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TELEFONES ÚTEIS
Emergência: 112
PSP: 213 619 626
PSP “Idosos em Segurança”:  915 695 939
PSP “Comércio”:  969 896 977
Bombeiros (Sapadores): 808 215 215
Bombeiros (BVCO): 213 841 880
USF “Descobertas”: 213 039 090/1
Hospital S. Francisco Xavier: 210 431 000
CM  Lisboa: 217 988 000
EPAL (Roturas): 800 201 600
Gás (Roturas): 800 201 722
EDP: 800 506 506
Conservatória (Civil): 213 566 250
Conservatória (Predial): 211 550 420
Finanças (7º Bairro Fiscal): 707 206 707 

FICHA TÉCNICA
Boletim Informativo da
Junta de Freguesia de Belém
Periodicidade: Bimestral
Tiragem: 12.500 exemplares
Depósito Legal: 1822727/02
Propriedade e Distribuição:
Junta de Freguesia de Belém
Foto da capa: Gustavo Fring

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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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
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Natal também
é tempo de

reconciliação

Caros Fregueses,

2020 foi um ano em que todos 
fomos colocados à prova. A 
Pandemia da Covid 19 
obrigou-nos a repensar coisas 
que dávamos como garantidas. 
Fomos obrigados a isolar-nos, 
mas também nos unimos num 
esforço conjunto para nos 
protegermos a nós e 
protegermos o outro.
Os mais frágeis ficaram ainda 
mais expostos e isso obrigou-nos 
a fazer sempre mais e melhor, 
pelo bem comum de todos.
Atenta e empenhada com os 
seus cidadãos, a Junta de 
Freguesia de Belém lançou 
novos projetos que estreitaram 
as distâncias e atenuaram as 
dificuldades por muitos 
particularmente vividas. “Belém 
Consigo”, a Linha de 
Acompanhamento Telefónico de 
Séniores em Situação de 
Isolamento ou o projeto “Leia”, 
foram apenas alguns dos novos 
apoios que surgiram. E que se 
juntaram a outros que já há 
muito vêm a deixar a sua marca 
de solidariedade na freguesia 

como o Transporte Solidário, a 
Loja Solidária, a Lavandaria 
Social, o Refood e o PEAS – 
Projeto Envelhecimento Ativo e 
Saudável. Ou ainda o Cartão 
Solidário, que chega a cada vez 
mais agregados familiares.  
Este é um Natal mais difícil e 
diferente para todos, mas 
olhamos com esperança para 
2021 e acreditamos que o Natal 
daqui a um ano vai voltar a ser 
muito melhor para todos.
Eu e a minha equipa estamos 
cientes das dificuldades e 
preparados para os desafios que 
se avizinham. Não vai ser fácil. 
Temos de continuar a cumprir 
todas as medidas para nos 
protegermos a nós, aos nossos e 
aos outros. Mas se estivermos 
todos unidos e a remar para o 
mesmo lado - e isto aplica-se a 
todos os setores - o resultado 
será tanto melhor para todos 
nós.
O Natal é também tempo de 
reconciliação. E nesse espírito, a 
Junta de Freguesia de Belém fará 
a sua parte e espera que a 
Câmara Municipal de Lisboa 
também cumpra a sua para que 

se recupere uma boa relação 
institucional a bem da vida de 
toda a população de Belém, isto 
é, do interesse público. Vamos 
continuar o nosso trabalho, mas 
sempre para o bem e o interesse 
da população que nos elegeu. 
Após um ano, que se revelou 
particularmente difícil e nos 
colocou desafios enormes, venho 
em meu nome pessoal, do 
Executivo, dos funcionários e 
dos restantes colaboradores da 
Junta de Freguesia, desejar as 
Boas Festas a todos aqueles que 
habitam, trabalham e visitam a 
nossa freguesia de Belém, 
fazendo votos de um bom Natal 
e um Ano Novo de 2021 mais 
solidário, pleno de confiança e 
de esperança.

Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da    
Junta de Freguesia de Belém
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Aproveitando estes tempos de interdição dos 
parques infantis e dos parques fitness determinada 
pela pandemia Covid-19, a Junta de Freguesia de 
Belém está apostada em renovar vários destes 
equipamentos com o objetivo de introduzir 
significativas melhorias para a população e para 
todos os utilizadores.
Esta grande intervenção realizada nos parques 
infantis e de fitness é financiada pela Câmara 
Municipal de Lisboa e executada pela Junta de 
Freguesia de Belém.
Nesse sentido, a Junta de Freguesia de Belém tem 
vindo a substituir o piso de vários parques infantis, 
bem como os equipamentos destes e os dos parques 
fitness, sendo que o objetivo é que estejam todos 
em ótimas e renovadas condições para que todos 
possam voltar a usufruir deles assim que as 

orientações da Direção-Geral da Saúde o permitam. 
No caso dos Parques Infantis das Torres do Restelo, 
do Jardim Vasco da Gama, do Parque dos Moinhos 
de Santana e da Rua Duarte Pacheco Pereira, a 
Junta de Freguesia tem vindo a proceder à 
substituição dos pisos.
No Parque Infantil de Caselas está prevista a 
substituição de todos os equipamentos, assim como 
do piso.
No Parque Fitness da Rua Dom Jerónimo Osório 
irão ser substituídos todos os equipamentos, assim 
como também será colocado piso novo.
Já na Rua Martins Barata procedeu-se à construção 
de um pequeno Parque de Fitness e de um pequeno 
Parque Infantil.
Desfrute da sua freguesia, desfrute de Belém!

Requalificação de parques
infantis e parques fitness 

ANTES

DEPOIS
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50 Passadeiras com nova pintura
A sinalização vertical e horizontal são elementos 
fundamentais para manter a segurança rodoviária 
na via pública.
Com o principal objetivo de melhoria das condições 
de segurança dos peões, a Junta de Freguesia de 
Belém concluiu nas últimas semanas um projeto 
que se traduziu em cerca de 50 passadeiras com 
pintura renovada.
A intervenção teve início na zona oriental da 
freguesia, mais concretamente na Rua da 
Junqueira. Seguidamente foram intervencionadas 
as passadeiras do Largo dos Jerónimos, da Praça do 
Império e da Rua de Pedrouços, tendo-se seguido 
depois os demais arruamentos da freguesia.
A par das passadeiras também os sinais verticais 
são peças-chave para manter a segurança 
rodoviária nas ruas de Belém. Assim, com o intuito 
de deixar as vias públicas da nossa Freguesia mais 
seguras, reduzindo as hipóteses de sinistralidade e, 
assim, garantindo a segurança de todos - peões, 
automóveis e ciclistas - , a nossa equipa 
responsável por executar reparações irá proceder à 
substituição de 180 sinais verticais.

Algumas das vias que beneficiarão desta 
intervenção serão: Rua Soldados da Índia, Rua Dom 
Cristóvão Gama, Rua Tristão da Cunha, Rua São 
Francisco Xavier, Rua Dom Francisco Almeida, Rua 
Duarte Pacheco Pereira, Avenida da Torre de Belém.



ESPAÇO PÚBLICO

Belém  |  06

Corrimão entre a R. Tristão Vaz
e a R. Rodrigo Reinal

Rua da
Junqueira

Não
desistimos
e exigimos
2 sentidos!

ANTES

DEPOIS

A Junta de Freguesia de Belém está atenta às 
necessidades e aos pedidos da nossa população. 
Assim, após vários pedidos de fregueses e dada a 

extensão do percurso em questão, esta autarquia 
decidiu instalar um corrimão entre a Rua Tristão 
Vaz e a  Rua Rodrigo Reinel. 
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Loja Solidária apoia
1000 famílias da freguesia
A Loja Solidária, um projeto que se mantém ativo 
desde Outubro de 2010, surgiu da iniciativa de um 
grupo de voluntários Fregueses de Belém, e tem 
como objetivo prestar apoio na área social, visando 
proporcionar às pessoas e/ou agregados familiares 
a atravessar uma situação de insuficiência 
económica o acesso a alguns bens, nomeadamente 
vestuário, calçado e roupa de casa, potenciando o 
consumo responsável e a dignidade pessoal, e a 
diminuição dos encargos mensais dos agregados 
familiares.
Inicialmente este projeto visava dar respostas aos 
Fregueses de Belém, mas com a quantidade e 
diversidade de roupa doada, podemos dar resposta 
a qualquer pessoa que nos peça auxilio.
Contamos com a ajuda de 7 equipas de voluntários, 
Fregueses de Belém e dos Lions Club 7 Colinas e 
Belém Restelo, 1 equipa de arrumação durante a 
semana, 2 equipas durante a semana de 
atendimento aos utentes e 4 equipas de voluntários 
de atendimento aos utentes nos primeiros 4 
sábados de cada mês, constituída por membros dos 
Lions 7 Colinas e Lions Belém Restelo.
A Loja Solidária presta este serviço a 
aproximadamente 1000 agregados familiares, 
naturalmente que estas famílias apenas podem 
recorrer aos nossos serviços uma vez por mês, salvo 
raras exceções, e o número de artigos 
disponibilizados é estabelecido de acordo com o 
agregado familiar de cada um.

Lavandaria Social
No mesmo espaço da Loja Solidária funciona a 
Lavandaria Social. Este projeto teve inicio em 2011 
em parceria com a Paróquia de Santa Maria de 
Belém. Com o apoio das suas ajudantes familiares, 
a Paróquia utilizava as máquinas de lavar e secar 
industriais para o seu serviço de apoio domiciliário. 
Em 2013 a Junta de Freguesia de Belém, mais uma 
vez em parceria com a Paróquia de Santa Maria de 
Belém, contratou uma Lavadeira para poder dar 
apoio ao serviço domiciliário da Paróquia e prestar 
serviço a alguns seniores carenciados da Freguesia 
de Belém.  Este projeto tem como objetivo o apoio a 
idosos e dependentes em situação de carência 
económica, na lavagem e engomadoria de roupas 
pessoais e da casa.
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Belém Talks

São já quatro edições destes 
Webinars sobre temas atuais e que 
interessam a todos 

Julgamos ser importante manter a divulgação, 
esclarecimento e debate sobre temas e desafios que 
se nos deparam, tendo em conta as condicionantes 
que advêm quer do tempo de Pandemia que esta-
mos a atravessar, quer das implicações da utilização 
de novas tecnologias e outras questões em outras 
áreas que possam ser relevantes.
Assim, desde setembro temos estado a selecionar 
temas que julgamos serem do interesse de todos e 
temos vindo a apresentá-los em formato de Webi-
nars, convidando a população a participar.
Estas sessões têm sido transmitidas via plataforma 
Zoom mas podem também ser acompanhadas 
através dos links publicados na nossa página do 
Facebook.
Esteja atento à próxima edição e não deixe de 
assistir e participar!

