano portuguesa
mais célebre de todos os tempos.

MOSTRA
BIBLIOGRÁFICA
Para os meses de janeiro e fevereiro,
na biblioteca, estarão em destaque
algumas obras da I Grande Guerra
Mundial que fazem parte do seu
acervo e da nossa história.

AULAS

na Biblioteca
Aulas de Espanhol
As aulas de espanhol decorrem às terças e quintas, das 14h30
às 15h40. As mesmas são lecionadas pelo nosso estimado
voluntário Professor Doutor Teodoro Infante Perez.
Aulas de Português e Cultura Portuguesa
As aulas de português e cultura portuguesa para estrangeiros
lecionadas pelos considerados voluntários Drs. Ângelo de
Oliveira, Françoise Moonens e Maria de Fátima Biscaia têm
sido uma aposta desta Junta de Freguesia face às necessidades
por nós observadas.

12
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São lecionadas às segundas, terças, quintas e sextas de acordo
com os níveis e nacionalidades dos prezados estudantes.

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

A Grande Guerra por Quem a Viveu

OS ELEVADORES DE LISBOA
Apontamentos históricos

O Sr. José Manuel Pinheiro (Presidente do CEC) veio, mais
uma vez, à nossa Biblioteca no dia 21 de novembro apresentar
Os elevadores de Lisboa - Apontamentos históricos o
que agradecemos. Esperamos a colaboração do mesmo para
uma próxima oportunidade, quem sabe para falar sobre o
comboio em Belém.
O Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa,
inaugurou esta exposição.

De acordo com a obra do doutor António
Ventura «A seleção dos depoimentos obe‑
deceu a duas preocupações principais:
manter um certo equilíbrio entre autores
consagrados (…) a par de outros que per‑
maneceram praticamente esquecidos, e
cuja bibliografia se limitou à obra que
escreveram sobre a sua experiência de
guerra. Procurámos contemplar as três
frentes de combate – Europa, Angola e
Moçambique (…) Privilegiámos a trans‑
missão da experiência vivida, o medo e
a coragem, o desespero e a esperança, o
humor e o drama.

CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

NOVIDADES

Não se pode morar nos olhos de um gato
Em finais do seculo XIX, já depois da aboli‑
ção da escravatura, um tumbeiro clandes‑
tino naufraga ao largo do Brasil. Um grupo
de náufragos atinge uma praia intermi‑
tente, que desaparece na mare cheia: um
capataz, um escravo, um misero criado,
um padre, um estudante, uma fidalga e sua
filha, um menino pretinho ainda a dar os
primeiros passos... Todos são vencedores
na morte, perdedores na vida.

COCHES, DE JOSÉ
CARDOSO BRITO

Já visitou o Museu Nacional dos Coches depois
de 12 de outubro? Aí encontra-se exposta a
coleção de 14 miniaturas de coches do mo‑
delista José Cardoso Brito.
Pode, ainda, visitar a biblioteca na Rua João de
Paiva, nº 11 e ver um 15º exemplar do mesmo.

Museu dos Coches

Exposição patente até ao dia 3 de Fevereiro de 2019
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Modelismo de Coches – José Cardoso Brito
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AÇÃO SOCIAL

Área de Voluntariado
da Junta de Freguesia
de Belém
210 132 351
voluntariado@jf-belem.pt

VOLUNTARIADO
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Balanço 2018
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Por ocasião do Dia Internacional da Felicidade a Junta de
Freguesia de Belém associou-se a esta comemoração com um
Workshop de Maquiagem Sénior, atividade dinamizada no
Centro de Dia de São Francisco Xavier, por uma das nossas
voluntárias.
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46 ANOS AOS 60 ANOS

O Projeto “Laura” funcionou voluntariamente no Centro de
Dia de São Francisco Xavier, onde todas as semanas, se leu
um excerto de um livro, um texto ou um conto e se partilhou
com os utentes. Desta forma pretendeu-se estimular as funções
cognitivas dos idosos e criar um momento de distração e lazer.

MAIS DE 61

Feminino

Masculino

Habilitações Voluntários
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Feminino

2 1

3
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O Red Day KW foi uma atividade desenvolvida pelos 60 co‑
laboradores do Market Center do Restelo que recuperaram e
decoraram a residência de treino de autonomia e o Fórum de
Apoio Social da associação ARIA - Associação de Reabilitação,
Integração e Ajuda, cuja missão é ajudar a pessoa com pro‑
blemas de saúde mental a adquirir os recursos necessários à
sua reabilitação psicossocial e integração socioprofissional.
A Junta de Freguesia de Belém apoiou esta iniciativa forne‑
cendo os materiais.

Masculino

Situação Profissional
19

7
3
ATIVO

3
INATIVO
Feminino

Os escuteiros do Agrupamento 380-Calhariz de Benfica
fizeram uma atividade de Pintura do muro grafitado da
Rua das Pedreiras. É sempre muito gratificante ver jovens
com um sorriso na cara a dispensar o seu tempo e energia
em prol dos outros. Obrigado Caminheiros do 380!

