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Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”

  



TELEFONES ÚTEIS
Emergência: 112
PSP: 213 619 626
PSP “Idosos em Segurança”:  915 695 939
PSP “Comércio”:  969 896 977
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Gás (Roturas): 800 201 722
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Finanças (7º Bairro Fiscal): 707 206 707 
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Junta de Freguesia de Belém – Sede
Largo dos Jerónimos, N.º3
1400-209 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt 
Horário: 2.ª a 6.ª feira
09H30 –13H :: 14H30 – 18H

Junta de Freguesia
de Belém – Delegação

Rua João de Paiva, N.º11
1400-225 Lisboa
Tlf. 210 132 330

Email: secretaria@jf-belem.pt
Horário: 2.ª a 6.ª feira

09H30 –13H :: 14H30 – 18H

Centro Social de Belém
Bairro de Belém (Terras do Forno)
Rua 11, 1400-260 Lisboa
Horário: 2.ª a 6.ª feira
9H-13H :: 14H30-20H

Biblioteca
Rua João de Paiva, N.º11
1400-225 Lisboa
Email: biblioteca@jf-belem.pt 
Horário: 2.ª a 6.ª feira
09H30 –13H :: 15H – 17H

Posto Higiene Urbana 2
Rua Antão Gonçalves
1400-015 Lisboa

Piscina do Restelo
Rua Antão Gonçalves, Nº 2A
1400-015 Lisboa
Horário: 2.ª a 6.ª feira 07H30 –21H
Fins de semana e feriados: 08H30 – 19H

Loja Solidária
Rua de Pedrouços, N.º84-86

1400-225 Lisboa
Horário: 3.ª feira | 10H-14H

5.ªFeira | 15H-19H ::
Sábados: 10H-13H :: exceto

feriados, 5ºs Sábados

Posto Higiene Urbana  1
Travessa da Saúde
1400-335 LISBOA

Espaço Público
Rua José Calheiros, N.º13

1400-243 Lisboa

Ação Social
Rua João de Paiva, N.º7 e 7A

1400-225 Lisboa
Horário: 2.ª a 6.ª feira

09H30 –13H :: 14H30 – 18H

Rádio Belém
Av. Ilha da Madeira, Nº 50
1400-205 Lisboa

Centro Médico
“Os Moinhos” Caselas

Rua dos Margiochis, N.º20
1400-243 Lisboa

(consultas médicas
e enfermagem)
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proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
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Fernando Ribeiro Rosa, Presidente
fernando.rosa@jf-belem.pt 
Relações Institucionais, Segurança, Finanças, Património,
Organização, Recursos Humanos, Espaço Público,
Urbanismo, Licenciamento e Comunicação & Imagem

Maria Helena Lencastre, Secretária
(Substituta legal do Presidente)
helena.lencastre@jf-belem.pt 
Educação e Juventude

João Carvalhosa, Tesoureiro
joao.carvalhosa@jf-belem.pt 
Ação Social, Obras em Habitações,
Espaços Verdes e Novas Tecnologias

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

Luís Camilo Alves, Vogal
luis.alves@jf-belem.pt 
Cultura e Turismo

EXECUTIVO E PELOUROS

(Atendimento sob marcação prévia)
Reuniões Públicas: última 3.ª feira de cada mês | 21H30



Caros Fregueses,

Ao longo dos últimos meses 
temos assistido a uma série de 
decisões tomadas pela Câmara 
Municipal de Lisboa (CML), de 
forma unilateral, com impacto 
negativo na vida da nossa 
população, mas sem que a Junta 
de Freguesia de Belém (JFB) 
tenha sido previamente ouvida 
ou consultada.
Na verdade, têm sido várias as 
alterações introduzidas pela 
CML e com que a JFB tem sido 
surpreendida apenas quando as 
mesmas já estão em curso.
Foi isso mesmo que se passou 
com a transferência do parque 
de reboques da PSP/Trânsito do 
Alto do Restelo para ocupar 
metade do parque de 
estacionamento público 
adjacente, na Rua Gregório 
Lopes, junto às Torres do Restelo 
e ao Macdonalds, sem que tenha 
havido qualquer consulta prévia 
ou concordância por parte desta 
autarquia.
A Junta de Freguesia de Belém 
não pactuará com este 
comportamento reincidente. 
E o mesmo se passou com a 
decisão de instalação dos postos 
de higiene urbana da CML e da 
Junta de Freguesia de Belém na 
Rua Conselheiro Martins 
Carvalho. Estava previsto o 
posto de limpeza da JFB ser 
construído ao lado do atual 
posto de limpeza da CML, junto 
à piscina do Restelo. Mas uma 
vez que será construída a nova 
Unidade de Saúde Familiar do 

Restelo nesse mesmo local, a 
CML decidiu transferir os dois 
postos de higiene urbana para a 
Rua Conselheiro Martins 
Carvalho, sem consultar ou 
informar previamente esta 
autarquia. No entanto, a JFB já 
sugeriu duas alternativas à CML: 
na Rua das Terras ou na Rua José 
Manuel Soares, mas até ao 
momento ainda não houve 
qualquer resposta.
No que toca à reorganização do 
trânsito, o “modus operandis” da 
CML foi idêntico. Durante a 
noite, a CML colocou sinais e 
transformou a Rua da Junqueira 
em rua de sentido único, 
dificultando assim a ligação 
entre as zonas oriental e central 
da freguesia. Tudo à revelia da 
Junta de Freguesia de Belém. 
O sentido único também foi 
imposto para a Estrada de 
Caselas, dificultando a ligação 
entre o Restelo e a Ajuda. Mas 
neste caso concreto fomos 
ouvidos mas não serviu para 
nada, pois essa medida lesiva 
para os interesses da população 
concretizou-se na mesma.
Face a tudo isto, assim que a 
Junta de Freguesia tomou 
conhecimento das alterações no 
parque de reboques da PSP agiu 
de imediato e fez chegar ao 
Presidente da CML a sua 
indignação e discordância, 
pedindo explicações e 
solicitando que a situação de 
imediato fosse revertida, com a 
transferência do parque da PSP 
para outro local e a restituição 
do parque de estacionamento à 

população da freguesia.
Nos últimos tempos e numa 
ótica de que “a política é a arte 
do possível”, a JFB tem 
procurado ainda encontrar uma 
solução equilibrada para o 
problema do estacionamento 
dos veículos, com duas rodas em 
cima dos passeios no Bairro do 
Restelo.
Nesse sentido e após uma 
reunião convocada pela CML, 
que além da JFB contou com a 
presença da AMBEX (Associação 
de moradores de Belém e S. 
Francisco Xavier) e de vários 
moradores interessados, foi 
apresentada pela JFB uma 
proposta à CML, em consonância 
com o que foi deliberado nessa 
reunião, que visa encontrar um 
justo equilíbrio entre os 
moradores do bairro do Restelo 
na qualidade de peões e na 
qualidade de condutores – e que 
passa por permitir 
estacionamento com duas rodas 
em cima do passeio, mas 
deixando 1,20m de largura de 
passeio que permita a circulação 
de carrinhos de bebé e de 
cadeiras de rodas de pessoas 
com mobilidade reduzida. 
Caros moradores de Belém, 
podem estar certos que não 
pactuaremos com este 
comportamento absurdo, 
vergonhoso e reincidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
pelo que a Junta de Freguesia 
não irá baixar os braços na 
defesa intransigente dos 
interesses da nossa população. 
Essa garantia vos deixo!!!

EDITORIAL
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A cidade é para
as pessoas,
assim não
Câmara
Municipal
de Lisboa!!!

Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”

  

Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da Junta de Freguesia de Belém



Linha de Acompanhamento
Telefónico de Séniores em
Situação de Isolamento

Belém Consigo

AÇÃO SOCIAL
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A entrada na terceira idade está associada a um 
conjunto de consequências, das quais podemos 
destacar a solidão, associada ao facto de grande 
parte da população idosa viver sozinha. Estudos 
recentes demonstram que o facto de um indivíduo 
viver, ou não, sozinho está relacionado com a 
respetiva faixa etária, aumentando progressiva-
mente consoante a idade, sobretudo a partir dos 60 
ou 70 anos. A literatura também demonstra que o 
acompanhamento telefónico se apresenta como um 
meio de diminuição dos níveis de isolamento e com 
elevados níveis de eficácia. 

Os séniores identificados como “vulneráveis” são 
convidados a participar no projeto e passam a ter 
um acompanhamento telefónico semanal. Este 
acompanhamento telefónico regular é feito em 
articulação com o serviço social e o de psicologia, 
bem como de outras redes de intervenção caso se 
identifique uma necessidade especifica, permitindo 
deste modo, um acompanhamento personalizado. 
Os contactos são feitos por voluntários da Junta de 
Freguesia de Belém.

O Projeto Belém Consigo mantém desde março o 
apoio a todos os fregueses de Belém com mais de 
65 anos, os doentes crónicos ou em quarentena 
obrigatória, com entregas de compras de 
supermercado e de farmácia, por forma a proteger e 
resguardar esta população desde o período de 
confinamento imposto em março e mantém-se 
durante a situação de contingência implementada 
por causa da pandemia Covid-19.
As entregas continuam a ser feitas por funcionários 
da Junta de Freguesia de Belém e por voluntários 
equipados com luvas, máscaras, desinfetantes e 
guardando distâncias de segurança.
Presentemente já atingimos cerca de um milhar de 
entregas de bens alimentares e largas centenas de 
entregas de medicamentos a idosos e/ou a doentes 
residentes na nossa Freguesia, que estejam em 
quarentena ou sem possibilidade de se deslocarem 
pelos seus próprios meios.  
Mantemos este apoio pois a pandemia está ainda 
longe de estar controlada e entendemos que os 
mais vulneráveis devem estar protegidos. Este é um 
compromisso assumido pela Junta de Freguesia de 
Belém, por forma a contribuir para minimizar as 
carências e as necessidades da população, que aqui 
reside. 
A todos os fregueses que têm solicitado a nossa 
ajuda no âmbito deste projeto, agradecemos pela 
confiança em nós depositada!

Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”
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Contatos feitos através do Projeto Radar 771

Contatos feitos através do Cartão Solidário 69

Encaminhamentos feitos para o Refood (famílias) 30

Novos contatos estabelecidos 240

Contatos estabelecidos em regime de follow-up n/a

Durante este tempo de Pandemia em que vivemos o 
Serviço Social da Junta de Freguesia de Belém tem 
continuado a acompanhar famílias que, por razões 
inerentes às carências provocadas pela crise que 
tem vindo a agudizar-se, têm recorrido a nós com 
pedidos de ajuda a nível alimentar, habitacional ou 
vestuário.  Neste contexto, o número de 
encaminhamentos para o Refood tem vindo a 
aumentar, assim como os novos casos e os casos em 
follow-up. Em suma, estes pedidos de ajuda são 
maioritária e fundamentalmente para colmatar 
necessidades básicas e de bens de primeira 
necessidade. 
Temos continuado a efetuar visitas domiciliárias, a 

monitorizar e a avaliar as necessidades dos utentes, 
em colaboração com algumas entidades que dão 
resposta no território e com quem, normalmente, 
articulamos este trabalho. Nas visitas domiciliárias, 
as regras de segurança relativas ao novo 
Coronavírus – que fazemos questão de cumprir – 
implicam a utilização de fatos e máscaras de 
proteção, luvas e solução à base de álcool, para 
desinfeção das mãos. Deste modo, protegemo-nos a 
nós e aos nossos utentes. Estes acompanhamentos 
têm sido feitos em situações urgentes e que não 
podem ser acompanhadas e avaliadas de outro 
modo.

O Serviço Social em
Tempos de Covid 19

Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”
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Eco Campo de Férias 2020
Em tempo de Pandemia 
Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”
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Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”
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Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”

  

A pandemia de covid-19 agravou muitas situações 
de ansiedade, depressão, perturbações do 
comportamento, consumos de álcool, tabaco, 
dependências tecnológicas, etc.
Num período de maior liberdade (pós 
confinamento) ocorreram alguns exageros, que 
provocaram um aumento do número de infeções 
por covid-19. 
Só para citar alguns dos inúmeros contextos e 
cenários, existe, por exemplo, entre os jovens 
algum receio de voltar à escola, contrair a covid-19 
e contagiar os familiares. Pela mesma razão, uma 
parte da população, independentemente da faixa 
etária, tem medo de sair e isola-se.
Portanto, tudo mudou muito e todos vamos sair 
desta pandemia com fragilidades e medos 
acrescidos, sentindo que não estamos a conseguir 
compensar tudo o que temos vindo a vivenciar 
durante este período. Nestes casos, por vezes, é 
necessário pedir a ajuda de um profissional que 
ajude a encontrar estratégias, para que se consiga 
retornar a um equilíbrio biopsicossocial.
Aqui no Psicobelém temos uma equipa 

multidisciplinar que consigo, se dispõe a fazer o 
percurso necessário para que volte a sentir-se bem!
A partir de 1 de setembro as consultas do 
PsicoBelém passam a ter uma taxa associada. 
Assim:
Consultas de Psicologia;
Consultas de Psicomotricidade: €17
Terapia da fala: €17 recenseados (para cidadãos 
com relação na Freguesia: €20; sem relação na 
Freguesia: €24)

Em casos de insuficiência económica, a atestar pelo 
serviço de Ação Social, o custo das consultas de 
psicologia e psicomotricidade será gratuito e as 
consultas de terapia da fala terão um valor de 5€.
PsicoBelém é uma equipa multidisciplinar 
constituída por Psicólogos, Psicomotricistas e 
Terapeutas.

GIP – Gabinete de Inserção Profissional

PARA + INFO
GIP Belém
210 132 330  |  gip@jf-belem.pt

O Gip Belém neste período de Pandemia continua a 
atender preferencialmente via telefone e/ou e-mail. 
Estamos a efetuar alguns atendimentos presenciais 
apenas em questões que, após avaliação prévia, não 
podem ser tratadas de outro modo. 
No que se refere às atividades desenvolvidas de 
acordo com os valores contratualizados para o 
Gip-Belém e no período compreendido entre maio 
e julho deste ano realizaram-se 53 atendimentos 
versus 40 utentes atendidos.
Relativamente a outras atividades do âmbito do 
Gabinete, o quadro abaixo apresenta alguns indica-
dores do trabalho desenvolvido:

Receção e registo de ofertas de emprego
n.º de postos de trabalho 6
n.º de contatos com entidades empregadoras 4
Apresentação de desempregados a ofertas de 
emprego
n.º de utentes apresentados 318
Se necessitar alguma ajuda ou esclarecimento 
contate-nos através Gabinete de Inserção Profis-
sional da Junta de Freguesia de Belém pelo telefone 
210 132 330 ou pelo mail gip@jf-belem.pt
Se necessitar contatar o IEFP poderá fazê-lo 
através do portal em https://www.iefp.pt/redecen-
tros ou pelo centro de contacto: 300 010 001 ou 215 
803 555 (dias úteis, das 8h às 20h) Se ainda assim 
não encontrar resposta às suas questões poderá 
aceder ao site do www.iefp.pt 

PsicoBelém

PARA + INFO
PsicoBelém
969 422 452  |  gabinetepsicobelem@gmail.com
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Têm decorrido diariamente trabalhos de deser-
vagem dos passeios em vários pontos da nossa 
Freguesia. Esta área é, sem sombra de dúvida, 
uma prioridade para a nossa autarquia.

São muitos os arruamentos já intervencionados e 
muito em breve esperamos ter abrangido toda a 
área da Freguesia de Belém.
A título de exemplo, estes trabalhos já foram 
realizados na Rua dos Jerónimos, na Avenida das 
Descobertas, na Rua de Pedrouços, na Rua Damião 
de Góis, na Rua Soldados da Índia e na Rua Dinis 
Dias.
Também as ruas Duarte Pacheco Pereira, D. Cris-
tóvão da Gama, Tristão da Cunha e S. Francisco 
Xavier já foram igualmente limpas.
Na Avenida do Restelo, na Praça de Goa, na Rua 
Dom Jerónimo Osório e na Rua Fernão Mendes 
Pinto também já é possível verificar que os arrua-
mentos estão livres das ervas daninhas de outrora.
Toda a zona de Caselas foi igualmente intervencio-
nada e os resultados estão à vista.
Mas são muitos mais os arruamentos já interven-
cionados! À medida que os trabalhos de deser-

vagem foram avançando, o próprio Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, deslocou-se a algumas dessas ruas interven-
cionadas para testemunhar o trabalho de limpeza 
realizado pelos funcionários.
Entretanto,  a par dos trabalhos de deservagem, a 
Junta de Freguesia de Belém já deu início ao 
processo de administração de herbicidas – com 
recurso ao produto Glifotop Ultra – nos arruamen-
tos da autarquia com o objetivo de retardar o 
ressurgimento destas ervas. Esta operação irá 
decorrer ao longo dos próximos quatro meses, 
abrangendo uma área superior a 1 milhão de m2, e 
tem como objetivo combater o reaparecimento de 
ervas nos passeios.
O produto utilizado, Glifotop Ultra, é um aminoáci-
do indicado para destruir infestantes já nascidas e 
está autorizado para uso em meio urbano. Porém, 
recomenda-se cautela na circulação durante as 48h 
seguintes à aplicação do mesmo. Por esse motivo, 
nos arruamentos onde vão ser realizadas as inter-
venções será sempre colocado um aviso à popu-
lação com uma antecedência de 24 horas.

Trabalhos de deservagem
a todo o vapor!

Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”

  

 Rua dos Jerónimos  |  Avenida das Descobertas  |  Rua de Pedrouços
Rua Damião de Góis  |  Rua Soldados da Índia  |  Rua Dinis Dias

Rua Duarte Pacheco Pereira  |  Rua D. Cristóvão da Gama  |  Rua Tristão da Cunha
Rua S. Francisco Xavier  |  Avenida do Restelo  |  Praça de Goa

Rua Dom Jerónimo Osório  |  Rua Fernão Mendes Pinto (...) 
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Lidl e Belenenses juntos na requalificação do
complexo desportivo do Estádio do Restelo 
Parceria com o Clube de Futebol ‘Os 
Belenenses’ prevê o investimento num clube 
histórico e simbólico de Lisboa, e no espaço 
público da cidade, com a criação de uma Loja 
Lidl.

No âmbito da requalificação do complexo 
desportivo do Clube de Futebol «Os Belenenses», 
realizou-se no dia 31 de julho pelas 15h, na Praça 
Afonso de Albuquerque, junto ao banco de jardim 
onde foi fundado o clube (a 23 de setembro de 
1919), a assinatura da escritura pública para 
construção de uma nova loja Lidl no topo sul do 
estádio do Restelo.
A mesma contou com a presença do Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, juntamente com outros representantes, como 
o Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos 
Castro, o Presidente do Clube de Futebol “Os 
Belenenses”, Patrick Morais de Carvalho, o 
administrador de Infraestruturas do Lidl Portugal, 
Milton Rego, o diretor geral da regional centro do 
Lidl Portugal, Pedro Almeida e ainda o Diretor 
Nacional das Estações de Serviço da Repsol, Rui 
Aires. A referida constituição de direito de 
superfície, por 50 anos, já havia sido votada e 
aprovada pelos sócios do Clube de Futebol “Os 
Belenenses” em junho de 2018.
A parceria permitirá apoiar o Clube de Futebol “Os 
Belenenses” no seu caminho para o sucesso 
desportivo. O projeto contemplará: uma nova loja 
Lidl com aproximadamente 1400m2 de área de 
vendas e um parque de estacionamento com 
capacidade para 150 lugares, e nascerá também ali 
uma nova loja para o Clube de Futebol “Os 

Belenenses”, onde, entre outras valências, irão 
passar a funcionar os seus serviços de atendimento 
aos sócios. O projeto Lidl contempla ainda a 
remodelação da rede viária existente, com a criação 
de um novo arruamento que irá melhorar as 
acessibilidades, circulação e segurança rodoviárias.
Na elaboração do projeto houve um especial 
cuidado na integração do novo edifício, tendo em 
consideração o delicado contexto urbanístico que o 
acolhe - bem próximo do Mosteiro dos Jerónimos e 
da zona turística de Belém - respeitando e 
valorizando o complexo desportivo, por muitos 
considerados o mais bonito de Lisboa. Trata-se de 
um projeto inovador que demonstra grande 
preocupação ambiental, sendo disso exemplo o 
amplo espaço verde que será criado ao nível da 
cobertura do novo edifício, que permitirá à 
população e utilizadores do complexo desportivo 
um novo percurso pedonal de ligação com a Av. Ilha 
da Madeira.

Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”
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Caselas FC: Aulas de Karaté

Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”

  

Os atletas do CAAB continuam a manter-se ativos 
nas corridas, dando seguimento à sua atividade 
desportiva através das corridas virtuais. Nestas 
provas virtuais destaca-se a participação do atleta 
Gilberto Gonçalves, tendo já participado em seis 
provas a nível nacional, preparando-se para partici-
par em mais três. Internacionalmente, destacou-se 
na prova “San Francisco 2020 Virtual”, ficando em 
3º lugar no seu escalão.
As próximas provas virtuais virão do México, Meia 
do Rio, Estocolmo e Santiago do Chile, respetiva-
mente com distâncias de 21, 15, 10 e 21 Kms.

Ginástica
A classe de ginástica “BelémGym” esteve de férias 
durante o mês de agosto e já retomou no dia 1 de 
setembro as suas atividades nos Jardins da 
Fundação Champalimaud.

O Caselas Futebol Clube acrescenta à sua lista de 
atividades desportivas a modalidade de Karaté, com 
inscrições abertas para todas as idades!
Horário:
Segunda-feira e quarta-feira 
Infantis – das 19h às 19h45
Adultos – das 19h45 às 20h45
As aulas iniciam-se em setembro e as inscrições já 
estão abertas! Para mais informações, poderá 
contactar o clube através dos seguintes contactos:
Telefone - 21 301 1687

CAAB – Corridas Virtuais

Já abriu a sala de jogos do Caselas FC, que foi 
totalmente remodelada, tendo o clube adquirido 
duas mesas de Pool Chinês. Estas duas mesas de 
Pool Chinês são as únicas mesas da modalidade em 
Lisboa, modalidade essa que se encontra em 
ascensão em Portugal e que agora pode 
experimentar na freguesia de Belém.

Email - caselasfc.geral@gmail.com
Morada - Rua Padre Reis Lima, Belém 1400-264 
Lisboa
Apareça e experimente!

Caselas FC:
Remodelação Sala
de Jogos - Pool

PARA + INFO
Caselas FC
213 011 687  |  caselasfc.geral@gmail.com
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Tal como em anos anteriores, foi nosso objetivo 
proporcionar às nossas crianças momentos não só 
de lazer como culturais e desportivos, transmitindo 
valores para além da diversão, entre eles o espírito 
de equipa, de entreajuda, companheirismo, respeito 
pelo próximo e princípios de cidadania.
Este ano, todos os programas foram pensados e 
organizados tendo em conta as medidas de 
segurança que o tempo de pandemia em que 
vivemos nos impõe. Neste contexto, 
implementaram-se vários procedimentos de 
segurança: medição de temperatura, higienização 
das mãos em múltiplos momentos, distanciamento 
social, uso de máscara, etc.
Tivemos ao longo deste Eco Campo de Férias cerca 
de 150 participantes, um número bastante inferior 
àquele que temos tido noutros anos. Tal justifica-se 
pelo facto de termos pedido aos pais para que 
apenas inscrevessem os seus filhos se não tivessem 
outra opção para a sua ocupação de tempos livres, 
tendo em linha de conta as condicionantes que a 

Pandemia nos impõe. 
Pelo nosso lado não quisemos deixar de dar 
resposta a uma necessidade da comunidade até 
porque queremos que as crianças da freguesia 
possam, pelo menos em contexto de Campo de 
Férias, recordar-se deste período por aquilo que se 
divertiram, pelos mergulhos que deram e pelos 
amigos que fizeram ou reviram.
Pensamos ter atingido estas metas! Se não 
vejam-se os diversos testemunhos que a seguir 
partilhamos convosco, que nos chegaram não só 
diariamente ao longo dos diversos turnos de campo 
de férias infância, como através dos resultados que 
obtivemos por intermédio das avaliações que 
sempre fazemos ao trabalho desenvolvido. Estas 
avaliações estendem-se aos participantes, aos 
representantes legais e à nossa equipa de 
animação.  Para nós é muito importante este 
feedback porque nos permite não só aferir o grau 
de satisfação, como ajustar práticas e 
procedimentos para que possamos fazer cada vez 
mais e melhor.

Campo de Férias Pré Escolar 2020

Os campos de férias de Belém para crianças com 4 e 
5 anos decorreram pelo 4º ano consecutivo durante 
todo o mês de agosto, para colmatar as dificuldades 
sentidas pelos fregueses em encontrar uma 
resposta adequada, dinâmica e segura para os mais 
novos!
Este verão, as condições impostas pela atual 
pandemia levaram a que a nossa equipa trabalhasse 
mais afincadamente cumprindo estritamente as 
normas de prevenção protocoladas pela DGS. 
Endereçamos às famílias dos nossos meninos do 
Pré-escolar um agradecimento por, em conjunto 
com a equipa técnica e de animação, terem 
colaborado e aceite as normas e cuidados que nos 
foram incutidos!
E despedimo-nos com algumas imagens  e 
depoimentos que retratam o sucesso desta 
iniciativa e ficamos ansiosos por rever todos no 
próximo verão!

“Muitos Parabéns por toda a organização e 
profissionalismo, foi a primeira vez que a minha filha 
frequentou estas atividades da Junta e não podiam ter sido 
melhores. Obrigada”

“O meu filho adora o Eco praia campo. É uma iniciativa 
muito importante pois para quem tem de trabalhar, como é 
o meu caso, sinto que o estou a deixar bem entregue e sei 
que quando o vou buscar ao fim do dia estará muito feliz.”
“Adoramos a experiência e a organização.  Muito obrigada 
e parabéns!”

“Os nossos parabéns pela iniciativa e por todo o carinho e 
profissionalismo dos monitores envolvidos.”

“Foi o meu último turno na parte das crianças, mas foi de 
todos o que mais gostei. Obrigada por esta grande despe-
dida. Adorei os monitores. Os melhores de sempre”

  

A equipa do desporto da Junta de Freguesia de 
Belém sugere-lhe uma sequência de exercícios para 
que se mantenha ativo e saudável:

Exercício Cardiovascular 
Geralmente, descreve-se como exercício 
cardiovascular aquele que aumenta a utilização de 
oxigénio por grandes grupos musculares durante 
um longo período de tempo. 
Segundo o Colégio Americano de Medicina do 
Desporto (ACSM), todos os adultos saudáveis entre 
os 18 e 65 anos devem realizar atividades aeróbias 
moderadas por um mínimo de 30 minutos, 5 vezes 
por semana ou atividade aeróbia vigorosa, no 
mínimo durante 20 minutos, 3 vezes por semana.
Então sugerimos-lhe uma caminhada diária, 5 
vezes por semana, durante 30 minutos.
… ou, se preferir, corrida/jogging 3 vezes por 
semana, durante 20 minutos.

Exercício de Resistência Muscular
Por outro lado, de forma a manter ou aumentar a 
sua força muscular e mobilidade, deve realizar pelo 
menos 2 vezes por semana exercício mais 
localizado, utilizando os principais grupos 
musculares.
Deixamos-lhe de seguida uma sequência de 
exercícios que pode fazer em sua casa.
Agachamento: 15 Repetições
Opção: sentar-se e levantar-se de uma cadeira.
Prancha: 15 a 30 segundos
Opção: colocar os cotovelos e/ou joelhos no chão.
Extensões de Braços/ Flexões: 8 a 15 repetições
Opção: Colocar joelhos no chão ou as mãos num 
plano mais elevado.
Se esta sequência for muito fácil para si pode optar 
por fazê-la 2 ou 3 vezes, descansando 30 segundos 
entre cada série/sequência.
Relembramos que deverá consultar o seu médico 
ou profissional especializado se tiver alguma 
condição que limite a prática de atividade física.
Bons Treinos!

Mantenha-se
ativ@!



CULTURA, TURISMO

Projeto Leia!
Este projecto mantém-se em vigor desde abril com 
grande adesão por partes dos fregueses de Belém. 
Tendo surgido nem pleno confinamento 
obrigatório devido à COVID19, foi a solução 
encontrada para colmatar o fecho da nossa 
biblioteca e continuar a disponibilizar o nosso 
acervo literário a todos quantos o procuram. Além 
dos livros, também facultamos jogos para adultos e 
crianças e, desde 20 de abril, foram cedidos mais de 
300 livros!
“Durante o período de confinamento, a biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém proporcionou-nos a 
oportunidade de viajar sem sair de casa, ao entregar 
livros à nossa porta. Apesar de pequena, a 
biblioteca junta uma quantidade impressionante de 
títulos, para todas as idades. Mesmo agora nas 
férias, os meus filhos não dispensam o seu 
momento de leitura. Obrigada!” (Filipa Mota)

Freguesia de Belém apoia Concerto 
no Dia Mundial da Música
Realiza-se no próximo dia 1 de outubro, às 21 
horas, no Museu Nacional dos Coches, um concerto 
de Rui de Luna (piano), com Marcos Lázaro 

(violino), José Manuel Duarte (guitarra portuguesa) 
e João Vinhas (viola). Este Concerto de Autor visa 
celebrar o Dia Mundial da Música e é apoiado pela 
Junta de Freguesia de Belém, numa parceria com o 
Museu Nacional dos Coches. A entrada é livre e a 
acomodação dos convidados será feita de acordo 
com as orientações da DGS. Depois de vários meses 
em que a JF Belém foi obrigada a cancelar diversas 
atividades culturais, em virtude das medidas de 
confinamento, congratulamo-nos por poder apoiar 
a realização deste espetáculo, cuja reconhecida 
qualidade dos intérpretes é em si mesmo um cartão 
de visita. A não perder!
NOTA: consulte o programa completo deste 
concerto na página do Facebook da Junta de 
Freguesia de Belém.