BT1 Regresso à Escola em Tempos de Pandemia
A primeira Belém Talks, foi dirigida às famílias 
antes da abertura do ano escolar, para se falar sobre 
o regresso às aulas e os receios e dúvidas inerentes 
ao tempo de Pandemia que atravessamos.
Teve a presença do Professor Doutor João Costa, 
Secretário de Estado Adjunto da Educação, do Dr. 
Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional 
dos Médicos de Saúde Pública, com a moderação de 
João Carvalhosa da Junta de Freguesia de Belém.

BT2 Gestão Familiar e Teletrabalho
Será que o teletrabalho é realmente facilitador da 
conciliação trabalho-família e da qualidade de 
vida? 
Quais são os riscos psicossociais associados à 
dificuldade em equilibrar a vida pessoal, familiar e 
profissional?
Estas e outras questões foram debatidas na Belém 
Talks subordinada ao tema “Gestão Familiar e 
Teletrabalho”, com os oradores Dr. Jaime Ferreira 
da Silva e Dra. Tânia Barata.

BT3 Cibersegurança - “Cibersegurança em 
Tempos de Pandemia: como evitar ser apanha-
do na rede?”
Com o confinamento social, as compras on-line 
cresceram exponencialmente e com a aproximação 
da Black Friday e do Natal ainda crescerão mais.
Pretendeu-se dar dicas de como estar seguro a 
comprar on-line, conhecendo os riscos e como 
evitá-los, aprendendo a utilizar estas ferramentas 
em segurança.
A sessão teve a presença do Dr. Luis Nunes, Profes-
sor da Universidade Europeia, e do Dr. João Ferreira 
Pinto, Adido para os Assuntos Digitais na Repre-
sentação Permanente de Portugal na União Euro-
peia.
A moderação esteve a cargo do Chefe João Cunha 
da PSP-Policia de Segurança Pública.

BT4 Empregabilidade
A quarta Belém Talks teve como tema a “Emprega-
bilidade em Tempos de Pandemia: Janelas de 
Oportunidade e de Esperança”.
Num momento tão difícil como o que vivemos, 
quisemos dar pistas para o futuro, inspirando-nos 
no exemplo da Science4You, que esteve representa-
da pelo seu Head of Sales, o Dr. Manuel Maia. Esta 
Empresa, perante a ausência de vendas motivada 
pela pandemia e o surgimento de novas necessi-
dades, converteu-se para dar resposta a estas 
necessidades e manter a empresa - e os seus 
trabalhadores - em atividade.
Foram também partilhadas as oportunidades 
existentes que decorrem dos apoios estatais, com a 
presença do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, representado pelo Dr. Nuno Tomás, 
Diretor Adjunto do Centro de Emprego de Lisboa 
do Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Esta sessão não se destinou apenas a desemprega-
dos. Dirigiu-se a todos nós que precisamos de 
inspiração e de motivação para dar a volta às 
situações exigentes no campo laboral, que estamos 
a enfrentar e a vivenciar.  
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Belém Consigo
O Projeto Belém Consigo começou a funcionar no 
passado mês de março com o propósito de prestar 
ajuda, com a entrega de compras de 
supermermercado e de farmácia, a todos aqueles 
residentes na freguesia de Belém, que com mais de 
65 anos, ou doentes crónicos ou em quarentena 
obrigatória, que por razões inerentes à Pandemia 
estivessem limitados ou confinados às suas casas 
sem possibilidade de sair.
As entregas têm-se mantido e têm sido feitas por 
funcionários da Junta de Freguesia de Belém e 
voluntários equipados com luvas, máscaras, 
desinfetantes e sempre guardando as devidas 
distâncias de segurança, em cumprimento das 
regras impostas pela DGS (Direção-Geral da Saúde).
O Projeto tem mantido articulação com diversos 
serviços como o Refood e a Câmara Municipal de 
Lisboa, por forma a garantir que a população da 
freguesia possa continuar a ser apoiada com 
refeições.

Presentemente já ultrapassámos as 1000 entregas 
de bens alimentares e as 600 de medicamentos a 
idosos ou doentes em quarentena da nossa 
Freguesia.
A Junta de Freguesia de Belém mantém o 
compromisso diariamente assumido de minimizar 
as carências e necessidades da população que aqui 
reside e manterá em funcionamento este projeto 
enquanto for necessário, pois a pandemia está 
ainda longe de estar controlada e entendemos que 
os mais vulneráveis devem estar protegidos e 
apoiados.
Presentemente estamos a proceder a entregas, quer 
de supermercado quer de farmácia apenas à 5ªfeira, 
mas mantemos a recolha de pedidos todos os dias 
úteis entre as 9h30 e as 13h00 e entre as 14h30 e as 
18h00.
Este trabalho é desenvolvido a pensar no bem-estar 
de todos os nossos fregueses e podem continuar a 
contar connosco!

Decorreu na freguesia de Belém a administração da 
vacina da gripe a maiores de 65 anos, numa ação 
promovida em conjunto pela CML, ARSLVT e Junta 
de Freguesia de Belém.
Nesta acção foram vacinados 620 idosos, que assim 
não tiveram de se deslocar aos centros de saúde, 
libertando estes equipamentos para dar resposta a 
mais pessoas no momento difícil que vivemos.
Além de ter havido pontos de vacinação em 5 locais 
da Freguesia (Cruz Branca na Travessa das 
Linheiras; Delegação da JFB; Largo da Princesa; 
Centro Médico de Caselas e na Sede dos Escuteiros 
na Rua do Embaixador), foi administrada a vacina 
ao domicílio a quem não se pode deslocar. 
A todos os envolvidos neste projecto, desde o 
Vereador Carlos Castro aos serviços da ARS, aos 
enfermeiros e aos colaboradores da Junta de Freg-
uesia que receberam as inscrições, organizaram e 
acompanharam os vários momentos o nosso muito 
obrigado em nome da comunidade e em especial 
dos 620 idosos vacinados.

Vacinação a
seniores com
mais de 65 anos
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PARA + INFO
GIP Belém
210 132 330  |  gip@jf-belem.pt

Este tempo de Pandemia tem exigido a todos, quer 
a nível coletivo quer individual, uma reestruturação 
nas formas de estar no mercado de trabalho. Neste 
contexto, o Gip Belém tem encontrado novos 
formatos de trabalho, que lhe têm permitido 
colmatar as dificuldades dos utentes e das 
Empresas que nos procuram.
Assim, o Gabinete tem continuado o seu trabalho 
de apoio a todas as pessoas em percurso de 
(re)inserção no mercado de trabalho que nos têm 
procurado, embora, por razões inerentes à situação 
de pandemia que atravessamos, esses contactos 
sejam mantidos maioritariamente por telefone e 
mail, com exceção das situações que apenas podem 
ser resolvidas de forma presencial. 
O Gabinete tem estado, em parceria com o IEFP, a 
desenvolver ações de divulgação de ofertas de 
trabalho e de formação através das nossas 
plataformas digitais fazendo, deste modo, chegar a 
todos aqueles que estão inscritos no Gip Belém 
toda a informação que possa ser útil nestas áreas.
No que se refere às sessões coletivas de informação, 
temos estado a apresentá-las em formato de 
videoconferência, o que tem permitido fazer chegar 
de forma cómoda, eficaz e no estreito  
cumprimento das normas de distanciamento 
definidas pela DGS, toda a informação necessária 
aos nossos utentes.
O Gabinete tem estado também envolvido em 
diversas formações e sessões on line, em conjunto 
com as Redes de Empregabilidade a que se 
encontra associado, no sentido de melhorar e 
incrementar estratégias, que possibilitem um 
acompanhamento mais eficaz de todas as pessoas 
em situação de desemprego, que nos procuram.
Por fim, e ainda com o objetivo de facilitar e ajudar 
o (re)ingresso no mercado de trabalho, o Gabinete 
disponibiliza formulários para as empresas e para 
quem procura emprego, onde pode ser inserida 
informação sobre ofertas de vagas de trabalho ou 

sobre procuras de trabalho ou formação. Após o seu 
preenchimento e envio deve ser aguardado um 
contacto da nossa parte. Posteriormente, com base 
na informação apurada no formulário e no contacto 
estabelecido, iniciaremos ou o processo de 
divulgação da oferta de vaga de trabalho ou o 
matching com ofertas já existentes, ou ainda 
encaminharemos o utente para ações de formação 
que possam estar disponíveis. Estes formulários 
podem ser acedidos através do site da Junta de 
Freguesia de Belém. 
É uma empresa/um empresário(a) e procura 
colaboradores?
Está desempregado(a) e procura novo emprego 
ou formação ou simplesmente informação 
adicional?
Contacte-nos através Gabinete de Inserção 
Profissional da Junta de Freguesia de Belém pelo 
telefone 210 132 330, pelo mail gip@jf-belem.pt ou 
aceda ao site da Junta de Freguesia de Belém 
(www.jf-belem.pt), escolha a área de intervenção da 
Ação Social e aceda no espaço dedicado ao 
Gabinete de Inserção Profissional aos formulários 
disponibilizados em: Formulário Empresas – 
Divulgação Emprego ou Formulário – Procura 
Emprego.

GIP – Gabinete de
Inserção Profissional
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Sobre a leitura de histórias... Será importante 
estimular a leitura desde cedo? A resposta é... 
Sim! É importante promover o gosto pela leitura e 
o interesse pelos livros, assim como o prazer de 
escutar e ler histórias. Ao darmos à criança a 
oportunidade de entrar e viajar pelo mundo das 
histórias estamos também a estimular a sua 
imaginação e curiosidade, criando também ligações 
entre o mundo das histórias e o mundo real. Por 
vezes, são também estas histórias que ajudam uma 
criança a resolver os seus conflitos ou a assimilar 
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futuros leitores. 
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PsicoBelém

PARA + INFO
PsicoBelém
969 422 452  |  gabinetepsicobelem@gmail.com

Linha de Acompanhamento Telefónico de
Seniores em Situação de Isolamento
A Junta de Freguesia de Belém está atenta às 
diversas situações de vulnerabilidade da população 
idosa residente na Freguesia. Neste contexto, entre 
outras iniciativas, foi criado um serviço de acom-
panhamento telefónico para pessoas com mais de 
65 anos que vivem sozinhas e sem suporte familiar.
Um dos nossos propósitos iniciais era o de esta-
belecer uma equipa de voluntários que fizesse este 
acompanhamento semanal por telefone.  Este 
objetivo foi alcançado, sendo que presentemente a 
nossa equipa de voluntários é constituída por mais 
de uma dezena de pessoas que se disponibilizaram 
para fazer este trabalho.
Propusemo-nos também fazer um acompanhamen-

to em articulação com os serviços social e o de 
psicologia e de outras redes de intervenção, caso se 
identificasse uma necessidade específica, permitin-
do deste modo uma intervenção personalizada e 
adequada a cada caso. Esta articulação tem-se 
verificado produtiva e benéfica e tem permitido 
monitorizar as situações mais de perto e de forma 
mais ajustada e atempada, traduzindo-se num 
formato mais eficaz para identificar e colmatar 
carências e necessidades.
O que temos verificado é que dos acompanhamen-
tos que estão a decorrer o feedback é muito positi-
vo, quer dos nossos seniores quer dos nossos 
voluntários. 
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Ecopontos 
A limpeza em redor dos ecopontos é uma 
competência delegada da Câmara Municipal de 
Lisboa na Junta de Freguesia de Belém.
A deposição de forma correta dos resíduos nos 
ecopontos é uma responsabilidade de cada 
munícipe. Exemplos como os que ilustramos na 
foto são, infelizmente, mais rotineiros do que todos 
gostaríamos. Por diversas vezes o trabalho de 
remoção de deposições indevidas junto aos 
ecopontos é executado pelas nossas Equipas e, 
minutos depois, assistimos novamente à colocação 
de sacos do lixo ao redor dos ecopontos!
Este nosso alerta vai para além da noção estética e 
agradável de uma freguesia isenta de lixo 
inadequadamente colocado nos espaços públicos, 
pelo que sensibilizamos todos para o facto de que 
estes comportamentos podem ser a génese de 
questões do foro da saúde pública, promovendo 
através de vetores (ratos, baratas, moscas) a 
proliferação de doenças.
Agradecemos a todos que colaborem na 
manutenção da higiene na nossa Freguesia.