1
DESCONHECIDO

Atualmente a Junta de Freguesia de Belém conta com 253
inscritos na área de voluntariado, dos quais 37 estão a parti‑
cipar ativamente em projetos. Os gráficos, apresentam alguns
dados relevantes sobre a tipologia dos nossos voluntários.

Masculino

Voluntariado da Junta de Freguesia de Belém.
Telefone 210 132 351 ou voluntariado @jf-belem.pt .
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BELÉM

AÇÃO SOCIAL

A 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, o
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou, em Lisboa,
o Núcleo Refood Belém, onde acompanhou o trabalho
dos voluntários ai presentes, tendo participado na distribuição do jantar juntamente com o fundador da Refood,
Hunter Halden e o Presidente da Junta de Freguesia de
Belém, Fernando Ribeiro Rosa.
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Pretende-se
reduzir o
desperdício
alimentar,
atenuando
a fome.

A Refood é uma organização independente, sem fins lucrativos, con‑
duzida por cidadãos voluntários, que recolhem a comida que sobra
nos restaurantes, supermercados, padarias, cafés, pastelarias, hotéis,
etc. e distribuem por aqueles que necessitam. Desta forma, pretende
reduzir o desperdício alimentar, atenuando a fome e diminuindo a
quantidade de resíduos que, de outra forma, acabariam nos aterros
sanitários, agravando o problema da gestão dos resíduos nas cidades.

Em Belém, o núcleo Refood ocupa uma instalação na Rua
das Pedreiras, reabilitada e cedida gratuitamente pela
Junta de Freguesia, incluindo-se nesse apoio o pagamento
de água e de eletricidade.

AÇÃO SOCIAL

MÉDIAS
POR DIA

695 famílias
2072 refeições
235 presenças
de voluntários
1228 horas de
voluntariado
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Na foto, o Presidente da Junta da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa,
o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
e a atual responsável pelo Refood Belém, Leonor Ferreira.

7649 presenças
de famílias
22792 refeições
6052 presenças
de voluntários
13 506 horas de
voluntariado
51 fontes de
alimento
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VALORES
ACUMULADOS
POR ANO

45 famílias
107 refeições
23 voluntários
51 horas de
voluntariado

MÉDIAS
POR MÊS

Na foto, Fernando Ribeiro Rosa, com a distinção europeia que a Junta de Freguesia
de Belém recebeu em conjunto com o projecto Refood, na presença do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa e dos responsáveis máximos do Refood.
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BELÉM

AÇÃO SOCIAL

REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS EM 2018

Na foto, o Fundador do Refood, Hunter Halden, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
o Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa e o Vogal da Ação Social da JF Belém, João Carvalhosa.
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EXISTÊNCIA E PRESENÇA DE VOLUNTÁRIOS EM 2018

AÇÃO SOCIAL

VENHA SER

VOLUNTÁRIO
PARA ALIMENTAR 10 PESSOAS

ELIMINANDO O DESPERDÍCIO ALIMENTAR

INSCREVE-TE
Rua das Pedreiras,1400-271 Lisboa (frente à Repsol)
2ºf a 6ºf das15.00h ás 21.00h

voluntariado.refood.belem@gmail.com

19

962 333 014
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2 HORAS SEMANAIS

Psicobelém 2018

AÇÃO SOCIAL

Atividade desenvolvida
Terapia da Fala
Terapia de Casal
Psicomotricidade
Educacional/Orientação Vocacional
Acompanhamento Psicológico/Psicoterapia
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9%
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Psicobelém 2018

Caracterização da População
O CUIDADOR INFORMAL
Presentemente surgem cada vez mais pu‑
blicações, teses e notícias sobre a figura
do cuidador informal.
Mas afinal o quer dizer ser cuidador
informal? Quem é o cuidador informal?
O cuidador informal é todo aquele(a)
que presta voluntariamente cuidados
e assistência a outros. A atividade do
Cuidador Informal implica uma signifi‑
cativa sobrecarga a nível físico, psíquico,
social e financeiro, havendo por essa
razão necessidade de apoio e proteção
da sua qualidade de vida.
Segundo dados da Associação Nacional
dos Cuidadores Informais há 800 mil
cuidadores informais em Portugal.
Podemos também perceber pela litera‑
tura científica que a sociedade atribui
à mulher a tarefa de cuidar, reconhe‑
cida como função inerente de mãe,
esposa e filha.
Neste contexto, os estudos de investiga‑
ção sobre este tema referem que a maior
parte dos cuidadores informais é com‑
posta por mulheres que suportam um
acúmulo de atividades que comportam
as tarefas do lar e a função de cuidar.
O impacto e as implicações na vida
pessoal do cuidador provenientes da
tarefa de cuidar, são diversas e afetam
a rotina e a saúde deste. Fruto desse pro‑
cesso muitos desenvolvem sentimentos
negativos, conflitos internos, vontade de
fugir da situação vivenciada, ocasionan‑
do sobrecarga física, emocional e social.
Constata-se também que quanto maior
a sobrecarga do cuidador, maiores são
os sintomas de ansiedade e depressão
observados.
No Psicobelém temos uma equipa mul‑
tidisciplinar que pode ajudá-lo(a). Con‑
tacte-nos!
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Siga-nos no Facebook em
www.facebook.com/PsicoBelem

40%

51%
9%

Adultos
Jovens
Crianças

No Psicobelém temos uma equipa multidisciplinar que pode ajudá-lo(a
Contacte-nos!
PSICOBELÉM
Siga-nos no
Facebook em www.facebook.com/PsicoBelem/

Balanço 2018!