Workshop de Escrita Criativa na 
Biblioteca dá Frutos
Em 2018 e 2019 Laura Mateus Fonseca lecionou 
vários workshops de Escrita Criativa na Biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém que se revelaram 
extremamente interessantes, quer pela intervenção 
da oradora, quer pela matéria apresentada. Desta 
iniciativa resultou a publicação de um livro por 

Em Belém acontece!

Isabel Fazenda, Um sapato em Samarcanda, com 
prefácio de Daniel Sampaio. Diz a autora que “Por 
feliz iniciativa da Junta de Freguesia de Belém, 
pude frequentar o primeiro workshop de Escrita 
Criativa que se realizou no ano de 2018. Gostei 
muito do curso e foi um arranque para ir buscar os 
meus contos à gaveta, e, com a ajuda da Laura 
Mateus Fonseca, publiquei este livro de contos.”
Todos os intervenientes estão de Parabéns, em 
especial Isabel Fazenda, pela qualidade da sua 
produção!

Exposição Meet Vincent Van Gogh 
até 3 de Janeiro
A Junta de Freguesia de Belém assinou, no dia 21 de 
janeiro de 2020, um protocolo com a empresa UAU, 
com a finalidade de acolher a exposição 
internacional Meet Vincent Van Gogh. Inicialmente 
a decorrer de 28 de fevereiro a 8 de julho, no 
Terreiro das Missas, teve de ser prorrogada até 3 de 
janeiro, devido ao Plano de Contingência Covid-19.
Horário de funcionamento: Quarta-feira a 
Domingo: 10h00-19h00* Segunda e Terça-feira: 
encerrado. * A última entrada é feita 1h00 antes do 
encerramento.

Biblioteca colabora com Instituições
A Biblioteca desta freguesia enviou um lote de 
livros para o Centro Social Paroquial da Nossa 
Senhora da Penha de França, com várias valências 
como Jardim de Infância e ATL. Esta ação 
concretizou-se em julho através do Dr. Pedro 
Saúde, funcionário da instituição, e dos 
colaboradores João Gentil e Adelino Lopes. Em 
agosto a colaboração foi com o Centro Social, 
Cultural e Recreativo do Alvorge, cujo 
agradecimento merece aqui ser publicado: “Venho 
por este meio, em meu nome e em nome da 
associação que represento (...) agradecer a vossa 
amabilidade na doação que nos fizeram de fundo 
documental que em muito contribuirá para 
engrandecer o projeto que nos propusemos edificar. 
(...) Fazemos ainda questão de, com muito gosto, 
vos fazer chegar dois livros publicados por nós, 
sobre a nossa localidade e associativismo”. (Carla 
Raimundo)

Férias na Biblioteca
Nas férias, muitos utilizadores procuraram a 
biblioteca, quer para escolher e requisitar livros, CD 
de música ou DVD de filmes, quer fazendo pedidos 
(via email) de livros através do Projeto LEIA! ou 
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simplesmente para ler, fazer puzzles, utilizar o 
computador, jogar um jogo de tabuleiro, ver a 
exposição, a maquete do comboio a funcionar, 
devolver o material requisitado, resolver assuntos 
relacionados com CV, procurações. IMT, etc.  

Ofertas à Biblioteca
Agradecemos a todos os que ofereceram livros a 
esta biblioteca: Teresa Sobral, Sandra Guerreiro, M 
Francisca Stillwell, Luísa Falcão, Ana Santos Silva, 
Graça Morais Vaz, João Carvalhosa, Mónica 
Barbosa, Luís Camilo Alves, Luís Castro, Isabel 
Fazenda, Teresa Almeida, Gladys Malafaia Nogueira 
e a todos os outros Amigos da Biblioteca.

Regras Sanitárias na Biblioteca
A nossa Biblioteca tem agora regras diferentes de 
modo a preservar a segurança e confiança dos seus 
utilizadores. Quando aqui se deslocar deverá ter 
atenção à obrigatoriedade do uso de máscara e 
assegurar um distanciamento de 2 metros entre as 
pessoas. A Biblioteca disponibiliza uma solução de 
álcool-gel para desinfetar as mãos à entrada e à 
saída e faz quarentena de 72 horas para todos os 
documentos devolvidos. Se não puder vir ligue para 

o número 210 132 330 ou envie um email para 
biblioteca@jf-belem.pt, a fim de requisitar os livros 
e veremos a melhor forma de os entregar em casa.

Novidades Literárias
O Livro das Boas–Noites, de José Jorge Letria, faz 
parte do Plano Nacional de Leitura, recomendado 
para o 1º ano de escolaridade. Esta obra é uma 
forma de lembrar aos mais pequenos, e também aos 
mais crescidos, que há tempo para interromper as 
brincadeiras e os trabalhos e dar ao corpo e ao 
espírito o descanso que merecem. Os Anos, de 
Virginia Wolf, é considerado por alguns críticos o 
romance em que a autora alcança todo o seu 
potencial artístico. Ambos à sua disposição!

Mostra Bibliográfica
Estão atualmente expostos e disponíveis para 
empréstimo na biblioteca vários livros da autoria 
do insigne Professor Doutor Adriano Moreira. 
Poderá vê-los ou requisitá-los nos meses de 
setembro e outubro.

Aulas de Português, Inglês e 
Espanhol para Breve
As aulas de Português e Cultura Portuguesa para 
estrangeiros, Inglês e Cultura inglesa, Espanhol e 
Cultura espanhola, conversação em francês tiveram 
início em 22 de setembro. Mais informações na 
secretaria da JF de Belém.

Exposição 130 Anos
Dada a importância estratégica e histórica da Linha 
de Cascais, inaugurada há 130 Anos, e aos muitos 
visitantes que ao longo de um ano se deslocaram à 
nossa Biblioteca, decidimos prolongar até finais de 
outubro esta exposição. Aguardamos a vossa visita 
à mostra que evoca esta linha férrea, cuja partida 
foi em Pedrouços e de onde saiu o primeiro 
comboio em 30 de setembro de 1889, em direção a 
Cascais.
Caso pretenda uma visita guiada (gratuita), envie 
e-mail ou telefone. Visite-nos!



Projeto Leia!
Este projecto mantém-se em vigor desde abril com 
grande adesão por partes dos fregueses de Belém. 
Tendo surgido nem pleno confinamento 
obrigatório devido à COVID19, foi a solução 
encontrada para colmatar o fecho da nossa 
biblioteca e continuar a disponibilizar o nosso 
acervo literário a todos quantos o procuram. Além 
dos livros, também facultamos jogos para adultos e 
crianças e, desde 20 de abril, foram cedidos mais de 
300 livros!
“Durante o período de confinamento, a biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém proporcionou-nos a 
oportunidade de viajar sem sair de casa, ao entregar 
livros à nossa porta. Apesar de pequena, a 
biblioteca junta uma quantidade impressionante de 
títulos, para todas as idades. Mesmo agora nas 
férias, os meus filhos não dispensam o seu 
momento de leitura. Obrigada!” (Filipa Mota)

Freguesia de Belém apoia Concerto 
no Dia Mundial da Música
Realiza-se no próximo dia 1 de outubro, às 21 
horas, no Museu Nacional dos Coches, um concerto 
de Rui de Luna (piano), com Marcos Lázaro 

(violino), José Manuel Duarte (guitarra portuguesa) 
e João Vinhas (viola). Este Concerto de Autor visa 
celebrar o Dia Mundial da Música e é apoiado pela 
Junta de Freguesia de Belém, numa parceria com o 
Museu Nacional dos Coches. A entrada é livre e a 
acomodação dos convidados será feita de acordo 
com as orientações da DGS. Depois de vários meses 
em que a JF Belém foi obrigada a cancelar diversas 
atividades culturais, em virtude das medidas de 
confinamento, congratulamo-nos por poder apoiar 
a realização deste espetáculo, cuja reconhecida 
qualidade dos intérpretes é em si mesmo um cartão 
de visita. A não perder!
NOTA: consulte o programa completo deste 
concerto na página do Facebook da Junta de 
Freguesia de Belém.

Workshop de Escrita Criativa na 
Biblioteca dá Frutos
Em 2018 e 2019 Laura Mateus Fonseca lecionou 
vários workshops de Escrita Criativa na Biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém que se revelaram 
extremamente interessantes, quer pela intervenção 
da oradora, quer pela matéria apresentada. Desta 
iniciativa resultou a publicação de um livro por 

CULTURA, TURISMO

Isabel Fazenda, Um sapato em Samarcanda, com 
prefácio de Daniel Sampaio. Diz a autora que “Por 
feliz iniciativa da Junta de Freguesia de Belém, 
pude frequentar o primeiro workshop de Escrita 
Criativa que se realizou no ano de 2018. Gostei 
muito do curso e foi um arranque para ir buscar os 
meus contos à gaveta, e, com a ajuda da Laura 
Mateus Fonseca, publiquei este livro de contos.”
Todos os intervenientes estão de Parabéns, em 
especial Isabel Fazenda, pela qualidade da sua 
produção!

Exposição Meet Vincent Van Gogh 
até 3 de Janeiro
A Junta de Freguesia de Belém assinou, no dia 21 de 
janeiro de 2020, um protocolo com a empresa UAU, 
com a finalidade de acolher a exposição 
internacional Meet Vincent Van Gogh. Inicialmente 
a decorrer de 28 de fevereiro a 8 de julho, no 
Terreiro das Missas, teve de ser prorrogada até 3 de 
janeiro, devido ao Plano de Contingência Covid-19.
Horário de funcionamento: Quarta-feira a 
Domingo: 10h00-19h00* Segunda e Terça-feira: 
encerrado. * A última entrada é feita 1h00 antes do 
encerramento.