Lixo Verde
A Freguesia de Belém é uma freguesia residencial, 
protocolar, empresarial e turística.
Compete a todos os que diariamente usufruem em 
qualquer uma das vertentes da freguesia, zelar pela 
manutenção da sua limpeza em sinergia com a 
equipa da Higiene Urbana.

Como atuar perante o lixo “verde”?
A recolha do chamado lixo “verde” é uma 
competência da Câmara Municipal de Lisboa, desta 
forma solicitamos aos Munícipes que antes de 
colocarem o lixo verde no exterior da sua casa:
- verifiquem em que dia é feita a recolha na sua 
rua;
- garantam que o lixo “verde” está devidamente 
acondicionado em saco fechado antes de o colocar 
na via pública;
Para ter acesso ao mapa de recolha por dias, 
contacte a CML através dos seguintes contactos: 
218 170 552 | 808 203 232 |  
dmhu.dhu@cm-lisboa.pt ou a Junta de Freguesia 
de Belém: higiene.urbana@jf-belem.pt ou no 
website: www.jf-belem.pt
Desta forma garante o seu contributo para uma 
Freguesia limpa!

Posto de Limpeza Provisório no 
Restelo
O vogal do pelouro da Higiene Urbana, Dr. Tiago 
Pessoa, visitou no passado dia 10 de outubro, o 
novo posto de limpeza provisório situado no 
Restelo, aferindo no local a qualidade das 
instalações.
Esta intervenção resultou numa melhoria 
substancial das condições de trabalho dos 
funcionários da Higiene Urbana, preocupação 
constante da Junta de Freguesia de Belém.
Este espaço é partilhado com os funcionários da 

Higiene Urbana da Câmara Municipal de Lisboa, 
tendo nas suas instalações, para além de gabinetes 
de trabalho, balneários com diversas cabines de 
duche e cacifos e ainda uma copa devidamente 
equipada, que permite  aos colaboradores 
usufruírem das suas refeições caseiras. Existe 
igualmente um espaço exterior ao ar livre que 
proporciona pausas mais agradáveis durante o 
período de descanso entre turnos.

Projeto sobre novo Posto de Limpeza 
no Restelo
No passado dia 16 de novembro a Junta de 
Freguesia de Belém reuniu com a Direção 
Municipal de Higiene Urbana, a Sociedade de 
Reabilitação Urbana Ocidental (SRU Ocidental) e 
com munícipes na Rua Conselheiro Martins de 
Carvalho, local onde a CML elaborou um projeto 
para a construção do novo Posto de Limpeza do 
Restelo.
A sessão serviu para esclarecer a população 
residente, sendo que os munícipes presentes se 
mostraram unânimes na rejeição da instalação do 
posto no referido arruamento.
Como é do conhecimento da maioria dos 
munícipes, existe um desacordo entre esta Junta de 
Freguesia e a CML quanto à localização do novo 
Posto de Limpeza do Restelo. Acresce ainda que foi 
aprovada, por uma larga maioria, uma 
recomendação em Assembleia Municipal para a 
CML reequacionar a localização do referido posto, 
de forma a minimizar os impactos junto da 

população.
Esta Junta de Freguesia irá continuar a defender os 
interesses dos seus munícipes e a lutar pela 
relocalização do posto em locais alternativos, que 
já foram apresentados à CML. Exigimos a reversão 
desta medida e que a CML, em conjunto com esta 
Junta, inicie um processo de estudo com vista a 
uma nova localização deste equipamento.

Aplicação de Herbicida 
De setembro a outubro de 2020 foram 
intervencionados mais de 220 000 m2 na freguesia 
de Belém com a aplicação do produto herbicida 
Gilfotop Pro.
Este produto está aprovado para utilização em 
meio urbano pela DGAV, com a autorização 
AV0162, de acordo com todas as normas de 
segurança e proteção ambiental, previstas na 
legislação em vigor.
O processo de eliminação dos infestantes na via 
pública é de vital importância, sendo realizado por 
etapas e em diferentes arruamentos e vias 
(cantões), e depende diretamente de condições 
meteorológicas favoráveis.
Manter a limpeza das vias pedonais é agir 
preventivamente em relação a quedas, bem como 
atuar ao nível geral de saúde pública, evitando a 
proliferação dos infestantes no espaço público.

Higiene Urbana não confina!
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Junta rejeita localização do
novo Posto de Limpeza do Restelo

A Junta de Freguesia de Belém foi surpreendida 
pela mudança de localização do futuro Posto de 
Limpeza do Restelo para a Rua Conselheiro Martins 
de Carvalho por parte da Câmara Municipal de 
Lisboa, sem que tenha havido uma prévia consulta 
e concordância da nossa parte.
Inicialmente, estava prevista a construção deste 
Posto de Limpeza - que será partilhado pela CML e 
pela Junta de Freguesia de Belém - no local do atual 
Posto, junto à Piscina do Restelo, na Rua Antão 
Gonçalves. Tiveram lugar, inclusivamente, várias 
reuniões e uma visita ao local com o então 
Vereador responsável pelo pelouro da Higiene 
Urbana na CML, Duarte Cordeiro, tendo ficado tudo 
acordado quanto a este assunto.
Esta era uma boa solução, aprovada e apoiada pela 
Junta de Freguesia de Belém.
A  alteração do local do novo posto de limpeza 
decidida, de forma unilateral, pela CML não é 
aceitável para a Junta de Freguesia de Belém por 
vários motivos:
1) O posto ficará a escassos 20 metros de 
habitações, com todo o incómodo que isto trará de 
circulação de veículos pesados 24 horas por dia, 
com cheiros e transportes de lixo perto das janelas 
das pessoas;
2) Para se executar esta obra será necessário fazer 
uma grande movimentação de terras pois trata-se 
de um terreno baldio com uma altura considerável 

que será preciso libertar, com custos enormes e 
desnecessários;
3) Além da movimentação das terras será 
necessário fazer uma obra de engenharia 
significativa para contenção dos terrenos, seja para 
a parte de continuação do terreno, seja para o muro 
do Cemitério da Ajuda, contenção essa que terá de 
suportar mais de 10 metros de desnível – a que 
custo?
A dinâmica de um posto de limpeza, os seus 
materiais, caixotes, etc, fará com que seja 
perturbada uma zona residencial e originará um 
problema de estacionamento que neste momento 
não existe.
Existem outras localizações que podem ser dadas a 
este posto, nomeadamente no terreno municipal 
sito no final da Rua José Manuel Soares, ou no 
terreno municipal sito na Rua das Terras, sendo que 
estes terrenos não terão qualquer um dos 
problemas aqui identificados, poupando dinheiro à 
CML em termos de custo de obra (relacionados 
especialmente com as questões de engenharia para 
contenção do terreno e movimentação de largos 
metros cúbicos de terra) e promovendo uma 
solução com estacionamento das viaturas e dos 
veículos dos funcionários, sem ser perto das 
habitações e sem causar perturbações a ninguém.
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DESPORTO & COLETIVIDADES

CIF Belém é
bi-campeão
em Veteranos

O melhor do ténis joga-se em Belém! 
A quarta edição do LISBOA BELÉM OPEN do 
torneio ATP Challenger Tour decorreu entre os dias 
10 e 18 de outubro no CIF – Club Internacional de 
Foot-Ball. 
O evento contou com o apoio institucional da 
Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Fregue-
sia de Belém.
O espanhol Jaume Munar venceu Pedro Sousa na 
final, ao passo que Gonçalo Oliveira e Roberto Cid 
Subervi sagraram-se campeões na final de pares.
Parabéns à organização por mais um evento de 
sucesso!

CIF BELÉM sagrou-se bi-campeão nacional de 
equipas de ténis veteranas + 65 anos.  Um exemplo 
a seguir na prática de desporto pelo desporto. Um 
orgulho para todos os fregueses de Belém. A Junta 
de Freguesia de Belém parabeniza esta equipa pela 
sua vitória!

Lisboa Belém
Open em ténis



CULTURA, TURISMO

Exposição de Pintura “Belém”
Está patente no Centro Social de Belém a exposição 
de pintura de Joana Viegas, até dia 15 de janeiro. A 
artista plástica percorre alguns dos locais mais 
emblemáticos da nossa freguesia, captando na tela 
o seu olhar singular, evocando o pitoresco das 
fachadas e a imponência dos edifícios e recantos. A 
autora, que nasceu em Lisboa em 1976, é licenciada 
em Design Industrial e tem uma pós-graduação em 
Banda Desenhada e Ilustração. Deu ainda aulas de 
Desenho e Pintura, tendo sido também autora do 
livro Illustrated Sintra/Cascais/Lisbon (2017). 
www.joanaviegaswip.blogspot.pt
Uma exposição que o irá surpreender!

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês e francês
As aulas de Português e Cultura Portuguesa para 
estrangeiros, Inglês e Cultura Inglesa, Espanhol e 
Cultura Espanhola, e Conversação em Francês, 
decorrem desde 22 de setembro na Delegação da 
Junta de Freguesia de Belém.
Alguns testemunhos dos participantes:
 - “En nuestros tempos dificiles, las classes de 
Español son un soplo de air fresco, rimos, julgamos 
y aprendemos”.
Júlia Fernandes, aluna.