O PsicoBelém, desenvolve o seu trabalho na Freguesia de Belém,
é um projeto que se destina a crianças, jovens e adultos e que tem
como objetivo prestar serviços de acompanhamento e aconse‑
lhamento psicológico individual e familiar, terapia da fala, bem
como a promoção do desenvolvimento psicomotor.
Este projeto foi criado em junho de 2015 e tem como missão,
intervir numa sociedade cada vez mais necessitada de apoios
ao nível da integração, bem-estar e desenvolvimento físico e
psicológico adequado. Conta com uma equipa multidisciplinar
constituída por psicólogos especializados em diferentes áreas,
uma terapeuta da fala e uma psicomotricista.
De forma a facultar estas valências ao maior número de pessoas
possível, as consultas apresentam preços reduzidos, que variam
de acordo com a relação que o cliente tem com a Freguesia
de Belém.
Os gráficos apresentados de seguida, exemplificam a percenta‑
gem de casos aos quais o projeto deu resposta em 2018. Espe‑
ramos em 2019 poder contribuir ainda mais para o bem-estar
da comunidade.
No Psicobelém temos uma equipa multidisciplinar que pode
ajudá-lo(a). Contacte-nos!
Siga-nos no Facebook em www.facebook.com/PsicoBelem

FÉRIAS DE NATAL

Crianças e Jovens — Ação Social
Ainda estão abertas as inscrições para o 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)
O programa decorre de 17 de dezembro a 2 de janeiro e é desti‑
nado a crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos.
Mais informações no seguinte link: bit.ly/feriasnatalJFB2018
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)

AÇÃO SOCIAL

a).

CUIDADORES INFORMAIS
Caros Fregueses,
O papel da família e dos amigos no apoio e prestação de cuida‑
dos às pessoas com dependência, parcial ou total, é por demais
importante.
De acordo com a Associação Nacional de Cuidadores Informais,
o cuidador informal é “toda a pessoa que assume como função a
assistência a uma outra pessoa que, por razões tipologicamente
diferenciadas, foi atingida por uma incapacidade, de grau variá‑
vel, que não lhe permite cumprir, sem ajuda de outro (s), todos
os atos necessários à sua existência, enquanto ser humano”
(Oliveira et al, 2007).
Queremos que o reconhecimento da importância do papel dos
cuidadores informais se traduza num plano de intervenção por
parte desta Junta de Freguesia - Departamento da Ação Social
-, que vá ao encontro das necessidades sentidas por quem vive
essa situação, salvo necessidades de natureza económica.
Para tanto, precisamos da vossa colaboração através do preenchi‑
mento e devolução do questionário que disponibilizamos abaixo.
O questionário pode ser entregue nas secretarias da Junta Fre‑
guesia de Belém.
Caso não se consiga deslocar até à Junta Freguesia de Belém,
contate o 210 132 351 para marcação de uma visita domiciliária
ou atendimento presencial.
O questionário também está disponível online em bit.ly/inqueritoCF,
no website (www.jf-belem.pt) e no facebook da Junta de Freguesia
de Belém (www.facebook.com/juntafreguesiabelem).

QUESTIONÁRIO

CUIDADORES
INFORMAIS
1

CARTÃO SOLIDÁRIO
Apoia 239 famílias

Na sua V Edição o Cartão Solidário
que consiste na atribuição de um
Cabaz Alimentar e/ou de Higiene,
sem qualquer encargo para as fa‑
mílias, em formato Cartão Presente
apoia 239 famílias, das quais 219
famílias com produtos alimentares
(perecíveis e frescos) e de higiene e
20 famílias com produtos de higiene.
Este Cartão Solidário dá acesso a pro‑
dutos alimentares que são a base da
alimentação diária, e/ou alguns pro‑
dutos de higiene pessoal e para o lar,
atribuídos em função do número de
pessoas e características do agrega‑
do familiar. Está abrangido por esta
medida, prioritariamente,
quempor
temordem de maior
Indique
um rendimento per capita
não inferior
económicos, que gostar
ao IAS – Indexante de Apoios
nesteSociais
acompanhamento. Sen
(€428,90), quem seja identificado
pore o 6 o menos im
importante
algum dos parceiros sociais e outros
seApoio
psicológico ou emo
que, comprovadamente,
encon‑
 Apoio nas técnicas de cu
trem em dificuldades financeiras.
(ex.: alimentação, posicio

 Ajudas técnicas (ex.: cade
articuladas, entre outras)
 Apoio social
 Períodos para descanso d
 Outros. Quais? 

É cuidador (se tem a seu cargo alguém) ou é cuidado
por alguém (ajudado por alguém)?
 Cuidador

 Cuidado

Se responder “cuidado” passe à pergunta 4.

2










Marido/ Mulher
Filho/a
Neto/a
Sobrinho/a
Afilhado/a
Amigo/a
Vizinho/a
Outro. Qual? 