Biblioteca colabora com Instituições
A Biblioteca desta freguesia enviou um lote de 
livros para o Centro Social Paroquial da Nossa 
Senhora da Penha de França, com várias valências 
como Jardim de Infância e ATL. Esta ação 
concretizou-se em julho através do Dr. Pedro 
Saúde, funcionário da instituição, e dos 
colaboradores João Gentil e Adelino Lopes. Em 
agosto a colaboração foi com o Centro Social, 
Cultural e Recreativo do Alvorge, cujo 
agradecimento merece aqui ser publicado: “Venho 
por este meio, em meu nome e em nome da 
associação que represento (...) agradecer a vossa 
amabilidade na doação que nos fizeram de fundo 
documental que em muito contribuirá para 
engrandecer o projeto que nos propusemos edificar. 
(...) Fazemos ainda questão de, com muito gosto, 
vos fazer chegar dois livros publicados por nós, 
sobre a nossa localidade e associativismo”. (Carla 
Raimundo)

Férias na Biblioteca
Nas férias, muitos utilizadores procuraram a 
biblioteca, quer para escolher e requisitar livros, CD 
de música ou DVD de filmes, quer fazendo pedidos 
(via email) de livros através do Projeto LEIA! ou 
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simplesmente para ler, fazer puzzles, utilizar o 
computador, jogar um jogo de tabuleiro, ver a 
exposição, a maquete do comboio a funcionar, 
devolver o material requisitado, resolver assuntos 
relacionados com CV, procurações. IMT, etc.  

Ofertas à Biblioteca
Agradecemos a todos os que ofereceram livros a 
esta biblioteca: Teresa Sobral, Sandra Guerreiro, M 
Francisca Stillwell, Luísa Falcão, Ana Santos Silva, 
Graça Morais Vaz, João Carvalhosa, Mónica 
Barbosa, Luís Camilo Alves, Luís Castro, Isabel 
Fazenda, Teresa Almeida, Gladys Malafaia Nogueira 
e a todos os outros Amigos da Biblioteca.

Regras Sanitárias na Biblioteca
A nossa Biblioteca tem agora regras diferentes de 
modo a preservar a segurança e confiança dos seus 
utilizadores. Quando aqui se deslocar deverá ter 
atenção à obrigatoriedade do uso de máscara e 
assegurar um distanciamento de 2 metros entre as 
pessoas. A Biblioteca disponibiliza uma solução de 
álcool-gel para desinfetar as mãos à entrada e à 
saída e faz quarentena de 72 horas para todos os 
documentos devolvidos. Se não puder vir ligue para 

o número 210 132 330 ou envie um email para 
biblioteca@jf-belem.pt, a fim de requisitar os livros 
e veremos a melhor forma de os entregar em casa.

Novidades Literárias
O Livro das Boas–Noites, de José Jorge Letria, faz 
parte do Plano Nacional de Leitura, recomendado 
para o 1º ano de escolaridade. Esta obra é uma 
forma de lembrar aos mais pequenos, e também aos 
mais crescidos, que há tempo para interromper as 
brincadeiras e os trabalhos e dar ao corpo e ao 
espírito o descanso que merecem. Os Anos, de 
Virginia Wolf, é considerado por alguns críticos o 
romance em que a autora alcança todo o seu 
potencial artístico. Ambos à sua disposição!

Mostra Bibliográfica
Estão atualmente expostos e disponíveis para 
empréstimo na biblioteca vários livros da autoria 
do insigne Professor Doutor Adriano Moreira. 
Poderá vê-los ou requisitá-los nos meses de 
setembro e outubro.

Aulas de Português, Inglês e 
Espanhol para Breve
As aulas de Português e Cultura Portuguesa para 
estrangeiros, Inglês e Cultura inglesa, Espanhol e 
Cultura espanhola, conversação em francês tiveram 
início em 22 de setembro. Mais informações na 
secretaria da JF de Belém.

Exposição 130 Anos
Dada a importância estratégica e histórica da Linha 
de Cascais, inaugurada há 130 Anos, e aos muitos 
visitantes que ao longo de um ano se deslocaram à 
nossa Biblioteca, decidimos prolongar até finais de 
outubro esta exposição. Aguardamos a vossa visita 
à mostra que evoca esta linha férrea, cuja partida 
foi em Pedrouços e de onde saiu o primeiro 
comboio em 30 de setembro de 1889, em direção a 
Cascais.
Caso pretenda uma visita guiada (gratuita), envie 
e-mail ou telefone. Visite-nos!



Projeto Leia!
Este projecto mantém-se em vigor desde abril com 
grande adesão por partes dos fregueses de Belém. 
Tendo surgido nem pleno confinamento 
obrigatório devido à COVID19, foi a solução 
encontrada para colmatar o fecho da nossa 
biblioteca e continuar a disponibilizar o nosso 
acervo literário a todos quantos o procuram. Além 
dos livros, também facultamos jogos para adultos e 
crianças e, desde 20 de abril, foram cedidos mais de 
300 livros!
“Durante o período de confinamento, a biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém proporcionou-nos a 
oportunidade de viajar sem sair de casa, ao entregar 
livros à nossa porta. Apesar de pequena, a 
biblioteca junta uma quantidade impressionante de 
títulos, para todas as idades. Mesmo agora nas 
férias, os meus filhos não dispensam o seu 
momento de leitura. Obrigada!” (Filipa Mota)

Freguesia de Belém apoia Concerto 
no Dia Mundial da Música
Realiza-se no próximo dia 1 de outubro, às 21 
horas, no Museu Nacional dos Coches, um concerto 
de Rui de Luna (piano), com Marcos Lázaro 

(violino), José Manuel Duarte (guitarra portuguesa) 
e João Vinhas (viola). Este Concerto de Autor visa 
celebrar o Dia Mundial da Música e é apoiado pela 
Junta de Freguesia de Belém, numa parceria com o 
Museu Nacional dos Coches. A entrada é livre e a 
acomodação dos convidados será feita de acordo 
com as orientações da DGS. Depois de vários meses 
em que a JF Belém foi obrigada a cancelar diversas 
atividades culturais, em virtude das medidas de 
confinamento, congratulamo-nos por poder apoiar 
a realização deste espetáculo, cuja reconhecida 
qualidade dos intérpretes é em si mesmo um cartão 
de visita. A não perder!
NOTA: consulte o programa completo deste 
concerto na página do Facebook da Junta de 
Freguesia de Belém.

Workshop de Escrita Criativa na 
Biblioteca dá Frutos
Em 2018 e 2019 Laura Mateus Fonseca lecionou 
vários workshops de Escrita Criativa na Biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém que se revelaram 
extremamente interessantes, quer pela intervenção 
da oradora, quer pela matéria apresentada. Desta 
iniciativa resultou a publicação de um livro por 

Isabel Fazenda, Um sapato em Samarcanda, com 
prefácio de Daniel Sampaio. Diz a autora que “Por 
feliz iniciativa da Junta de Freguesia de Belém, 
pude frequentar o primeiro workshop de Escrita 
Criativa que se realizou no ano de 2018. Gostei 
muito do curso e foi um arranque para ir buscar os 
meus contos à gaveta, e, com a ajuda da Laura 
Mateus Fonseca, publiquei este livro de contos.”
Todos os intervenientes estão de Parabéns, em 
especial Isabel Fazenda, pela qualidade da sua 
produção!

Exposição Meet Vincent Van Gogh 
até 3 de Janeiro
A Junta de Freguesia de Belém assinou, no dia 21 de 
janeiro de 2020, um protocolo com a empresa UAU, 
com a finalidade de acolher a exposição 
internacional Meet Vincent Van Gogh. Inicialmente 
a decorrer de 28 de fevereiro a 8 de julho, no 
Terreiro das Missas, teve de ser prorrogada até 3 de 
janeiro, devido ao Plano de Contingência Covid-19.
Horário de funcionamento: Quarta-feira a 
Domingo: 10h00-19h00* Segunda e Terça-feira: 
encerrado. * A última entrada é feita 1h00 antes do 
encerramento.

Biblioteca colabora com Instituições
A Biblioteca desta freguesia enviou um lote de 
livros para o Centro Social Paroquial da Nossa 
Senhora da Penha de França, com várias valências 
como Jardim de Infância e ATL. Esta ação 
concretizou-se em julho através do Dr. Pedro 
Saúde, funcionário da instituição, e dos 
colaboradores João Gentil e Adelino Lopes. Em 
agosto a colaboração foi com o Centro Social, 
Cultural e Recreativo do Alvorge, cujo 
agradecimento merece aqui ser publicado: “Venho 
por este meio, em meu nome e em nome da 
associação que represento (...) agradecer a vossa 
amabilidade na doação que nos fizeram de fundo 
documental que em muito contribuirá para 
engrandecer o projeto que nos propusemos edificar. 
(...) Fazemos ainda questão de, com muito gosto, 
vos fazer chegar dois livros publicados por nós, 
sobre a nossa localidade e associativismo”. (Carla 
Raimundo)

Férias na Biblioteca
Nas férias, muitos utilizadores procuraram a 
biblioteca, quer para escolher e requisitar livros, CD 
de música ou DVD de filmes, quer fazendo pedidos 
(via email) de livros através do Projeto LEIA! ou 

CULTURA, TURISMO

simplesmente para ler, fazer puzzles, utilizar o 
computador, jogar um jogo de tabuleiro, ver a 
exposição, a maquete do comboio a funcionar, 
devolver o material requisitado, resolver assuntos 
relacionados com CV, procurações. IMT, etc.  

Ofertas à Biblioteca
Agradecemos a todos os que ofereceram livros a 
esta biblioteca: Teresa Sobral, Sandra Guerreiro, M 
Francisca Stillwell, Luísa Falcão, Ana Santos Silva, 
Graça Morais Vaz, João Carvalhosa, Mónica 
Barbosa, Luís Camilo Alves, Luís Castro, Isabel 
Fazenda, Teresa Almeida, Gladys Malafaia Nogueira 
e a todos os outros Amigos da Biblioteca.