 
- “A minha experiência de aluno nas aulas de 
Português da Junta de Freguesia de Belém nos 
últimos meses tem sido satisfatória e, mesmo com 
as interrupções da Pandemia, é positiva. Sinto que 
estou a aprender não somente a língua, mas 
também a cultura portuguesa. O professor Mendes 
é muito profissional e amável.
- "O grupo é multicultural e gosto de estar num 
grupo assim, com a partilha entre pessoas de outras 
latitudes aprende-se mais. Estou muito agradecido 
por esta oportunidade. “
Pablo Garrido Araúz, Embaixador da República do 
Panamá
 
- “Há muitos anos que não tinha quaisquer 
contactos com a língua francesa e sentia alguma 
nostalgia, até porque pertenço a uma geração em 
que a língua francesa era relevante, tanto no 
cinema como na música. Ao iniciar estas aulas, tem 
sido para mim uma experiência muito agradável e 
sinto que o vocabulário começa a «desabrochar». 
Relativamente ao formato, penso que é o mais 
adequado para as minhas expetativas. Não quero 
deixar de dar uma palavra de muito agradecimento 
à nossa Professora Françoise, pela forma 
competente e muito agradável, como conduz as 
nossas aulas.”
Maria Branca Camacho, aluna.

Em Belém acontece!

“Para comentar muito brevemente as aulas de 
inglês diria em primeiro lugar que a professora 
Julieta é perfeita no seu lugar de professora, por 
diversos aspetos, para além da sua competência. As 
suas aulas são variadas em conteúdos e 
conhecimentos; anima as aulas com canções, 
textos e “jeux de roel” onde todos têm de 
participar. Um dos aspetos, talvez o mais 
importante, é que nenhum aluno é deixado para 
trás, mostrando atenção a todos, 
independentemente do nível de conhecimentos.
António Monteiro Torres, aluno.

Projecto “Leia!"
Continua disponível o projecto “Leia!”, 
possibilitando a todos os que não podem aceder às 
instalações da nossa biblioteca, seja por razões 
pessoais ou porque estão confinados, a requisição 
dos livros no nosso acervo. É um programa criado 
pela Junta de Freguesia de Belém e dirigido a todos 
os nossos fregueses, cuja adesão confirma o 
sucesso desta iniciativa.

Aulas de Italiano e Cultura Italiana
Há mais uma novidade na oferta formativa da 
biblioteca da nossa Junta! Convidamo-lo a 
aprender uma das línguas mais sedutoras do 
mundo: o italiano! Lecionado pela professora 

Francesca Moja, formada em Línguas na 
Universidade de Milão. Com muitos anos de 
experiência em Itália e no estrangeiro, a professora 
irá partilhar convosco os segredos do Bel Paese.
As aulas de Italiano e Cultura Italiana são às 
quartas-feiras, das 15h00 às 16h00.
Inscrições na biblioteca (Rua João de Paiva, nº11 
Lisboa) ou por email: biblioteca@jf-belem.pt.

Mostra bibliográfica
Para o mês de dezembro e para abrir o apetite 
durante a época natalícia, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
vários livros de gastronomia, desde pratos típicos 
portugueses, mas também sobre massas e 
apetitosas sobremesas.

Voluntariado na biblioteca
A aluna Rita Bingre do Amaral, a frequentar o 9º 
ano no colégio St. Julian’s School, em Carcavelos, 
está a realizar voluntariado na nossa Biblioteca 
para efeitos da sua participação no Duke of 
Edinburgh Award, nível Bronze. Com muito 
entusiasmo e dedicação tem apoiado nas mais 
diversas tarefas da Biblioteca. “Tem sido uma 
experiência muito positiva e gratificante 
permitindo-me contribuir de forma ativa para o 
apoio direto da biblioteca à comunidade”, afirma 
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Rita Bingre do Amaral. Desejamos não só que a 
experiência desta jovem aluna frutifique, mas 
também que consiga o almejado prémio escolar.

Remodelação na Biblioteca
No sentido de assegurar a segurança neste espaço, 
que é também de todos, levámos a cabo uma 
pequena remodelação, visando receber o público 
com o conforto de sempre, mas agora preenchendo 
todos os critérios sanitários exigidos. Agradecemos 
em particular ao utilizador José António Nunes, 
pela sua colaboração.

Exposição “Meet Vincent van Gogh” 
até 7 de fevereiro
A Junta de Freguesia de Belém assinou, no dia 21 de 
janeiro, 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, 
o prazo foi prolongado até 3 de janeiro, no quadro 
do Plano de Contingência Covid-19 e, agora 
prorrogado pela última vez até 7 de Fevereiro.

Biblioteca doa 50 livros 
infanto-juvenis
Uma das atividades menos conhecidas, mas ainda 
assim não menos importante, da nossa biblioteca é 
a doação de livros a outras entidades educativas. 
Desta vez oferecemos 50 livros à biblioteca do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, 
que acolheu com satisfação este conjunto de obras 
destinadas às crianças e jovens.
“No seguimento da Vossa amável oferta de 50 livros 
à Biblioteca Escolar deste Agrupamento de Escolas, 
cumpre-me, em meu nome e em nome de toda a 
comunidade escolar de Vila Nova de Milfontes, 
agradecer o gesto, promotor de um incremento do 
fundo documental existente, escasso para o grande 
número de alunos que o utiliza diariamente.”
Prof.ª Maria João Silva (Diretora)

Exposição da linha de Cascais a 
partir de Belém (pedrouços)
A exposição 130 Anos da Linha de Cascais tem 
recebido visitas e alguns comentários 
enriquecedores. Um deles, pela eloquência e 

simpatia, merece aqui ser publicado à guisa de 
desafio para futuros visitantes.
Uma viagem pela linha do tempo
 «Em viagens de longo curso, desde que a 
adultícia me deu carta verde para viajar conforme 
me apraz, que levo mais milhas terrestres 
ferroviárias na mochila que aeronáuticas na 
bagagem». Esta era a minha frase de abertura. 
Todavia destinos longínquos a tornam apartada da 
queirosiana real realidade das cousas.
 Na real realidade das cousas, tenho mais 
léguas de comboio na Europa e África magrebina 
que aquelas que se iniciam com a cordialidade da 
locução «This is your captain speaking». O tempo 
da Glasnost levou-nos por sobre a já vetusta 
aduana de Irun-Hendaia para Krumlov, Bratislava e 
Cracóvia. Levou-nos de Lisboa à fronteira por sobre 
as solipas de uma via eivada de esforço, maestria e 
história.
Comboios, cordialidade e história: eis o que 
encontramos com empática cortesia na exposição 
patente na Junta de Freguesia de Belém. A história 
da ferrovia nacional e suas carruagens, locomotivas 
e gentes. Imagens e preciosos objectos de um 
passado remoto mas não tanto – eu tenho 50 anos e 
viajem em muitos das carruagens puxadas pelas 
máquinas ali em protótipo à escala, na minha 
memória de criança que nasceu em 1970, enormes! 
Hoje sou um adepto da reabertura de todas as 

linhas em hibernação por exemplo no Norte do 
País: só dou o caso da chegada à estação de Barca 
de Alva; que desperdício um tal monumento 
devoluto e seus comboios guardados.
O que acontece a Xerazade se não tiver mais 
histórias para contar ao Sultão? Morre. Com um 
anfitrião como José Manuel Pinheiro, não há nada a 
temer. As suas histórias são como as cerejas: «mais, 
conte mais». Metade do encanto desta notável 
exposição reside na fábula e seu narrador José 
Manuel Pinheiro: porque face a uma história bem 
contada (como é o caso) não somos ricos nem 
pobres, sábios nem ignaros, novos nem velhos. 
Nesta viagem e com este contador, somos todos 
iguais.
Alexandre Sarrazola, Lisboa 23NOV20
arqueólogo e escritor
A título de vários pedidos do público a Exposição 
ficará patente até final de janeiro de 2021.  



Exposição de Pintura “Belém”
Está patente no Centro Social de Belém a exposição 
de pintura de Joana Viegas, até dia 15 de janeiro. A 
artista plástica percorre alguns dos locais mais 
emblemáticos da nossa freguesia, captando na tela 
o seu olhar singular, evocando o pitoresco das 
fachadas e a imponência dos edifícios e recantos. A 
autora, que nasceu em Lisboa em 1976, é licenciada 
em Design Industrial e tem uma pós-graduação em 
Banda Desenhada e Ilustração. Deu ainda aulas de 
Desenho e Pintura, tendo sido também autora do 
livro Illustrated Sintra/Cascais/Lisbon (2017). 
www.joanaviegaswip.blogspot.pt
Uma exposição que o irá surpreender!

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês e francês
As aulas de Português e Cultura Portuguesa para 
estrangeiros, Inglês e Cultura Inglesa, Espanhol e 
Cultura Espanhola, e Conversação em Francês, 
decorrem desde 22 de setembro na Delegação da 
Junta de Freguesia de Belém.
Alguns testemunhos dos participantes:
 - “En nuestros tempos dificiles, las classes de 
Español son un soplo de air fresco, rimos, julgamos 
y aprendemos”.
Júlia Fernandes, aluna.

 
- “A minha experiência de aluno nas aulas de 
Português da Junta de Freguesia de Belém nos 
últimos meses tem sido satisfatória e, mesmo com 
as interrupções da Pandemia, é positiva. Sinto que 
estou a aprender não somente a língua, mas 
também a cultura portuguesa. O professor Mendes 
é muito profissional e amável.
- "O grupo é multicultural e gosto de estar num 
grupo assim, com a partilha entre pessoas de outras 
latitudes aprende-se mais. Estou muito agradecido 
por esta oportunidade. “
Pablo Garrido Araúz, Embaixador da República do 
Panamá
 
- “Há muitos anos que não tinha quaisquer 
contactos com a língua francesa e sentia alguma 
nostalgia, até porque pertenço a uma geração em 
que a língua francesa era relevante, tanto no 
cinema como na música. Ao iniciar estas aulas, tem 
sido para mim uma experiência muito agradável e 
sinto que o vocabulário começa a «desabrochar». 
Relativamente ao formato, penso que é o mais 
adequado para as minhas expetativas. Não quero 
deixar de dar uma palavra de muito agradecimento 
à nossa Professora Françoise, pela forma 
competente e muito agradável, como conduz as 
nossas aulas.”
Maria Branca Camacho, aluna.
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“Para comentar muito brevemente as aulas de 
inglês diria em primeiro lugar que a professora 
Julieta é perfeita no seu lugar de professora, por 
diversos aspetos, para além da sua competência. As 
suas aulas são variadas em conteúdos e 
conhecimentos; anima as aulas com canções, 
textos e “jeux de roel” onde todos têm de 
participar. Um dos aspetos, talvez o mais 
importante, é que nenhum aluno é deixado para 
trás, mostrando atenção a todos, 
independentemente do nível de conhecimentos.
António Monteiro Torres, aluno.

Projecto “Leia!"
Continua disponível o projecto “Leia!”, 
possibilitando a todos os que não podem aceder às 
instalações da nossa biblioteca, seja por razões 
pessoais ou porque estão confinados, a requisição 
dos livros no nosso acervo. É um programa criado 
pela Junta de Freguesia de Belém e dirigido a todos 
os nossos fregueses, cuja adesão confirma o 
sucesso desta iniciativa.