 Apoio na alimentação
 Apoio nos cuidados de hi
 Apoio à locomoção
 Apoio em situações de pe
 Outros. Quais? 
A Junta de Freguesia de Belém dis‑
ponibiliza um serviço gratuito de
Idade do cuidador 
apoio à população, de pequenas re‑
da pessoa
cuidada 
parações domésticas, de Idade
eletricista
e
canalizador, prestado pelo Sr. José
Luís Sobral. Este serviço é destina‑
do a pessoas com idade Agradecemos
a partir dos a sua colabora
Caso
queira ser contactado d
55 anos, em situação de
carência
económica.

Para usufruir deste serviço basta

inscrever‑se na Junta de Freguesia

entre as 9h e as 18h.


PEQUENAS
REPARAÇÕES

A pessoa que cuida tem algum tipo de apoio?







Que tipo de apoios dá à pess

Centro de dia
Serviços de apoio domiciliário
Centro de Convívio
Casa de repouso
Atividades da Junta Freguesia De Belém
Outras atividades. Quais? 
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3

Qual a relação que tem com a pessoa cuidada?

AÇÃO SOCIAL

ATENDIMENTO SOCIAL
O atendimento social é uma forma de ajudar as pessoas ou
as famílias em situação de carência ou vulnerabilidade.

LOJA SOLIDÁRIA
Não Custa Nada!!

A Loja disponibiliza vestuário
pessoal e roupa de casa (toalhas,
roupa de cama). Mensalmente são
apoiados aproximadamente 100
agregados familiares, o que remete
para que, anualmente, mais de 2000
pessoas estejam a beneficiar deste
projeto social.

Este serviço é desenvolvido pelas assistentes sociais da Ação
Social da Junta de Freguesia de Belém. Neste contexto, são
prestados apoios e encaminhamentos a diversos níveis, no‑
meadamente a nível alimentar, habitação, apoio domiciliário
ou questões do foro da saúde mental.
Relativamente ao trabalho desenvolvido em 2018, contabi‑
lizamos um total de atendimentos de cerca de 900 utentes,
que beneficiaram da nossa ajuda e apoio. Em termos do tipo
de população atendida é de salientar que mais mulheres do
que homens recorrem a este tipo de atendimento e que a
faixa etária se encontra acima dos 40 anos.

Local de funcionamento: Rua de Pedrou‑
ços, nº 84 -86
Horário: 3ªfeira – 10h às 14h; 5ªfeira – 15h
às 19h; Sábado – 10h às 13h

4

 Apoio psicológico ou emocional
 Apoio nas técnicas de cuidados a dependentes
(ex.: alimentação, posicionamento)
 Ajudas técnicas (ex.: cadeira de rodas, camas
articuladas, entre outras)
 Apoio social
 Períodos para descanso do cuidador
 Outros. Quais? 

tem a seu cargo alguém) ou é cuidado
udado por alguém)?
 Cuidado

LAVANDARIA SOCIAL

dado” passe à pergunta 4.
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Durante o ano de 2018 apoiámos
mais decuidada?
um milhar de pessoas,
que tem com a pessoa
já que semanalmente passam
ulher
pela lavandaria uma média de 20
séniores e seus agregados familiares que usufruem de serviços de
lavagem, secagem e engomadoria
de peças de vestuário, roupa de
cama e atoalhados.
A Lavandaria Social está em funcio‑
namento desde 2012 em parceria com
a Paróquia de Santa Maria de Belém.
l? 
Destina-se a pessoas com 65 anos ou
mais que disponham de rendimentos
cuida tem algumaté
tipoao
devalor
apoio?
do IAS (428.90€). Faça
a
sua
inscrição/marcação
com uma
dia
assistente social da Junta de Freguesia
e apoio domiciliário
de Belém.
Convívio
Horário de atendimento aos utentes da
Lavandaria: 2ªf, 4ªf e 6ªf das 9h30 às 11h30
pouso
Local:
de Pedrouços 84/86.
da Junta Freguesia
De Rua
Belém
idades. Quais? 

Indique por ordem de maior importância os apoios,
não económicos, que gostaria de ter para o ajudar
neste acompanhamento. Sendo que, o 1 é o mais
importante e o 6 o menos importante.

5

Que tipo de apoios dá à pessoa de quem cuida?

6

Idade do cuidador 







Apoio na alimentação
Apoio nos cuidados de higiene
Apoio à locomoção
Apoio em situações de pessoa acamada
Outros. Quais? 