Regras Sanitárias na Biblioteca
A nossa Biblioteca tem agora regras diferentes de 
modo a preservar a segurança e confiança dos seus 
utilizadores. Quando aqui se deslocar deverá ter 
atenção à obrigatoriedade do uso de máscara e 
assegurar um distanciamento de 2 metros entre as 
pessoas. A Biblioteca disponibiliza uma solução de 
álcool-gel para desinfetar as mãos à entrada e à 
saída e faz quarentena de 72 horas para todos os 
documentos devolvidos. Se não puder vir ligue para 

o número 210 132 330 ou envie um email para 
biblioteca@jf-belem.pt, a fim de requisitar os livros 
e veremos a melhor forma de os entregar em casa.

Novidades Literárias
O Livro das Boas–Noites, de José Jorge Letria, faz 
parte do Plano Nacional de Leitura, recomendado 
para o 1º ano de escolaridade. Esta obra é uma 
forma de lembrar aos mais pequenos, e também aos 
mais crescidos, que há tempo para interromper as 
brincadeiras e os trabalhos e dar ao corpo e ao 
espírito o descanso que merecem. Os Anos, de 
Virginia Wolf, é considerado por alguns críticos o 
romance em que a autora alcança todo o seu 
potencial artístico. Ambos à sua disposição!

Mostra Bibliográfica
Estão atualmente expostos e disponíveis para 
empréstimo na biblioteca vários livros da autoria 
do insigne Professor Doutor Adriano Moreira. 
Poderá vê-los ou requisitá-los nos meses de 
setembro e outubro.
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Aulas de Português, Inglês e 
Espanhol para Breve
As aulas de Português e Cultura Portuguesa para 
estrangeiros, Inglês e Cultura inglesa, Espanhol e 
Cultura espanhola, conversação em francês tiveram 
início em 22 de setembro. Mais informações na 
secretaria da JF de Belém.

Exposição 130 Anos
Dada a importância estratégica e histórica da Linha 
de Cascais, inaugurada há 130 Anos, e aos muitos 
visitantes que ao longo de um ano se deslocaram à 
nossa Biblioteca, decidimos prolongar até finais de 
outubro esta exposição. Aguardamos a vossa visita 
à mostra que evoca esta linha férrea, cuja partida 
foi em Pedrouços e de onde saiu o primeiro 
comboio em 30 de setembro de 1889, em direção a 
Cascais.
Caso pretenda uma visita guiada (gratuita), envie 
e-mail ou telefone. Visite-nos!



Projeto Leia!
Este projecto mantém-se em vigor desde abril com 
grande adesão por partes dos fregueses de Belém. 
Tendo surgido nem pleno confinamento 
obrigatório devido à COVID19, foi a solução 
encontrada para colmatar o fecho da nossa 
biblioteca e continuar a disponibilizar o nosso 
acervo literário a todos quantos o procuram. Além 
dos livros, também facultamos jogos para adultos e 
crianças e, desde 20 de abril, foram cedidos mais de 
300 livros!
“Durante o período de confinamento, a biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém proporcionou-nos a 
oportunidade de viajar sem sair de casa, ao entregar 
livros à nossa porta. Apesar de pequena, a 
biblioteca junta uma quantidade impressionante de 
títulos, para todas as idades. Mesmo agora nas 
férias, os meus filhos não dispensam o seu 
momento de leitura. Obrigada!” (Filipa Mota)

Freguesia de Belém apoia Concerto 
no Dia Mundial da Música
Realiza-se no próximo dia 1 de outubro, às 21 
horas, no Museu Nacional dos Coches, um concerto 
de Rui de Luna (piano), com Marcos Lázaro 

(violino), José Manuel Duarte (guitarra portuguesa) 
e João Vinhas (viola). Este Concerto de Autor visa 
celebrar o Dia Mundial da Música e é apoiado pela 
Junta de Freguesia de Belém, numa parceria com o 
Museu Nacional dos Coches. A entrada é livre e a 
acomodação dos convidados será feita de acordo 
com as orientações da DGS. Depois de vários meses 
em que a JF Belém foi obrigada a cancelar diversas 
atividades culturais, em virtude das medidas de 
confinamento, congratulamo-nos por poder apoiar 
a realização deste espetáculo, cuja reconhecida 
qualidade dos intérpretes é em si mesmo um cartão 
de visita. A não perder!
NOTA: consulte o programa completo deste 
concerto na página do Facebook da Junta de 
Freguesia de Belém.

Workshop de Escrita Criativa na 
Biblioteca dá Frutos
Em 2018 e 2019 Laura Mateus Fonseca lecionou 
vários workshops de Escrita Criativa na Biblioteca 
da Junta de Freguesia de Belém que se revelaram 
extremamente interessantes, quer pela intervenção 
da oradora, quer pela matéria apresentada. Desta 
iniciativa resultou a publicação de um livro por 

Isabel Fazenda, Um sapato em Samarcanda, com 
prefácio de Daniel Sampaio. Diz a autora que “Por 
feliz iniciativa da Junta de Freguesia de Belém, 
pude frequentar o primeiro workshop de Escrita 
Criativa que se realizou no ano de 2018. Gostei 
muito do curso e foi um arranque para ir buscar os 
meus contos à gaveta, e, com a ajuda da Laura 
Mateus Fonseca, publiquei este livro de contos.”
Todos os intervenientes estão de Parabéns, em 
especial Isabel Fazenda, pela qualidade da sua 
produção!

Exposição Meet Vincent Van Gogh 
até 3 de Janeiro
A Junta de Freguesia de Belém assinou, no dia 21 de 
janeiro de 2020, um protocolo com a empresa UAU, 
com a finalidade de acolher a exposição 
internacional Meet Vincent Van Gogh. Inicialmente 
a decorrer de 28 de fevereiro a 8 de julho, no 
Terreiro das Missas, teve de ser prorrogada até 3 de 
janeiro, devido ao Plano de Contingência Covid-19.
Horário de funcionamento: Quarta-feira a 
Domingo: 10h00-19h00* Segunda e Terça-feira: 
encerrado. * A última entrada é feita 1h00 antes do 
encerramento.

Biblioteca colabora com Instituições
A Biblioteca desta freguesia enviou um lote de 
livros para o Centro Social Paroquial da Nossa 
Senhora da Penha de França, com várias valências 
como Jardim de Infância e ATL. Esta ação 
concretizou-se em julho através do Dr. Pedro 
Saúde, funcionário da instituição, e dos 
colaboradores João Gentil e Adelino Lopes. Em 
agosto a colaboração foi com o Centro Social, 
Cultural e Recreativo do Alvorge, cujo 
agradecimento merece aqui ser publicado: “Venho 
por este meio, em meu nome e em nome da 
associação que represento (...) agradecer a vossa 
amabilidade na doação que nos fizeram de fundo 
documental que em muito contribuirá para 
engrandecer o projeto que nos propusemos edificar. 
(...) Fazemos ainda questão de, com muito gosto, 
vos fazer chegar dois livros publicados por nós, 
sobre a nossa localidade e associativismo”. (Carla 
Raimundo)

Férias na Biblioteca
Nas férias, muitos utilizadores procuraram a 
biblioteca, quer para escolher e requisitar livros, CD 
de música ou DVD de filmes, quer fazendo pedidos 
(via email) de livros através do Projeto LEIA! ou 

simplesmente para ler, fazer puzzles, utilizar o 
computador, jogar um jogo de tabuleiro, ver a 
exposição, a maquete do comboio a funcionar, 
devolver o material requisitado, resolver assuntos 
relacionados com CV, procurações. IMT, etc.  

Ofertas à Biblioteca
Agradecemos a todos os que ofereceram livros a 
esta biblioteca: Teresa Sobral, Sandra Guerreiro, M 
Francisca Stillwell, Luísa Falcão, Ana Santos Silva, 
Graça Morais Vaz, João Carvalhosa, Mónica 
Barbosa, Luís Camilo Alves, Luís Castro, Isabel 
Fazenda, Teresa Almeida, Gladys Malafaia Nogueira 
e a todos os outros Amigos da Biblioteca.

Regras Sanitárias na Biblioteca
A nossa Biblioteca tem agora regras diferentes de 
modo a preservar a segurança e confiança dos seus 
utilizadores. Quando aqui se deslocar deverá ter 
atenção à obrigatoriedade do uso de máscara e 
assegurar um distanciamento de 2 metros entre as 
pessoas. A Biblioteca disponibiliza uma solução de 
álcool-gel para desinfetar as mãos à entrada e à 
saída e faz quarentena de 72 horas para todos os 
documentos devolvidos. Se não puder vir ligue para 

o número 210 132 330 ou envie um email para 
biblioteca@jf-belem.pt, a fim de requisitar os livros 
e veremos a melhor forma de os entregar em casa.

Novidades Literárias
O Livro das Boas–Noites, de José Jorge Letria, faz 
parte do Plano Nacional de Leitura, recomendado 
para o 1º ano de escolaridade. Esta obra é uma 
forma de lembrar aos mais pequenos, e também aos 
mais crescidos, que há tempo para interromper as 
brincadeiras e os trabalhos e dar ao corpo e ao 
espírito o descanso que merecem. Os Anos, de 
Virginia Wolf, é considerado por alguns críticos o 
romance em que a autora alcança todo o seu 
potencial artístico. Ambos à sua disposição!

Mostra Bibliográfica
Estão atualmente expostos e disponíveis para 
empréstimo na biblioteca vários livros da autoria 
do insigne Professor Doutor Adriano Moreira. 
Poderá vê-los ou requisitá-los nos meses de 
setembro e outubro.

CULTURA, TURISMO

Aulas de Português, Inglês e 
Espanhol para Breve
As aulas de Português e Cultura Portuguesa para 
estrangeiros, Inglês e Cultura inglesa, Espanhol e 
Cultura espanhola, conversação em francês tiveram 
início em 22 de setembro. Mais informações na 
secretaria da JF de Belém.