Aulas de Italiano e Cultura Italiana
Há mais uma novidade na oferta formativa da 
biblioteca da nossa Junta! Convidamo-lo a 
aprender uma das línguas mais sedutoras do 
mundo: o italiano! Lecionado pela professora 

Francesca Moja, formada em Línguas na 
Universidade de Milão. Com muitos anos de 
experiência em Itália e no estrangeiro, a professora 
irá partilhar convosco os segredos do Bel Paese.
As aulas de Italiano e Cultura Italiana são às 
quartas-feiras, das 15h00 às 16h00.
Inscrições na biblioteca (Rua João de Paiva, nº11 
Lisboa) ou por email: biblioteca@jf-belem.pt.

Mostra bibliográfica
Para o mês de dezembro e para abrir o apetite 
durante a época natalícia, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
vários livros de gastronomia, desde pratos típicos 
portugueses, mas também sobre massas e 
apetitosas sobremesas.

Voluntariado na biblioteca
A aluna Rita Bingre do Amaral, a frequentar o 9º 
ano no colégio St. Julian’s School, em Carcavelos, 
está a realizar voluntariado na nossa Biblioteca 
para efeitos da sua participação no Duke of 
Edinburgh Award, nível Bronze. Com muito 
entusiasmo e dedicação tem apoiado nas mais 
diversas tarefas da Biblioteca. “Tem sido uma 
experiência muito positiva e gratificante 
permitindo-me contribuir de forma ativa para o 
apoio direto da biblioteca à comunidade”, afirma 
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Rita Bingre do Amaral. Desejamos não só que a 
experiência desta jovem aluna frutifique, mas 
também que consiga o almejado prémio escolar.

Remodelação na Biblioteca
No sentido de assegurar a segurança neste espaço, 
que é também de todos, levámos a cabo uma 
pequena remodelação, visando receber o público 
com o conforto de sempre, mas agora preenchendo 
todos os critérios sanitários exigidos. Agradecemos 
em particular ao utilizador José António Nunes, 
pela sua colaboração.

Exposição “Meet Vincent van Gogh” 
até 7 de fevereiro
A Junta de Freguesia de Belém assinou, no dia 21 de 
janeiro, 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, 
o prazo foi prolongado até 3 de janeiro, no quadro 
do Plano de Contingência Covid-19 e, agora 
prorrogado pela última vez até 7 de Fevereiro.

Biblioteca doa 50 livros 
infanto-juvenis
Uma das atividades menos conhecidas, mas ainda 
assim não menos importante, da nossa biblioteca é 
a doação de livros a outras entidades educativas. 
Desta vez oferecemos 50 livros à biblioteca do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, 
que acolheu com satisfação este conjunto de obras 
destinadas às crianças e jovens.
“No seguimento da Vossa amável oferta de 50 livros 
à Biblioteca Escolar deste Agrupamento de Escolas, 
cumpre-me, em meu nome e em nome de toda a 
comunidade escolar de Vila Nova de Milfontes, 
agradecer o gesto, promotor de um incremento do 
fundo documental existente, escasso para o grande 
número de alunos que o utiliza diariamente.”
Prof.ª Maria João Silva (Diretora)

Exposição da linha de Cascais a 
partir de Belém (pedrouços)
A exposição 130 Anos da Linha de Cascais tem 
recebido visitas e alguns comentários 
enriquecedores. Um deles, pela eloquência e 

simpatia, merece aqui ser publicado à guisa de 
desafio para futuros visitantes.
Uma viagem pela linha do tempo
 «Em viagens de longo curso, desde que a 
adultícia me deu carta verde para viajar conforme 
me apraz, que levo mais milhas terrestres 
ferroviárias na mochila que aeronáuticas na 
bagagem». Esta era a minha frase de abertura. 
Todavia destinos longínquos a tornam apartada da 
queirosiana real realidade das cousas.
 Na real realidade das cousas, tenho mais 
léguas de comboio na Europa e África magrebina 
que aquelas que se iniciam com a cordialidade da 
locução «This is your captain speaking». O tempo 
da Glasnost levou-nos por sobre a já vetusta 
aduana de Irun-Hendaia para Krumlov, Bratislava e 
Cracóvia. Levou-nos de Lisboa à fronteira por sobre 
as solipas de uma via eivada de esforço, maestria e 
história.
Comboios, cordialidade e história: eis o que 
encontramos com empática cortesia na exposição 
patente na Junta de Freguesia de Belém. A história 
da ferrovia nacional e suas carruagens, locomotivas 
e gentes. Imagens e preciosos objectos de um 
passado remoto mas não tanto – eu tenho 50 anos e 
viajem em muitos das carruagens puxadas pelas 
máquinas ali em protótipo à escala, na minha 
memória de criança que nasceu em 1970, enormes! 
Hoje sou um adepto da reabertura de todas as 

linhas em hibernação por exemplo no Norte do 
País: só dou o caso da chegada à estação de Barca 
de Alva; que desperdício um tal monumento 
devoluto e seus comboios guardados.
O que acontece a Xerazade se não tiver mais 
histórias para contar ao Sultão? Morre. Com um 
anfitrião como José Manuel Pinheiro, não há nada a 
temer. As suas histórias são como as cerejas: «mais, 
conte mais». Metade do encanto desta notável 
exposição reside na fábula e seu narrador José 
Manuel Pinheiro: porque face a uma história bem 
contada (como é o caso) não somos ricos nem 
pobres, sábios nem ignaros, novos nem velhos. 
Nesta viagem e com este contador, somos todos 
iguais.
Alexandre Sarrazola, Lisboa 23NOV20
arqueólogo e escritor
A título de vários pedidos do público a Exposição 
ficará patente até final de janeiro de 2021.  



Exposição de Pintura “Belém”
Está patente no Centro Social de Belém a exposição 
de pintura de Joana Viegas, até dia 15 de janeiro. A 
artista plástica percorre alguns dos locais mais 
emblemáticos da nossa freguesia, captando na tela 
o seu olhar singular, evocando o pitoresco das 
fachadas e a imponência dos edifícios e recantos. A 
autora, que nasceu em Lisboa em 1976, é licenciada 
em Design Industrial e tem uma pós-graduação em 
Banda Desenhada e Ilustração. Deu ainda aulas de 
Desenho e Pintura, tendo sido também autora do 
livro Illustrated Sintra/Cascais/Lisbon (2017). 
www.joanaviegaswip.blogspot.pt
Uma exposição que o irá surpreender!

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês e francês
As aulas de Português e Cultura Portuguesa para 
estrangeiros, Inglês e Cultura Inglesa, Espanhol e 
Cultura Espanhola, e Conversação em Francês, 
decorrem desde 22 de setembro na Delegação da 
Junta de Freguesia de Belém.
Alguns testemunhos dos participantes:
 - “En nuestros tempos dificiles, las classes de 
Español son un soplo de air fresco, rimos, julgamos 
y aprendemos”.
Júlia Fernandes, aluna.

 
- “A minha experiência de aluno nas aulas de 
Português da Junta de Freguesia de Belém nos 
últimos meses tem sido satisfatória e, mesmo com 
as interrupções da Pandemia, é positiva. Sinto que 
estou a aprender não somente a língua, mas 
também a cultura portuguesa. O professor Mendes 
é muito profissional e amável.
- "O grupo é multicultural e gosto de estar num 
grupo assim, com a partilha entre pessoas de outras 
latitudes aprende-se mais. Estou muito agradecido 
por esta oportunidade. “
Pablo Garrido Araúz, Embaixador da República do 
Panamá
 
- “Há muitos anos que não tinha quaisquer 
contactos com a língua francesa e sentia alguma 
nostalgia, até porque pertenço a uma geração em 
que a língua francesa era relevante, tanto no 
cinema como na música. Ao iniciar estas aulas, tem 
sido para mim uma experiência muito agradável e 
sinto que o vocabulário começa a «desabrochar». 
Relativamente ao formato, penso que é o mais 
adequado para as minhas expetativas. Não quero 
deixar de dar uma palavra de muito agradecimento 
à nossa Professora Françoise, pela forma 
competente e muito agradável, como conduz as 
nossas aulas.”
Maria Branca Camacho, aluna.

“Para comentar muito brevemente as aulas de 
inglês diria em primeiro lugar que a professora 
Julieta é perfeita no seu lugar de professora, por 
diversos aspetos, para além da sua competência. As 
suas aulas são variadas em conteúdos e 
conhecimentos; anima as aulas com canções, 
textos e “jeux de roel” onde todos têm de 
participar. Um dos aspetos, talvez o mais 
importante, é que nenhum aluno é deixado para 
trás, mostrando atenção a todos, 
independentemente do nível de conhecimentos.
António Monteiro Torres, aluno.

Projecto “Leia!"
Continua disponível o projecto “Leia!”, 
possibilitando a todos os que não podem aceder às 
instalações da nossa biblioteca, seja por razões 
pessoais ou porque estão confinados, a requisição 
dos livros no nosso acervo. É um programa criado 
pela Junta de Freguesia de Belém e dirigido a todos 
os nossos fregueses, cuja adesão confirma o 
sucesso desta iniciativa.

Aulas de Italiano e Cultura Italiana
Há mais uma novidade na oferta formativa da 
biblioteca da nossa Junta! Convidamo-lo a 
aprender uma das línguas mais sedutoras do 
mundo: o italiano! Lecionado pela professora 

Francesca Moja, formada em Línguas na 
Universidade de Milão. Com muitos anos de 
experiência em Itália e no estrangeiro, a professora 
irá partilhar convosco os segredos do Bel Paese.
As aulas de Italiano e Cultura Italiana são às 
quartas-feiras, das 15h00 às 16h00.
Inscrições na biblioteca (Rua João de Paiva, nº11 
Lisboa) ou por email: biblioteca@jf-belem.pt.

Mostra bibliográfica
Para o mês de dezembro e para abrir o apetite 
durante a época natalícia, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
vários livros de gastronomia, desde pratos típicos 
portugueses, mas também sobre massas e 
apetitosas sobremesas.

Voluntariado na biblioteca
A aluna Rita Bingre do Amaral, a frequentar o 9º 
ano no colégio St. Julian’s School, em Carcavelos, 
está a realizar voluntariado na nossa Biblioteca 
para efeitos da sua participação no Duke of 
Edinburgh Award, nível Bronze. Com muito 
entusiasmo e dedicação tem apoiado nas mais 
diversas tarefas da Biblioteca. “Tem sido uma 
experiência muito positiva e gratificante 
permitindo-me contribuir de forma ativa para o 
apoio direto da biblioteca à comunidade”, afirma 
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Rita Bingre do Amaral. Desejamos não só que a 
experiência desta jovem aluna frutifique, mas 
também que consiga o almejado prémio escolar.

Remodelação na Biblioteca
No sentido de assegurar a segurança neste espaço, 
que é também de todos, levámos a cabo uma 
pequena remodelação, visando receber o público 
com o conforto de sempre, mas agora preenchendo 
todos os critérios sanitários exigidos. Agradecemos 
em particular ao utilizador José António Nunes, 
pela sua colaboração.