Idade da pessoa cuidada 
Agradecemos a sua colaboração.
Caso queira ser contactado deixe o seu contacto
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TESTAMENTO VITAL
Uma das necessidades, e direitos, dos seres humanos é o de
serem respeitados nas suas vontades, mesmo em situações
graves de doença.
Pensar na doença e na morte é algo que nos assusta a todos
nós e todos queremos morrer de forma digna e com o mínimo
sofrimento possível. Hoje em dia ouvimos muito falar em
morrer com dignidade, mas o que é dignidade para mim
pode não ser para a pessoa ao meu lado...
Então como fazer respeitar a nossas vontades, o que cada
um considera essencial para morrer com dignidade quando
estamos incapacitados ou inconscientes? Escrevendo-as e
registando-as! É disto que trata o Testamento Vital.
Para que serve?
O Testamento Vital permite a manifestação da vontade e os
cuidados que desejamos, ou não, receber quando não podemos
expressar a nossa vontade. Permite nomeadamente recusar:
reanimação cardiorrespiratória, meios invasivos de suporte
artificial de funções vitais, medidas de alimentação e hidra‑
tação artificiais apenas para retardar o processo natural de
morte, participar em estudos em fase experimental. Possibilita
ainda a nomeação de um Procurador de Cuidados de Saúde,
alguém em que confiamos para tomar decisões por nós em
último caso. Não basta dizer a um familiar ou a um amigo o
que queremos, se tal não ficar escrito no TV os médicos terão
a última palavra. Já pensaram na angústia para os familiares
que ficam, por exemplo se estiver ligado a um ventilador
para poder viver, e não houver consenso quanto à decisão
de "desligar a máquina" ou não?
Como fazer
O formulário do Testamento Vital pode ser descarregado
através do Portal da Saúde (http://spms.min-saude.pt/2016/06/
rentev/), são apenas 4 páginas a preencher. É aconselhável
solicitar o apoio de um médico que possa responder às suas
questões e ajudá-lo a preencher. O documento deverá então
ser entregue num balcão do Registo Nacional de Testamento
Vital, devendo a assinatura ser presencial. O Testamento Vital
será depois introduzido na base de dados à qual podem aceder
os médicos e enfermeiros em qualquer hospital público.
Quem deve fazer

O testamento vital é um direito de todos nós. Não deixe
que os outros decidam por si!
Fique atento às actividades da sua Junta de Freguesia, em
breve faremos uma apresentação sobre este tema onde será
possível responder a todas as suas questões.
Susana Dagot, Vice-presidente Executiva da AMARA-Asso‑
ciação pela Dignidade na Vida e na morte // www.amara.pt

Ação de Capacitação
e Sensibilização

Numa iniciativa da Rede Social de
Lisboa com o apoio da SCML (Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa) e da
JFB (Junta de Freguesia de Belém) que
está inserida no CLAS (Conselho Local da
Ação Social de Lisboa e integra o Eixo 3
GT (Grupo de Trabalho) 6 sobre a Saúde
Mental, realizou-se no Centro Social
de Belém uma Ação de Capacitação e
Sensibilização do âmbito do Grupo de
Trabalho Intervenção em domínios de
maior vulnerabilidade, nomeadamen‑
te sobre o tema “Lei 49/2018 – Maior
Acompanhado”, que vem substituir e
revogar os institutos da interdição e da
inabilitação.
Na sessão de abertura o Presidente da
Junta de Freguesia de Belém, Dr. Fer‑
nando Ribeiro Rosa chamou a atenção
para a importância desta iniciativa que
permitiu promover a reflexão e aprofun‑
damento desta temática regulamentada
ao abrigo da Lei 49/2018, que visa criar
novas respostas para o “Maior Acompa‑
nhado”, que não consegue gerir alguns
aspetos da sua vida. Estiveram presentes
cerca de 100 pessoas representantes das
diversas entidades envolvidas.
O representante da SCML Dr. Gonçalo
Esteves convidou os presentes a refletir
sobre a necessidade de antecipar, em
contexto familiar, as situações decorren‑
tes do processo evolutivo da demência
e outras patologias do foro mental, no
sentido da preparação do futuro de
quem não poderá gerir a sua vida e bens.
Salientou ainda a importância de pro‑
mover o diálogo sobre estas questões,
por forma a retirar o cariz de tabu ainda
associado.
A Dra. Joaquina Castelão da Familiar‑
mente deu seu testemunho pessoal
dando conta das dificuldades sentidas
por todos aqueles que acompanham
e são acompanhados ao longo destes
processos que assumem aspetos estig‑
matizantes, e permitiu aos presentes
perceber o tema do lado da família.

BI30 | NOV - DEZ 2018 | JF BELÉM

O Testamento Vital não é só para pessoas doentes ou em fim
de vida, qualquer cidadão maior de idade poderá e deverá
fazê-lo. Preencher este documento pode ser um momento
importante de reflexão sobre as nossas escolhas e as nossas
prioridades, não só em termos da nossa Morte mas, sobretudo,
da nossa Vida!

"MAIOR
ACOMPANHADO"
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A Equipa
Multidisciplinar da
Ação Social da Junta
de Freguesia de Belém,
desenvolve diversos
projetos e articula com
diversas entidades,
prestando vários
serviços de apoio
social no território.
Esta intervenção
desenvolve-se em
três grandes áreas:
Apoio às Familias,
Apoio Social e Apoio à
Comunidade Escolar.