Exposição 130 Anos
Dada a importância estratégica e histórica da Linha 
de Cascais, inaugurada há 130 Anos, e aos muitos 
visitantes que ao longo de um ano se deslocaram à 
nossa Biblioteca, decidimos prolongar até finais de 
outubro esta exposição. Aguardamos a vossa visita 
à mostra que evoca esta linha férrea, cuja partida 
foi em Pedrouços e de onde saiu o primeiro 
comboio em 30 de setembro de 1889, em direção a 
Cascais.
Caso pretenda uma visita guiada (gratuita), envie 
e-mail ou telefone. Visite-nos!
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Em julho iniciámos as férias AAAF/CAF nas escolas 
EB Moínhos do Restelo, EB de Caselas e Jardim de 
Infância de Belém.
Devido à época de pandemia em que vivemos, toda 
a organização e dinâmicas dentro das escolas foram 
diferentes dos outros anos. As crianças foram 
divididas em grupos, sendo que os mesmos não 
tinham contacto direto entre si para haver o 
distanciamento social definido pela DGS.
Uma vez que os tempos que vivemos são de muita 
preocupação e cuidados, optámos por realizar o 
máximo de atividades ao ar livre, sendo que nas 
escolas as crianças brincaram muito nos recreios 
fazendo jogos de água e outras brincadeiras 
orientadas.
Quando realizaram atividades de plástica, e por 
razões de segurança, cada criança tinha o seu “kit” 
com material personalizado, não sendo partilhado 
com mais ninguém.
No dia 2 de julho realizou-se um passeio ao Parque 
Rural do Tambor, um espaço aberto com atividades 
ao livre. Foi muito divertido e o Parque estava 
aberto só para nós!

De 6 a 24 de julho fomos à praia na Costa da 
Caparica todas as manhãs. Foram momentos muito 
bons para as crianças, em que elas se divertiram ao 
máximo, dando muitos mergulhos e fazendo 
brincadeiras na areia. No último dia até tiveram 
direito a gelado!
As atividades das férias de setembro também 
continuam a realizar-se o máximo de tempo ao ar 
livre, seguindo as orientações da DGS, do Plano de 
contingência do Agrupamento de Escolas do 
Restelo e do IPDJ, para que a segurança seja a nossa 
prioridade e base de trabalho.
Informamos que as inscrições nas AAAF e CAF para 
o próximo ano letivo já estão abertas. Para fazer a 
inscrição poderá consultar o link que se encontra 
no site da Junta de Freguesia de Belém.
Relembramos que já estão a decorrer as férias de 
setembro das AAAF/CAF nas escolas, e caso esteja 
interessado, ainda poderá inscrever o seu 
educando.
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Psicomotricidade
no Centro de Dia 

Revista de atividades dirigida à população sénior 
em regime de apoio domiciliário. Estas têm 
conteúdos variados, desde apontamentos de 
humor, desafios de memória, cultura geral e 
atenção, curiosidades, receitas culinárias e 
sugestões de exercício físico. Tem sido distribuída 
quinzenalmente e que já vai na sua 8ª edição.

A Junta de Freguesia de Belém apoia
as Escolas do Agrupamento do Restelo
Dando continuidade à boa relação que existe entre 
a Junta de Freguesia de Belém e o Agrupamento 
Escolas do Restelo e para que  o ano letivo 
2020/2021 se inicie com as escolas prontas a 
receber novamente os alunos:
• Demos apoio logístico na renovação de mobiliário 
de escritório para a sede do Agrupamento e EB 2,3 
Paula Vicente;
• Fornecemos tintas para pintura dos espaços da EB 
2,3 Paula Vicente; 
• Ajudámos a pintar espaços da EB 2,3 Paula 

Vicente;
• Auxiliámos no transporte de material informático 
para reciclagem;
• Procedemos a uma nova sinalização nas escolas 
EB e JI do agrupamento, de acordo com as regras da 
DGS para o início do novo ano letivo. 
Com esta ajuda esperamos que todos se sintam 
motivados nestes espaços renovados para que este 
regresso seja profícuo.
Desejamos a todos um feliz ano letivo neste 
regresso tão “especial”.

A equipa do desporto da Junta de Freguesia de 
Belém sugere-lhe uma sequência de exercícios para 
que se mantenha ativo e saudável:

Exercício Cardiovascular 
Geralmente, descreve-se como exercício 
cardiovascular aquele que aumenta a utilização de 
oxigénio por grandes grupos musculares durante 
um longo período de tempo. 
Segundo o Colégio Americano de Medicina do 
Desporto (ACSM), todos os adultos saudáveis entre 
os 18 e 65 anos devem realizar atividades aeróbias 
moderadas por um mínimo de 30 minutos, 5 vezes 
por semana ou atividade aeróbia vigorosa, no 
mínimo durante 20 minutos, 3 vezes por semana.
Então sugerimos-lhe uma caminhada diária, 5 
vezes por semana, durante 30 minutos.
… ou, se preferir, corrida/jogging 3 vezes por 
semana, durante 20 minutos.

Exercício de Resistência Muscular
Por outro lado, de forma a manter ou aumentar a 
sua força muscular e mobilidade, deve realizar pelo 
menos 2 vezes por semana exercício mais 
localizado, utilizando os principais grupos 
musculares.
Deixamos-lhe de seguida uma sequência de 
exercícios que pode fazer em sua casa.
Agachamento: 15 Repetições
Opção: sentar-se e levantar-se de uma cadeira.
Prancha: 15 a 30 segundos
Opção: colocar os cotovelos e/ou joelhos no chão.
Extensões de Braços/ Flexões: 8 a 15 repetições
Opção: Colocar joelhos no chão ou as mãos num 
plano mais elevado.
Se esta sequência for muito fácil para si pode optar 
por fazê-la 2 ou 3 vezes, descansando 30 segundos 
entre cada série/sequência.
Relembramos que deverá consultar o seu médico 
ou profissional especializado se tiver alguma 
condição que limite a prática de atividade física.
Bons Treinos!
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Escolas com Voz –
“O Nosso Colégio”
Fomos desafiados pelo "Nosso Colégio"  a visita-los 
e a conhecê-los melhor, foi muito interessante o 
que descobrimos!!
No Restelo, escondido numa praceta, há um segre-
do mil vezes contado... um Colégio com 44 anos de 
histórias de sucessos. Creche e Jardim de Infância 
de onde crianças que entraram a aprender a andar, 
saíram seguras de si com uma cultura sólida, 
capazes de enfrentar as etapas seguintes da sua 
vida escolar. Seguras, com a sua inteligência emo-
cional e auto estima fortalecidas.
No ano lectivo de 1975/76 foi o NOSSO COLÉGIO!
Num tempo de indefinição, de Revolução......enfim, 
como hoje, tempo de desafio.
Desafio que levou a Maria da Graça Costa Brandão 
e a Maria Adelaide Canto Moniz, a fundarem o 
NOSSO COLÉGIO com um projecto que abraçaram 
e por que lutaram com audácia, determinação, 
confiança e entrega pois:
     Educar desde a raíz para a formação integral, na 
exigência, na integridade moral, no valor da verdade, 
na formação da consciência.
     Apostando numa "Pedagogia de Encontro" de 
conhecimento pessoal, de amizade e cumplicidade que 
conduza a criança à responsabilidade e compromisso, 
em liberdade. São os seus valores.
     Que o NOSSO COLÉGIO seja Vida, vida partilhada 

numa afectividade recta e equilibrada de onde brota e 
se forma a interioridade.
     Enfim, Educar com Paixão!
     E assim têm passado, ano após ano, 44 anos!

Conhece os
Clubes Paula Vicente?
Somos uma equipa de técnicos empenhados em 
ocupar os tempos livres dos jovens dos 10 aos 13 
anos com atividades pedagógicas na Escola Básica 
2,3 Paula Vicente, complementando o horário 
escolar dos alunos.
De 2ª a 6ª feira entre as 14h e as 17h45 
ofereceremos um vasto leque de atividades nas 
áreas desportivas, artísticas e intelectuais.
Conheça-nos em https://clubes.jf-belem.pt/
Se quer inscrever o seu educando a pré-inscrição 
pode ser feita online, no link divulgado no site da 
Junta de Freguesia de 
Belém/Pelouros/Educação/Clubes.
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Conheça as Escolas
da freguesia de Belém 
Designação  Nivel de Ensino Morada
Jardim de Infância de Belém JI Largo das Escolas 3/4
Escola Básica Bairro do Restelo JI + 1º Ciclo Praça de Goa 
Escola Básica de Caselas JI + 1º Ciclo Rua Padre Luís Fróis
Escola Básica Moinhos do Restelo JI + 1º Ciclo Rua Capitão-Mor Pedro Teixeira
Escola Básica Paula Vicente 2º e 3º Ciclo Rua Gonçalves Zarco
Escola Secundária Restelo 3º Ciclo e Secundária Rua Antão Gonçalves
Abrigo Infantil de Sta Mª Belém Creche + JI Largo dos Jerónimos, 3  2º
Casinha de Nossa Senhora Creche  Rua Praia do Bom Sucesso, 1
Escola Voz do Operário - Restelo Creche + JI Rua de Alcolena, 1
Caselsol Creche Rua Carolina Ângelo, 13
Centro Helen Keller Creche, JI + 1º, 2º e 3º Ciclo Avenida dos Bombeiros, 1
Colégio Bola de Neve  Educação Especial Rua Fernão Mendes Pinto, 42
Colégio As Descobertas - IPEIP Educação Especial Avenida D. Vasco da Gama, 25
Externato O Veleiro Educação Especial Rua Pedro Fernandes Queirós, 15
Externato Alfredo Binet Educação Especial Rua Paulo da Gama, 14
Escola Marquês de Pombal  Vocacional + Profissional Rua Alexandre Sá Pinto 
Casa Pia de Lisboa  sede Avenida do Restelo, 1
CED Pina Manique  Ensino profissional Rua dos Jerónimos , 5
CED Jacob Rodrigues Pereira    Ensino para Surdos Rua D. Francisco de Almeida, 1
CED D. Nuno Álvares Pereira Ensino Integrado da Música  Rua Alexandre Sá Pinto, 26
Casa da Árvore  Creche Praça Malaca, 3 Cooperativa A 
Torre JI + 1º e 2º Ciclo Praça Malaca, 3
Colégio Bom Sucesso  JI + 1º, 2º  e 3º Ciclo Rua do Bartolomeu Dias, 53
Externato A Escolinha JI + 1º Ciclo Rua Fernão Mendes Pinto, 41 
Creche Geração Chupeta Creche Rua Gregório Lopes, 12
Externato de Santa Maria de Belém J. I. e 1º Ciclo Rua Duarte Paheco Pereira, 24 
Externato São Francisco Xavier 1º, 2º e 3º Ciclo Rua Duarte Paheco Pereira, 5
Colégio O Nosso Colégio Creche + JI R. Fernão Lopes de Castanheda, 7
Park International School  JI + 1º Ciclo Avenida das Descobertas, 21 
Externato As Descobertas JI + 1º, 2º e 3º Ciclo R.Capitão-Mor Pedro Teixeira, 11
Escola Raiz J.I. e 1º e 2º Ciclo Avenida do Restelo, 23
Externato de São José JI, 1º, 2º e 3º Ciclo e Secundário Avenida das Descobertas, 27
Universidade Lusiada de Lisboa Ensino universitário Rua da Junqueira, 188-198
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No decorrer do mês de agosto, a Junta de Freguesia 
de Belém realizou duas intervenções de relevo na 
freguesia, particularmente na reorganização dos 
pavimentos pedonais em determinados troços da 
Rua de Belém e da Rua da Junqueira. Estas 
intervenções decorreram no âmbito do Contrato de 
Delegação de Competências com a Câmara 
Municipal de Lisboa. 
Estes dois arruamentos primam-se por se situarem 
numa zona da freguesia onde se encontram vários 
monumentos nacionais, o que atrai diariamente 
milhares de visitantes a Belém. Com estas duas 
obras esta autarquia teve como objetivo o 
alargamento dos passeios, tendo como 
consequência direta uma significativa melhoria na 
acessibilidade e segurança dos peões em que foram 
criadas áreas de circulação mais confortáveis, de 
fácil circulação e movimentação. A estadia pedonal 
foi também favorecida nestes locais, atendendo aos 
vários estabelecimentos comerciais existentes que 
viram a sua área de ocupação de espaço público 
melhorada.  