Exposição “Meet Vincent van Gogh” 
até 7 de fevereiro
A Junta de Freguesia de Belém assinou, no dia 21 de 
janeiro, 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, 
o prazo foi prolongado até 3 de janeiro, no quadro 
do Plano de Contingência Covid-19 e, agora 
prorrogado pela última vez até 7 de Fevereiro.

Biblioteca doa 50 livros 
infanto-juvenis
Uma das atividades menos conhecidas, mas ainda 
assim não menos importante, da nossa biblioteca é 
a doação de livros a outras entidades educativas. 
Desta vez oferecemos 50 livros à biblioteca do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, 
que acolheu com satisfação este conjunto de obras 
destinadas às crianças e jovens.
“No seguimento da Vossa amável oferta de 50 livros 
à Biblioteca Escolar deste Agrupamento de Escolas, 
cumpre-me, em meu nome e em nome de toda a 
comunidade escolar de Vila Nova de Milfontes, 
agradecer o gesto, promotor de um incremento do 
fundo documental existente, escasso para o grande 
número de alunos que o utiliza diariamente.”
Prof.ª Maria João Silva (Diretora)

Exposição da linha de Cascais a 
partir de Belém (pedrouços)
A exposição 130 Anos da Linha de Cascais tem 
recebido visitas e alguns comentários 
enriquecedores. Um deles, pela eloquência e 
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simpatia, merece aqui ser publicado à guisa de 
desafio para futuros visitantes.
Uma viagem pela linha do tempo
 «Em viagens de longo curso, desde que a 
adultícia me deu carta verde para viajar conforme 
me apraz, que levo mais milhas terrestres 
ferroviárias na mochila que aeronáuticas na 
bagagem». Esta era a minha frase de abertura. 
Todavia destinos longínquos a tornam apartada da 
queirosiana real realidade das cousas.
 Na real realidade das cousas, tenho mais 
léguas de comboio na Europa e África magrebina 
que aquelas que se iniciam com a cordialidade da 
locução «This is your captain speaking». O tempo 
da Glasnost levou-nos por sobre a já vetusta 
aduana de Irun-Hendaia para Krumlov, Bratislava e 
Cracóvia. Levou-nos de Lisboa à fronteira por sobre 
as solipas de uma via eivada de esforço, maestria e 
história.
Comboios, cordialidade e história: eis o que 
encontramos com empática cortesia na exposição 
patente na Junta de Freguesia de Belém. A história 
da ferrovia nacional e suas carruagens, locomotivas 
e gentes. Imagens e preciosos objectos de um 
passado remoto mas não tanto – eu tenho 50 anos e 
viajem em muitos das carruagens puxadas pelas 
máquinas ali em protótipo à escala, na minha 
memória de criança que nasceu em 1970, enormes! 
Hoje sou um adepto da reabertura de todas as 

linhas em hibernação por exemplo no Norte do 
País: só dou o caso da chegada à estação de Barca 
de Alva; que desperdício um tal monumento 
devoluto e seus comboios guardados.
O que acontece a Xerazade se não tiver mais 
histórias para contar ao Sultão? Morre. Com um 
anfitrião como José Manuel Pinheiro, não há nada a 
temer. As suas histórias são como as cerejas: «mais, 
conte mais». Metade do encanto desta notável 
exposição reside na fábula e seu narrador José 
Manuel Pinheiro: porque face a uma história bem 
contada (como é o caso) não somos ricos nem 
pobres, sábios nem ignaros, novos nem velhos. 
Nesta viagem e com este contador, somos todos 
iguais.
Alexandre Sarrazola, Lisboa 23NOV20
arqueólogo e escritor
A título de vários pedidos do público a Exposição 
ficará patente até final de janeiro de 2021.  



Exposição de Pintura “Belém”
Está patente no Centro Social de Belém a exposição 
de pintura de Joana Viegas, até dia 15 de janeiro. A 
artista plástica percorre alguns dos locais mais 
emblemáticos da nossa freguesia, captando na tela 
o seu olhar singular, evocando o pitoresco das 
fachadas e a imponência dos edifícios e recantos. A 
autora, que nasceu em Lisboa em 1976, é licenciada 
em Design Industrial e tem uma pós-graduação em 
Banda Desenhada e Ilustração. Deu ainda aulas de 
Desenho e Pintura, tendo sido também autora do 
livro Illustrated Sintra/Cascais/Lisbon (2017). 
www.joanaviegaswip.blogspot.pt
Uma exposição que o irá surpreender!

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês e francês
As aulas de Português e Cultura Portuguesa para 
estrangeiros, Inglês e Cultura Inglesa, Espanhol e 
Cultura Espanhola, e Conversação em Francês, 
decorrem desde 22 de setembro na Delegação da 
Junta de Freguesia de Belém.
Alguns testemunhos dos participantes:
 - “En nuestros tempos dificiles, las classes de 
Español son un soplo de air fresco, rimos, julgamos 
y aprendemos”.
Júlia Fernandes, aluna.

 
- “A minha experiência de aluno nas aulas de 
Português da Junta de Freguesia de Belém nos 
últimos meses tem sido satisfatória e, mesmo com 
as interrupções da Pandemia, é positiva. Sinto que 
estou a aprender não somente a língua, mas 
também a cultura portuguesa. O professor Mendes 
é muito profissional e amável.
- "O grupo é multicultural e gosto de estar num 
grupo assim, com a partilha entre pessoas de outras 
latitudes aprende-se mais. Estou muito agradecido 
por esta oportunidade. “
Pablo Garrido Araúz, Embaixador da República do 
Panamá
 
- “Há muitos anos que não tinha quaisquer 
contactos com a língua francesa e sentia alguma 
nostalgia, até porque pertenço a uma geração em 
que a língua francesa era relevante, tanto no 
cinema como na música. Ao iniciar estas aulas, tem 
sido para mim uma experiência muito agradável e 
sinto que o vocabulário começa a «desabrochar». 
Relativamente ao formato, penso que é o mais 
adequado para as minhas expetativas. Não quero 
deixar de dar uma palavra de muito agradecimento 
à nossa Professora Françoise, pela forma 
competente e muito agradável, como conduz as 
nossas aulas.”
Maria Branca Camacho, aluna.

“Para comentar muito brevemente as aulas de 
inglês diria em primeiro lugar que a professora 
Julieta é perfeita no seu lugar de professora, por 
diversos aspetos, para além da sua competência. As 
suas aulas são variadas em conteúdos e 
conhecimentos; anima as aulas com canções, 
textos e “jeux de roel” onde todos têm de 
participar. Um dos aspetos, talvez o mais 
importante, é que nenhum aluno é deixado para 
trás, mostrando atenção a todos, 
independentemente do nível de conhecimentos.
António Monteiro Torres, aluno.

Projecto “Leia!"
Continua disponível o projecto “Leia!”, 
possibilitando a todos os que não podem aceder às 
instalações da nossa biblioteca, seja por razões 
pessoais ou porque estão confinados, a requisição 
dos livros no nosso acervo. É um programa criado 
pela Junta de Freguesia de Belém e dirigido a todos 
os nossos fregueses, cuja adesão confirma o 
sucesso desta iniciativa.

Aulas de Italiano e Cultura Italiana
Há mais uma novidade na oferta formativa da 
biblioteca da nossa Junta! Convidamo-lo a 
aprender uma das línguas mais sedutoras do 
mundo: o italiano! Lecionado pela professora 

Francesca Moja, formada em Línguas na 
Universidade de Milão. Com muitos anos de 
experiência em Itália e no estrangeiro, a professora 
irá partilhar convosco os segredos do Bel Paese.
As aulas de Italiano e Cultura Italiana são às 
quartas-feiras, das 15h00 às 16h00.
Inscrições na biblioteca (Rua João de Paiva, nº11 
Lisboa) ou por email: biblioteca@jf-belem.pt.

Mostra bibliográfica
Para o mês de dezembro e para abrir o apetite 
durante a época natalícia, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
vários livros de gastronomia, desde pratos típicos 
portugueses, mas também sobre massas e 
apetitosas sobremesas.

Voluntariado na biblioteca
A aluna Rita Bingre do Amaral, a frequentar o 9º 
ano no colégio St. Julian’s School, em Carcavelos, 
está a realizar voluntariado na nossa Biblioteca 
para efeitos da sua participação no Duke of 
Edinburgh Award, nível Bronze. Com muito 
entusiasmo e dedicação tem apoiado nas mais 
diversas tarefas da Biblioteca. “Tem sido uma 
experiência muito positiva e gratificante 
permitindo-me contribuir de forma ativa para o 
apoio direto da biblioteca à comunidade”, afirma 

Rita Bingre do Amaral. Desejamos não só que a 
experiência desta jovem aluna frutifique, mas 
também que consiga o almejado prémio escolar.

Remodelação na Biblioteca
No sentido de assegurar a segurança neste espaço, 
que é também de todos, levámos a cabo uma 
pequena remodelação, visando receber o público 
com o conforto de sempre, mas agora preenchendo 
todos os critérios sanitários exigidos. Agradecemos 
em particular ao utilizador José António Nunes, 
pela sua colaboração.

Exposição “Meet Vincent van Gogh” 
até 7 de fevereiro
A Junta de Freguesia de Belém assinou, no dia 21 de 
janeiro, 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, 
o prazo foi prolongado até 3 de janeiro, no quadro 
do Plano de Contingência Covid-19 e, agora 
prorrogado pela última vez até 7 de Fevereiro.