APOIO
ÀS FAMÍLIAS
Infância Juventude
e Seniores
PARCERIA COM O
GABINETE PSICOBELEM
Apoio Psicológico Orientação
Vocacional
Apoio
Psicomotor

Terapia da Fala

Terapia Familiar
e de Casal
EMDR

CAMPOS DE FÉRIAS
Pré Escolar

Jovens

Infância

Séniores

APOIO SOCIAL

ATENDIMENTO SOCIAL
PROMOÇÃO DO
ENVELHECIMENTO
ATIVO

Encaminhamento e Articulação de
serviços Pedidos de Apoio à Segu‑
rança Social Candidaturas a Habi‑
tação Social

Passeios Sénior

Pequenas Reparações

Atividades
de Pintura
Ginástica
Informática

Aprendizagem
de línguas
estrangeiras
Português
Biblioteca

CPCJ - LX OCIDENTAL
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E JOVENS
Desenvolvimento de ações de pre‑
venção e sensibilização

Fundo de Emergência Social
Pequenas Ajudas, Grandes Apoios
(quem tem/necessita de equipamen‑
tos grandes/pequenos em estado de
reutilização)

CABAZES SOLIDÁRIOS
Alimentar e Higiene

AÇÃO SOCIAL

GABINETE DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL
Parceria
com o IEFP

Divulgação
de ofertas
de emprego

Apoio à procura
ativa de emprego Articulação
das entidades
Sessões de
empregadoras
Esclarecimen‑
com o IEFP
to/Formações

CSFB - COMISSÃO
SOCIAL DA FREGUESIA
DE BELÉM
Educação inclusi‑ Social-Transpor‑
va na comuni‑
te solidário
dade escolar
Guia da Saúde
Combate ao
Isolamento

PSICOMOTRICIDADE NA
ESCOLA
População Alvo: Alunos de Jardim
de Infância e 1º Ciclo
Promover os processos simbólicos
Gestão de processos de atenção, da
memória e percepção
Prevenir possíveis problemas
emocionais
Desenvolver estratégias de autorre‑
gulação do comportamento

APOIO À
COMUNIDADE
ESCOLAR

Estimular o desenvolvimento
psicomotor

INTERVIR EM BELÉM
FEIRA DA EDUCAÇÃO E
DA SAÚDE DE BELÉM
Organizada em parceira com o
Sub-Grupo de Educação Inclusiva
da Comissão Social da Freguesia
de Belém e com os Lions Clube de
Belém e Lions Sete Colinas.

O Projeto “Intervir em Belém”
desenvolve atividades dirigidas
à população do pré-escolar
e 1º Ciclo, do Agrupamento
de Escolas do Restelo, no
âmbito da prevenção de
comportamentos de risco.

SONHAR ACORDADO
População Alvo: Alunos do Jardim
de Infância.

Pretende promover as áreas da
saúde e da educação e um estilo de
vida saudável.

Proporcionar momentos de descon‑
tração e tranquilidade Promover
a consciencialização dos estados
tónicos das crianças

AFETOS NO JARDIM DE
INFÂNCIA E 1º CICLO

Desenvolver competências pessoais
e sociais Promover estratégias de
socialização Prevenção de compor‑
tamentos de risco.
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LAVANDARIA SOCIAL
LOJA SOLIDÁRIA
DIA DO VIZINHO

População Alvo dos Afetos no
Jardim de Infância: Finalistas (5
anos) População Alvo dos Afetos
na Escola (1º Ciclo): Turmas de 1º
Ciclo Promoção do desenvolvimento
integral das crianças

Desenvolver a regulação do ritmo
interno e harmonização dos
segmentos corporais Além do efeito
imediato, pretende-se que os partici‑
pantes alcancem uma maior per‑
cepção e consciência de si mesmo,
do seu corpo, das suas sensações e
emoções. Estimular a aquisição de
mais conhecimentos relativamente
à adaptação e exploração do mundo
envolvente

25
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Balanço 2018
Durante 2018 para além do trabalho desenvolvido no
âmbito das competências do GIP, dada a sua proximi‑
dade à população, desenvolveu-se um importante papel
informativo e de apoio no esclarecimento de questões de
carácter técnico-administrativo.
A população que nos procura no GIP-Belém é maioritaria‑
mente masculina com menos de 6º ano de escolaridade e
maioritariamente feminina com mais de 12º ano.
Esta população é maioritariamente masculina com menos
de 6º ano de escolaridade, mas maioritariamente feminina
com mais de 12º ano.
Verifica-se um equilíbrio entre a procura ativa de emprego
e apresentações a ofertas de emprego na população em
situação de desemprego que nos procura, como se pode
ver nos gráficos apresentados.
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A equipa do GIP-Belém esteve presente em reuniões de
trabalho promovidas pelo IEFP-Instituto do Emprego e For‑
mação Profissional onde foram debatidos diversos temas
relacionados com o desenvolvimento de novos projetos,
que resultaram na implementação de novas ações con‑
cretas, próximas dos interesses e motivações das pessoas
que estão num processo de (re)inserção no mercado de

trabalho e/ou de formação profissional. Igualmente, no
contexto das referidas reuniões foram trazidos à mesa de
debate assuntos relacionados com o funcionamento dos
GIPs, nomeadamente, objetivos, execuções e articulação
entre estes e o IEFP.
A equipa esteve também presente em reuniões promovidas
pela Redemprega Lisboa, no sentido partilhar desafios e
obstáculos que se apresentam aos técnicos que acompa‑
nham desempregados, reforçar competências e relações,
desenvolver estratégias, trocar experiências e metodologias
otimizando o trabalho em rede.
No que se refere a presenças em seminários e congressos
sobre empregabilidade e a promoção de ações de fomento
ao emprego e qualificação profissional, destacamos o
evento Factor E – Feira de Emprego, formação e Volunta‑
riado promovido pelo Eixo 5, Empregabilidade e Empreen‑
dedorismo da Comissão Social de Freguesia de Marvila,
RedEmprega Lx Oriental, Rede EFE, RedEmprega Lisboa
e o Seminário Formação Profissional: Qualidade e Atrati‑
vidade promovido pela Câmara de Comércio Luso-Alemã
com o apoio da Agência Nacional para a Qualificação e
Ensino Profissional, IP (ANQEP) e do Instituto do Emprego
e Formação Profissional (IEFP).