Na Rua de Belém foram intervencionados cerca de 
190m2 de calçada e cerca de 60m de lancil. Já na 
Rua da Junqueira a obra abrangeu cerca de 270m2 
de calçada e 50m de lancil. No decorrer destas 
intervenções foram também regularizadas lacunas 
nos pavimentos já existentes, e procedeu-se à 
relocalização de sinalização vertical.  
 A par destas duas intervenções, foi executado um 
novo troço de passeio junto às habitações na 
Travessa das Galinheiras, onde foram substituídos 
os cubos de calçada existentes por lajedo, 
permitindo uma regularização do piso e uma 
melhoria na acessibilidade aos fregueses e peões.
Belém sempre em ação!

PARA + INFO
JF Belém
210 132 330  |  secretaria@jf-belem.pt

Antes e depois:
Rua de Belém e Rua da Junqueira

Rua de Belém Rua de Belém

Rua da Junqueira Rua da Junqueira

ANTES DEPOIS



Rua da
Junqueira

Não
desistimos
e exigimos
2 sentidos!
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Em 2018, a Câmara de Lisboa decidiu alterar o 
trânsito na Rua da Junqueira e desde então esta 
artéria ficou condicionada ao trânsito, numa 
das vias, apenas com um sentido único exclu-
sivo para BUS.

A Rua da Junqueira é uma artéria muito movimen-
tada e está no eixo de ligação entre as zonas orien-
tal e central da freguesia, pelo que esta alteração 
veio criar um problema de trânsito agravado nesta 
zona.
Esta foi uma decisão tomada, apenas e só, pela 
CML, sem qualquer parecer por parte da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Desde então, a Junta de Freguesia de Belém tem 
demonstrado insistentemente o seu desagrado 
junto das entidades competentes para que seja 
revogada esta medida e seja reposto o trafego 
normal e acessível a todos na Rua da Junqueira.

Não desistimos!

DESTAQUES

O espaço público
é para todos!
A freguesia de Belém é uma freguesia com elevada 
notoriedade na cidade de Lisboa.
O espaço público apresenta um papel determinante 
pois realça o que a freguesia tem de melhor para 
oferecer, seja pelos seus espaços verdejantes, seja 
pelos diversos espaços e variados equipamentos 
estrategicamente instalados. Nestes destacamos os 
parques caninos onde a agilidade canina é posta à 
prova, os parques fitness, incentivando a boa 
prática desportiva e o estilo de vida saudável e 
também os parques infantis, promovendo a 
interação e desenvolvimento das crianças e jovens.
De destacar que a JF Belém está a construir mais 3 
parques caninos, a reabilitar todos os parques 
infantis e de fitness, bem como a melhorar vários 
jardins/espaços verdes. 
A Junta de Freguesia de Belém mantém 
diariamente ações de fiscalização, trabalhando na 
conservação e manutenção destes espaços que são 
de todos! 
Desfrute da sua freguesia, desfrute de Belém! 

O Presidente no parque canino de Pedrouços
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A Junta de Freguesia de Belém 
tem um serviço diário na 
reparação do espaço público 
atuando em variadas frentes com 
vista a melhoria da qualidade de 
vida e bem-estar de todos os 
fregueses. Na foto, a placa 
restaurada, tendo no lado 
contrário escrito “Concelho de 
Lisboa”. 

Belém em ação!

Uma vergonha!
Comunicado - Parque de Estacionamento da 
Rua Gregório Lopes (Torres do Restelo)

A Junta de Freguesia de Belém foi surpreendida 
pela transferência do parque de reboques da 
PSP/Trânsito do Alto do Restelo para ocupar 
metade do parque de estacionamento público 
adjacente, sem qualquer prévia consulta ou 
concordância por parte desta autarquia.

Prontamente foram alertados e estão a ser 
contactados os serviços municipais responsáveis 
por esta intervenção, nomeadamente a CML- 
Câmara Municipal de Lisboa e a SRU-Sociedade 
Reabilitação Urbana, para verificação e reanálise da 
mesma por forma a salvaguardar o interesse 
público. 
A construção da USF Restelo está prevista ser 
implantada nos terrenos dos atuais postos da 
higiene urbana e do parque de reboques da 
PSP/Trânsito, nunca tendo estado previsto que este 
último iria ocupar qualquer área deste parque de 
estacionamento público adjacente.
Por isso mesmo, hoje solicitámos à CML que esta 
situação seja de imediato estancada e revertida, 
pois além de a mesma não estar prevista, esta junta 
de freguesia não foi anteriormente consultada 
como deveria ter sido. 
Assim sendo e de forma construtiva, acabámos de 
sugerir à CML, caso seja agora impossível 
deslocalizar o parque de reboques da PSP/Trânsito 
para outro local fora da freguesia, que poderia ser 
usado para esse efeito uma zona junto ao antigo 
aquaparque, na zona de Monsanto, em que não 

seria necessário abater quaisquer árvores e bastaria 
apenas colocar uma cerca, aproveitando a atual que 
está a ser colocada. 
Esta medida é muito lesiva para a população e faz 
perder metade da lotação do atual parque de 
estacionamento numa zona onde o mesmo não 
abunda. 
Assim sendo, esta situação é uma autêntica 
vergonha pelo que tudo faremos para que a 
situação anterior seja reposta e o parque de 
reboques da PSP/Trânsito não fique aqui instalado!

ANTES DEPOIS
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Memorial evocativo do Centenário de Sophia de
Mello Breyner Andersen com Azulejos de Menez 
 

Espaço entre a palavra e a cor

Sophia (1919-2004) | Menez (1926-1995)

Por Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da Junta de Freguesia de Belém

Cem anos volvidos do nascimento, na cidade 
nortenha do Porto, da escritora e poetisa Sophia de 
Mello Breyner Andresen, vulto incontornável da 
Cultura Portuguesa, marcante escritora e pioneira 
poetisa distinguida com o mais importante 
galardão da Língua Portuguesa, o Prémio Camões, 
que lhe foi atribuído em 1999, como forma de 
distinção e reconhecimento pelo seu inolvidável 
contributo para as pessoanas poesia e escrita, 
partes do seu Ser onde se embrenhava, roubando à 
noite variadíssimas construções literárias numa 
pluralidade de estilos como a Poesia, a Ficção - 
particularizando-se em Contos e Contos para a 
Infância -, a Dramaturgia, as Antologias, os Ensaios, 
bem como vários trabalhos de tradução literária 
para Inglês.
Também no ano de 1999 foi Sophia de Mello 
Breyner Andresen distinguida pelo nobilíssimo 
Prémio Pessoa.
Depositado, desde 2014, o seu corpo no Panteão 
Nacional, as suas letras deram voz a tantos 
sentimentos navegantes que o seu reconhecimento 

não se forjou somente nas fronteiras e nos 
caminhos de Portugal. Em 2003 haveria de 
conquistar o Prémio Rainha Sophia de Poesia 
Iberoamericana, galardão atribuído pelo 
Património Nacional de Espanha e pela 
Universidade de Salamanca.  (...)
Sophia de Mello Breyner Andresen legou a 
Portugal, aos Portugueses e à Língua Pátria uma 
estética linguística que não se determinou num só 
estilo, mas inventou uma Literatura do Mar, uma 
escrita mareante que, efetivamente, se impunha ver 
homenageada nesta freguesia de Belém, que 
outrora foi Câmara Municipal dirigida por outro 
também inolvidável escritor Alexandre Herculano. 
É por isso para mim um inominável prazer e um 
feliz encontro este de, aqui, junto ao Terreiro das 
Missas, por onde o vento agiliza as cores e os 
cheiros em travessia por esta Estação Fluvial, que 
este Memorial se ergue simbolizando o mais nobre 
da escrita de Sophia: um legado literário que é um 
Mar Novo, que exprime a beleza das Navegações, 
das Ilhas, da Musa que hoje, chega a nós pela sede 
das Fontes onde bebia Sophia de Mello Breyner 
Andresen todo este nosso Mar.  
Permitam-me pois, em meu nome, do Executivo, de 
todos os fregueses, visitantes, colaboradores da 
nossa Freguesia de Belém, entoar: «-Sophia, 
bem-vinda a esta casa. Ocupe com os seus versos as 
ruas desta freguesia que é Belém e que traz na 
poesia este Mar que é Português».