Biblioteca doa 50 livros 
infanto-juvenis
Uma das atividades menos conhecidas, mas ainda 
assim não menos importante, da nossa biblioteca é 
a doação de livros a outras entidades educativas. 
Desta vez oferecemos 50 livros à biblioteca do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, 
que acolheu com satisfação este conjunto de obras 
destinadas às crianças e jovens.
“No seguimento da Vossa amável oferta de 50 livros 
à Biblioteca Escolar deste Agrupamento de Escolas, 
cumpre-me, em meu nome e em nome de toda a 
comunidade escolar de Vila Nova de Milfontes, 
agradecer o gesto, promotor de um incremento do 
fundo documental existente, escasso para o grande 
número de alunos que o utiliza diariamente.”
Prof.ª Maria João Silva (Diretora)

Exposição da linha de Cascais a 
partir de Belém (pedrouços)
A exposição 130 Anos da Linha de Cascais tem 
recebido visitas e alguns comentários 
enriquecedores. Um deles, pela eloquência e 

CULTURA, TURISMO

simpatia, merece aqui ser publicado à guisa de 
desafio para futuros visitantes.
Uma viagem pela linha do tempo
 «Em viagens de longo curso, desde que a 
adultícia me deu carta verde para viajar conforme 
me apraz, que levo mais milhas terrestres 
ferroviárias na mochila que aeronáuticas na 
bagagem». Esta era a minha frase de abertura. 
Todavia destinos longínquos a tornam apartada da 
queirosiana real realidade das cousas.
 Na real realidade das cousas, tenho mais 
léguas de comboio na Europa e África magrebina 
que aquelas que se iniciam com a cordialidade da 
locução «This is your captain speaking». O tempo 
da Glasnost levou-nos por sobre a já vetusta 
aduana de Irun-Hendaia para Krumlov, Bratislava e 
Cracóvia. Levou-nos de Lisboa à fronteira por sobre 
as solipas de uma via eivada de esforço, maestria e 
história.
Comboios, cordialidade e história: eis o que 
encontramos com empática cortesia na exposição 
patente na Junta de Freguesia de Belém. A história 
da ferrovia nacional e suas carruagens, locomotivas 
e gentes. Imagens e preciosos objectos de um 
passado remoto mas não tanto – eu tenho 50 anos e 
viajem em muitos das carruagens puxadas pelas 
máquinas ali em protótipo à escala, na minha 
memória de criança que nasceu em 1970, enormes! 
Hoje sou um adepto da reabertura de todas as 

linhas em hibernação por exemplo no Norte do 
País: só dou o caso da chegada à estação de Barca 
de Alva; que desperdício um tal monumento 
devoluto e seus comboios guardados.
O que acontece a Xerazade se não tiver mais 
histórias para contar ao Sultão? Morre. Com um 
anfitrião como José Manuel Pinheiro, não há nada a 
temer. As suas histórias são como as cerejas: «mais, 
conte mais». Metade do encanto desta notável 
exposição reside na fábula e seu narrador José 
Manuel Pinheiro: porque face a uma história bem 
contada (como é o caso) não somos ricos nem 
pobres, sábios nem ignaros, novos nem velhos. 
Nesta viagem e com este contador, somos todos 
iguais.
Alexandre Sarrazola, Lisboa 23NOV20
arqueólogo e escritor
A título de vários pedidos do público a Exposição 
ficará patente até final de janeiro de 2021.  
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Num ano tão atípico como o que temos vivido, 
também os Clubes Paula Vicente tiveram de 
encontrar novas formas de funcionamento, 
mantendo toda a segurança dos seus alunos e 
colaboradores, garantindo a ocupação das tardes 
livres da escola com as suas atividades 
lúdico-pedagógicas.

Clube de Teatro
O Clube de Teatro começou o ano letivo com as 
habituais dinâmicas de grupo,  através das quais 
nos vamos familiarizando uns com os outros e 
também com as técnicas e os jogos dramáticos. 
Vamos tentando perceber melhor o nosso corpo, a 
nossa voz e as nossas emoções. Neste momento, 
estamos a aventurar-nos na construção de 
personagens, tentando perceber como podemos 
representar um outro, diferente de nós. Para isso, 
exploramos diferentes modos de andar, de falar, de 
agir e interagir e até de respirar. Está a ser divertida 
esta experiência que nos permite sairmos de nós e 
compreendermos melhor aqueles que antes 
achávamos tão diferentes.

Clubes de Voleibol e Basquetebol
Nos Clubes de Voleibol e Basquetebol, os alunos 
estão empenhados em aperfeiçoar a sua 
performance. No voleibol, com o objetivo de 
manter o maior tempo possível a bola no ar, tanto 
em toque de dedos como em manchete, os nossos 
alunos apesar das contingências mantêm-se 
motivados. No basquetebol, apesar de ainda não 
poderem jogar livremente como gostavam, estão a 
melhorar os seus lançamentos livres, dribles e 
lançamentos na passada. Com vários concursos de 
lançamentos e competições individuais os alunos 
continuam a melhorar a sua técnica.

O futebol tem mostrado ao longo dos últimos 
tempos que não é um desporto só para rapazes, 
pois cada vez mais raparigas praticam a 
modalidade. Nesta fase inicial, os alunos têm 
desenvolvido as componentes técnicas e táticas do 
jogo, através de exercícios de coordenação 
individuais, com o objetivo de aperfeiçoarem o seu 
desempenho a nível coletivo. Agradecemos ao 
Clube de Futebol “Os Belenenses” a cedência das 
suas instalações para a prática deste Clube.

Clube de Culinária
O Clube de Culinária trouxe para a mesa o mundo 
fantástico de Tim Burton. Assim, este ano, a 
inspiração para as iguarias assustadoras que 
criámos com ovos recheados, veio do  livro "O 
estranho mundo de Jack". Quanto aos doces, esses 
vieram do México - chegaram em forma de pinhatas 
construídas com balões e “papier mâché” e 
recheadas de gomas. Enquanto isso o Clube de 
Laboratório, durante o Halloween, decidiu brincar 
com as propriedades da luz negra. Com uma massa 
feita à base de detergente  em pó fizeram tatuagens 
na roupa e usaram cola para fazer teias de aranha 
decorativas.

Clube de Multimédia e Audiovisual
Nos Clubes com uma vertente digital, incentivamos 
os alunos a criar, imaginar e inovar. No Clube de 
Multimédia e Audiovisual, através da edição e 
manipulação de imagens, os alunos 
experimentaram ferramentas de desenho digital, 
surgindo composições que dão origem a novas 
imagens que partem sempre de fotografias tiradas 
pelos mesmos. Através da criação de linhas de 
código por blocos, os alunos do Clube de 
Programação e Robótica criaram um jogo de 

tabuleiro para jogar com os robôs dos clubes. Já 
produziram o enredo, as personagens e as 
instruções do jogo. Posteriormente irão 
desenvolver os acessórios e os trajes para os robôs. 
Com o intuito de alertar para as questões de 
segurança na internet, os alunos do Clube de 
Informática criaram marcadores de livros. Após 
uma pesquisa sobre o tema, os alunos escolheram a 
mensagem que pretendiam transmitir e passaram à 
ação, utilizando várias aplicações digitais.

Clube de Jornalismo
No Clube de Jornalismo têm sido desenvolvidos 
trabalhos em várias vertentes. Baseado nas 
vontades e interesses pessoais, cada aluno tem 
desenvolvido um projeto único, de dissertação ou 
com a participação ativa de colegas e especialistas. 
Estão em desenvolvimento, entre outros, artigos 
sobre animais marinhos com contacto direto com 
biólogas e consultoras no campo da biologia 
marinha; um programa de consultório médico (em 
contacto directo com médicos na frente de 
prevenção) que responde a perguntas dos alunos 
sobre COVID-19; Playlists de música com sugestões 
pessoais; uma série áudio acerca do mundo da 
moda; programas de gamers sobre os jogos digitais 
a que os alunos estão neste momento a aderir. 
Temos também alunos destacados voluntariamente 
para trabalhar “em campo” junto dos restantes 
Clubes da Paula Vicente, onde têm oportunidade de 
preparar entrevistas a professores e colegas, tirar 
fotografias e fazer registos audiovisuais que serão 
mais tarde trabalhados em aula e publicados no 
jornal escolar online.

Clube de Cultura
No Clube de Cultura os alunos observaram as 
ligações entre o nosso cérebro e a nossa forma de 

nos relacionarmos com o mundo. Dentro destas 
observações foram abordados os jogos de memória 
e ilusão, bem como alguns dos sistemas de 
compreensão — linguagem verbal e 
imagética.�Atendendo a este tema, foram 
desenvolvidos alguns exercícios, entre os quais 
destacamos o dedicado à "linguagem das imagens" 
com construção de uma narrativa com um método 
alternativo: partindo da sinalética, foi proposto que 
cada aluno narrasse ou construísse uma história, 
utilizando o recorte e a colagem de imagens dadas.

Clube de Plástica
O Clube de Plástica apresentou (mais) uma forma 
alternativa de desenhar; aqui, os convencionais 
lápis e canetas deram o seu lugar à lã e à linha 
como meios de expressão criativa. Os alunos foram 
convidados a fazer uma breve composição com 
lápis de grafite, sendo a mesma posteriormente 
preenchida através destes materiais menos 
vulgares.
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tabuleiro para jogar com os robôs dos clubes. Já 
produziram o enredo, as personagens e as 
instruções do jogo. Posteriormente irão 
desenvolver os acessórios e os trajes para os robôs. 
Com o intuito de alertar para as questões de 
segurança na internet, os alunos do Clube de 
Informática criaram marcadores de livros. Após 
uma pesquisa sobre o tema, os alunos escolheram a 
mensagem que pretendiam transmitir e passaram à 
ação, utilizando várias aplicações digitais.

Clube de Jornalismo
No Clube de Jornalismo têm sido desenvolvidos 
trabalhos em várias vertentes. Baseado nas 
vontades e interesses pessoais, cada aluno tem 
desenvolvido um projeto único, de dissertação ou 
com a participação ativa de colegas e especialistas. 
Estão em desenvolvimento, entre outros, artigos 
sobre animais marinhos com contacto direto com 
biólogas e consultoras no campo da biologia 
marinha; um programa de consultório médico (em 
contacto directo com médicos na frente de 
prevenção) que responde a perguntas dos alunos 
sobre COVID-19; Playlists de música com sugestões 
pessoais; uma série áudio acerca do mundo da 
moda; programas de gamers sobre os jogos digitais 
a que os alunos estão neste momento a aderir. 
Temos também alunos destacados voluntariamente 
para trabalhar “em campo” junto dos restantes 
Clubes da Paula Vicente, onde têm oportunidade de 
preparar entrevistas a professores e colegas, tirar 
fotografias e fazer registos audiovisuais que serão 
mais tarde trabalhados em aula e publicados no 
jornal escolar online.

Clube de Cultura
No Clube de Cultura os alunos observaram as 
ligações entre o nosso cérebro e a nossa forma de 

nos relacionarmos com o mundo. Dentro destas 
observações foram abordados os jogos de memória 
e ilusão, bem como alguns dos sistemas de 
compreensão — linguagem verbal e 
imagética.�Atendendo a este tema, foram 
desenvolvidos alguns exercícios, entre os quais 
destacamos o dedicado à "linguagem das imagens" 
com construção de uma narrativa com um método 
alternativo: partindo da sinalética, foi proposto que 
cada aluno narrasse ou construísse uma história, 
utilizando o recorte e a colagem de imagens dadas.

Clube de Plástica
O Clube de Plástica apresentou (mais) uma forma 
alternativa de desenhar; aqui, os convencionais 
lápis e canetas deram o seu lugar à lã e à linha 
como meios de expressão criativa. Os alunos foram 
convidados a fazer uma breve composição com 
lápis de grafite, sendo a mesma posteriormente 
preenchida através destes materiais menos 
vulgares.
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Projeto Escolas
com Voz lança
novo concurso

Apoio à Família em Setembro

A Junta de Freguesia de Belém, no âmbito do 
pelouro da Educação e Juventude, desafiou as 
escolas da freguesia de Belém a participarem no 
projeto Escolas com Voz. Este projeto visa 
promover uma partilha de atividades na rede 
escolar com o objetivo de dar a conhecer 
testemunhos de alunos e professores, projetos e 
boas práticas na área da educação e cidadania.
O projeto Escolas com Voz prepara-se agora para 
lançar um novo concurso e desafia todos os alunos 
da freguesia a escrever e gravar uma peça de teatro 
para rádio.
As inscrições estão a decorrer até ao dia 1 de 
fevereiro de 2021.