AÇÃO SOCIAL

“DO RESTELO PARA A CIDADE”
Passeios Pedestres
Por Prof. João Cristóvão

Belém-Restelo, sítio privilegiado que se estende em anfiteatro pela
encosta sul de Monsanto em direção ao Tejo, com vistas admiráveis
para o rio e para o oceano.
Neste espaço cósmico e espiritual fica perpetuada a plêiade de
artistas e de poetas que nos faz “ver” a grandiosa epopeia “daqueles”
que deram “novos mundos” ao mundo.

O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro
Rosa, acompanhado por Ana Magalhães,
da Direção de "Corações com Coroa".

Vamos recordar as atividades do grupo em novembro.
Dia 6 – Futuros de Lisboa. A exposição no Museu da Cidade abre
uma ampla base da interpelação e interrogação a cada cidadão,
sobre o que será mais fundamental na construção do futuro para a
cidade de Lisboa. A exposição equaciona elementos que suportam
os conceitos de Lisboa, cidade e futuro, cujos valores e atitudes de
mudança vão originando as tendências de vida urbana e neste caso
a transformação de Lisboa.
Dia 13 – A visita à Gulbenkian tem o nome de “Pose e Variações” na
escultura em Paris no tempo de Rodin. Foi uma sedutora viagem
pela escultura do séc. XIX, com poses de figuras em estado puro,
realçando um repertório significativo de formas e movimentos.
Vimos a figura acocorada com a Flora de Carpeaux ou a mulher
acocorada de Rodin, que estabeleceu uma relação ousada com a
tradição e representam figuras absortas em estado de transe, quase
primitivas. Surge também o tema da maternidade, que mostra o
sentimento de ser mãe, presente no séc. XIX, com uma visão nova
distinta da iconografia antiga.
As composições de Rodin contribuíram decididamente para a ex‑
plosão da sensualidade na escultura e evoluíram com o tempo para
formas verdadeiramente ousadas e originais. A idade do bronze
de Rodin incorpora um desafio de modernidade na interpretação
idealista deste género escultórico. Depois de Rodin as poses clássicas
deram origem a reinvenções surpreendentes.
Dia 20 e 21 – Viagem a Braga. Com 40 séniores, saímos de Lisboa com
o lema “A boa disposição e a alegria facilitam o sorriso”. Partimos
às 7.00 horas e ao meio dia estávamos já a comprar fogaças em Vila
da Feira, onde almoçámos. Saímos depois para Guimarães, berço
da nacionalidade portuguesa, onde segundo a tradição nasceu o
1º Rei de Portugal e onde se deram acontecimentos marcantes
que conduziram à Independência Nacional. Visitámos o Castelo e
o Palácio dos Duques de Bragança, agora Museu e Residência da
Presidência no Norte. O Castelo construído no séc. X por ordem
da Condessa Mumadona para defender a população e o recente
Mosteiro por ela fundado, dos ataques dos inimigos. O Conde D.
Henrique amplifica-o no séc. XII. O Paço dos Duques é construído
por D. Afonso, Conde de Barcelos. Vimos o centro histórico da
cidade, hoje Património da UNESCO.

Despedimo-nos de Braga com um passeio pedonal pela Rua do
Santo, o grande Centro Comercial da Bracara Augusta.
O regresso foi rápido e com final feliz. Todos estavam satisfeitos
pelos valores dos dois dias de viagem.
Dia 28 – Culturgest. Vimos “El Jardín de los Senderos que se Bi‑
furcan” de Juan Araujo, obra homónima do livro “O Jardim dos
Caminhos que se Bifurcam”, um conto de 1941 de Jorge Luís Borges.
O trabalho é concebido em volta da ideia de mimese utilizando
margens duplas espelhadas de obras de outros artistas.

VII Conferência e
VI Prémio Corações
Capazes de Construir
No passado dia 19 de novembro, pelas
17h, realizou-se a VII Conferência Cora‑
ções Capazes de Construir, na Fundação
Caloute Gulbenkian, em Lisboa. Esta edição
debruçou-se sobre algumas das temáticas
ligadas a uma fase fundamental do cresci‑
mento, a adolescência, procurando respos‑
tas para os desafios com que se deparam as/
os jovens de hoje, promovendo ferramentas
que sejam transformadoras no sentido de
adquirirem as competências necessárias
e desejadas.
Desenvolvida pela associação Corações Com
Coroa, esta iniciativa insere-se num conjun‑
to de projetos que visam a promoção dos
direitos humanos, a inclusão, a igualdade
de oportunidades e género, de uma cida‑
dania ativa, com um reforço na educação
e na saúde, mas também na saúde sexual
e reprodutiva. Segundo a associação, estes
pontos são "a base para a construção de
uma sociedade mais justa, mais equilibrada,
sustentável e igualitária".
Na Conferência Corações Capazes de Cons‑
truir foram partilhadas histórias únicas,
de personalidades públicas inspiradoras
que partilharam o seu percurso pessoal
e profissional e o que as fez tornarem-se
referências para as gerações mais novas
nas suas diferentes áreas.
Através do projeto "CCC vai à Escola", onde
se verifica a maioria de casos de violência
no namoro, a associação tem dados que
indicam o quão destorcidos estão determi‑
nados conceitos para os jovens que consi‑
deram "normais" alguns comportamentos
violentos e manipuladores quando enqua‑
drados no âmbito da intimidade de uma
relação. Através da partilha de exemplos,
procurou-se desenvolver tácticas que per‑
mitam intervir antecipadamente e de forma
regular, para prevenir a legitimação da
violência física e psicológica na juventude.
Nesta conferência estiveram diversas en‑
tidades, entre elas Fernando Ribeiro Rosa,
Presidente da Junta de Freguesia de Belém.
Parabéns a Catarina Furtado, fundadora e
grande dinamizadora da CCC, pela magnífica
organização de mais esta conferência.
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Seguimos depois para Braga e de imediato visitámos a cidade
antiga, onde jantámos antes de irmos para o Hotel. Logo na manhã
seguinte, dirigimo-nos ao Bom Jesus do Monte e ao Sameiro que,
mesmo com alguma chuva, apreciámos com gosto os templos e a
beleza dos interiores e da paisagem. Nós apenas embelezámos o
ambiente com os nossos chapéus-de-chuva coloridos. Descemos
depois à Sé Catedral e ao Museu anexo. Foi com o Bispo D. Pedro
que a partir do segundo quartel do séc. II se foi reconstruindo no
estilo românico português. O seu interior tem três naves, transepto
e cabeceira em 5 capelas, é austero. No subsolo da capela-mor,
conservam-se ainda vestígios arqueológicos do primitivo templo
paleocristão e alto medieval. Ao lado da Catedral há o Tesouro
e Museu, criado em 25 de março de 1930, o qual recolhe peças
reunidas ao longo do tempo.

CORAÇÕES COM
COROA (CCC)
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DESTAQUE

COMEMORAÇÕES
Dia da Restauração
da Independência

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
depositou uma coroa de flores junto ao
Monumento aos Restauradores em Lisboa,
durante a Cerimónia de Homenagem aos
Heróis da Restauração e da Guerra da
Aclamação.
A cerimónia, realizada na Praça dos Restau‑
radores e presidida pelo Chefe de Estado,
teve início com o içar da Bandeira Nacional
ao som do Hino Nacional, a que se seguiu o
içar da Bandeira da Restauração ao som do
Hino da Restauração. Os hinos foram canta‑
dos pelo Coro Juvenil da Casa Pia de Lisboa.
Usaram depois da palavra o Presidente da
Sociedade Histórica da Independência de
Portugal, José Alarcão Troni, o Coordena‑
dor-geral do Movimento 1.º de Dezembro
de 1640, José Ribeiro e Castro, o Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando
Medina e o Ministro da Defesa Nacional,
João Gomes Cravinho, numa cerimónia
onde esteve também presente o Vice-Pre‑
sidente da Assembleia da República, José
Manuel Pureza.
A JF Belém fez-se representar pelo Presi‑
dente Fernando Ribeiro Rosa.

AGENDA 21
para Cultura

No passado dia 14 de dezembro decor‑
reu um encontro no âmbito do programa
Agenda 21 para Cultura, subscrito pela
CML. Este encontro, direccionado para os
representantes das diversas Juntas de Fre‑
guesia de Lisboa propôs a reflexão sobre
as possíveis acções de implementação dos
9 compromissos constantes da Agenda 21
para a Cultura:
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1. Direitos Culturais
2. Património, diversidade e criatividade
3. Cultura e Educação
4. Cultura e Ambiente
5. Cultura e Economia
6. Cultura e inclusão social
7. Cultura planeamento e espaço público
8. Cultura, informação e conhecimento
9. Governança

Mais sobre a Agenda 21 para a Cultura, no
site: www.agenda21culture.net

COMEMORAÇÕES

Dia de São Nuno de Santa Maria
No dia 6 de novembro realizou-se a cerimónia de comemo‑
ração alusiva ao dia de São Nuno de Santa Maria – Santo
Condestável, junto à estátua existente, no entroncamento
da Av. do Restelo com a Av. da Torre de Belém, no jardim
Ducla Soares. A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado
Maior General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, e
contou com as presenças do Presidente da Junta de Freguesia
de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, do Presidente da Comissão
de São Nuno de Santa Maria, Nuno de Bragança Van Uden,
de oficiais generais, oficiais superiores e outros militares
dos diversos ramos das forças armadas e de segurança, de
autarcas e de público em geral.