As Equipas das AAAF/CAF dinamizaram durante o 
período de 1 a 16 de setembro as Férias de Verão, 
com diversas propostas de animação que 
permitiram novas experiências às crianças. 
As ações decorreram na Escola Básica Moinhos do 
Restelo, na Escola Básica de Caselas e no Jardim de 
Infância de Belém. Como não nos foi permitido 
fazer saídas da escola, devido às contingências da 
pandemia Covid-19, tivemos de "dar asas à 
imaginação" e desenvolver atividades dentro da 
mesma. Fizemos jogos de água, o clube dos 
hortinhas, a hora das missangas, jogos tradicionais, 
entre muitas outras atividades.
Algumas crianças entraram pela primeira vez para 
as AAAF/CAF durante este período de férias e o 
balanço que fazemos acerca da sua permanência foi 
muito positivo. Permitiu às mesmas um convívio 
fora do tempo letivo, o que facilitou um melhor 
relacionamento e adaptação tanto aos espaços 
como a interação entre as próprias crianças.

Apoio à família
Durante o ano letivo de 2020/2021, nas escolas 
Básicas Moinhos do Restelo, Caselas e no Jardim de 
Infância de Belém, à semelhança dos anos 

anteriores, estão a funcionar as AAAF/CAF no 
período das 08h às 9h30 e das 15h00 às 19h.
Este ano temos um novo tema no nosso Plano 
Anual de Atividades: “Nós no mundo de Hoje”. 
Na escola de Caselas estamos a trabalhar:
 “Nós no distrito, no país e no Mundo.” 
No Jardim de Infância de Belém estamos a 
trabalhar:
As “Regras de higiene”e “Compreender o clima.”
Na EB Moinhos do Restelo estamos trabalhar 
alguns temas como:
 “O Nosso lugar no Mundo” com os mais pequenos
 “A sustentabilidade “com os mais velhos. 
E estes são apenas alguns temas com os quais 
iremos decorar os espaços das escolas e fazer várias 
atividades com as crianças.
A propósito do Halloween, e para preparar a 
chegada das bruxas, foi dedicada uma semana 
inteira ao tema. 
Realizaram-se ateliers de plástica com motivos 
alusivos ao tema e decoraram-se abóboras.
Não faltou a sessão de cinema assustador com 
filmes para todos, e como o ingrediente principal 
desta festa é a abóbora, no JI dos Moinhos do 
Restelo até prepararam uma compota deliciosa!

Dia 30 vestiram-se todos a rigor e festejaram juntos 
numa festa muito divertida!
Neste 1º período muitas foram as atividades 
desenvolvidas pelas crianças!

Jardim de Infância de Belém:
Com o "Nosso Calendário" aprenderam a marcar os 
dias do mês, da semana e as estações do ano. 
Quando alguém faz anos, festejam e assinalam no 
Calendário!
Pintaram caixas novas para poderem arrumar os  
brinquedos no final do dia. As  salas estão muito 
coloridas!
No âmbito do projeto "Compreendemos o Clima!", 
colheram folhas das árvores, aproveitaram e 
reciclaram material para aprender a distinguir as 4 
estações do ano!

EB de Caselas
Este ano decidimos ter uma pequena horta, feita 
com material reciclado. Foram plantados oregãos, 
tomilho e salsa.
O 2º ano decidiu fazer uma réplica de uma casa 
com tudo o que uma casa tem.
O tema do  1º período é: "Nós no nosso distrito", e 
fizeram um puzzle do nosso país para perceber 
onde ficamos no mapa.
O 3º e 4º anos fizeram um debate sobre Gestão de 
Conflitos e cada um deu a sua opinião acerca do 
tema.

EB Moinhos do Restelo
1º ciclo
No mês de outubro começaram por dar as boas 
vindas ao outono. Falaram do virus e os cuidados 
que temos de ter em casa e na escola.
Ao longo do 1º período foram fazendo as capas para 
colocarem os trabalhos que vão realizando.
Tiveram tardes de cinema e brincaram muito no 
recreio.

Jardim de Infância
CALMING JAR (O FRASCO DA CALMA): O Calming 
Jar ou  Frasco da Calma consiste num instrumento 
utilizado como técnica de relaxamento. Nesta 
atividade, todos puderam partilhar situações em 
que se sentissem mais ansiosos, tristes ou 
zangados. Para esses momentos aprenderam a usar 
o Frasco da Calma. É só agitar, respirar fundo e 
observar o turbilhão de purpurinas. Ficamos logo a 
sentir-nos melhor outra vez!

O MONSTRO DAS CORES: Calma, Alegria, Tristeza, 
Amor, Medo e Raiva… Para cada emoção uma cor. 
Com jogos e histórias falaram sobre o que sentimos 
com cada uma delas e aprenderam a guardar cada 
uma no frasquinho certo.
MÚSICA: O QUE NOS FAZ SENTIR? Não são só as 
situações ou as pessoas que nos provocam 
emoções. A música e os sons também nos fazem 
sentir. Ouvimos melodias tristes, melodias 
alegres… algumas até nos deram medo e outras 
pareciam zangadas!
ATELIER: O VAZIO de Ana Llenas -  No conto 
“Vazio”, acompanharam a Júlia na sua perda. Com 
ela aprenderam sobre solidão e tristeza. E, tal como 
ela, descobriram o que preenche o nosso vazio: 
sonhos, amigos, família, cores, música…são tantas 
as coisas que nos fazem felizes.

Férias de Natal
Na interrupção letiva de Natal, as AAAF/CAF irão 
assegurar a ocupação das crianças nas nossas 
escolas. Estamos a preparar umas férias com 
atividades divertidas que farão as crianças felizes!
Pedimos que estejam atentos ao nosso site e/ou 
vosso e-mail, pois já estão abertas as inscrições 
para as férias de Natal.
Inscrevam os vossos filhos, pois contamos com eles 
para se divertirem!



As Equipas das AAAF/CAF dinamizaram durante o 
período de 1 a 16 de setembro as Férias de Verão, 
com diversas propostas de animação que 
permitiram novas experiências às crianças. 
As ações decorreram na Escola Básica Moinhos do 
Restelo, na Escola Básica de Caselas e no Jardim de 
Infância de Belém. Como não nos foi permitido 
fazer saídas da escola, devido às contingências da 
pandemia Covid-19, tivemos de "dar asas à 
imaginação" e desenvolver atividades dentro da 
mesma. Fizemos jogos de água, o clube dos 
hortinhas, a hora das missangas, jogos tradicionais, 
entre muitas outras atividades.
Algumas crianças entraram pela primeira vez para 
as AAAF/CAF durante este período de férias e o 
balanço que fazemos acerca da sua permanência foi 
muito positivo. Permitiu às mesmas um convívio 
fora do tempo letivo, o que facilitou um melhor 
relacionamento e adaptação tanto aos espaços 
como a interação entre as próprias crianças.

Apoio à família
Durante o ano letivo de 2020/2021, nas escolas 
Básicas Moinhos do Restelo, Caselas e no Jardim de 
Infância de Belém, à semelhança dos anos 

anteriores, estão a funcionar as AAAF/CAF no 
período das 08h às 9h30 e das 15h00 às 19h.
Este ano temos um novo tema no nosso Plano 
Anual de Atividades: “Nós no mundo de Hoje”. 
Na escola de Caselas estamos a trabalhar:
 “Nós no distrito, no país e no Mundo.” 
No Jardim de Infância de Belém estamos a 
trabalhar:
As “Regras de higiene”e “Compreender o clima.”
Na EB Moinhos do Restelo estamos trabalhar 
alguns temas como:
 “O Nosso lugar no Mundo” com os mais pequenos
 “A sustentabilidade “com os mais velhos. 
E estes são apenas alguns temas com os quais 
iremos decorar os espaços das escolas e fazer várias 
atividades com as crianças.
A propósito do Halloween, e para preparar a 
chegada das bruxas, foi dedicada uma semana 
inteira ao tema. 
Realizaram-se ateliers de plástica com motivos 
alusivos ao tema e decoraram-se abóboras.
Não faltou a sessão de cinema assustador com 
filmes para todos, e como o ingrediente principal 
desta festa é a abóbora, no JI dos Moinhos do 
Restelo até prepararam uma compota deliciosa!

EDUCAÇÃO
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Dia 30 vestiram-se todos a rigor e festejaram juntos 
numa festa muito divertida!
Neste 1º período muitas foram as atividades 
desenvolvidas pelas crianças!

Jardim de Infância de Belém:
Com o "Nosso Calendário" aprenderam a marcar os 
dias do mês, da semana e as estações do ano. 
Quando alguém faz anos, festejam e assinalam no 
Calendário!
Pintaram caixas novas para poderem arrumar os  
brinquedos no final do dia. As  salas estão muito 
coloridas!
No âmbito do projeto "Compreendemos o Clima!", 
colheram folhas das árvores, aproveitaram e 
reciclaram material para aprender a distinguir as 4 
estações do ano!

EB de Caselas
Este ano decidimos ter uma pequena horta, feita 
com material reciclado. Foram plantados oregãos, 
tomilho e salsa.
O 2º ano decidiu fazer uma réplica de uma casa 
com tudo o que uma casa tem.
O tema do  1º período é: "Nós no nosso distrito", e 
fizeram um puzzle do nosso país para perceber 
onde ficamos no mapa.
O 3º e 4º anos fizeram um debate sobre Gestão de 
Conflitos e cada um deu a sua opinião acerca do 
tema.

EB Moinhos do Restelo
1º ciclo
No mês de outubro começaram por dar as boas 
vindas ao outono. Falaram do virus e os cuidados 
que temos de ter em casa e na escola.
Ao longo do 1º período foram fazendo as capas para 
colocarem os trabalhos que vão realizando.
Tiveram tardes de cinema e brincaram muito no 
recreio.

Jardim de Infância
CALMING JAR (O FRASCO DA CALMA): O Calming 
Jar ou  Frasco da Calma consiste num instrumento 
utilizado como técnica de relaxamento. Nesta 
atividade, todos puderam partilhar situações em 
que se sentissem mais ansiosos, tristes ou 
zangados. Para esses momentos aprenderam a usar 
o Frasco da Calma. É só agitar, respirar fundo e 
observar o turbilhão de purpurinas. Ficamos logo a 
sentir-nos melhor outra vez!

O MONSTRO DAS CORES: Calma, Alegria, Tristeza, 
Amor, Medo e Raiva… Para cada emoção uma cor. 
Com jogos e histórias falaram sobre o que sentimos 
com cada uma delas e aprenderam a guardar cada 
uma no frasquinho certo.
MÚSICA: O QUE NOS FAZ SENTIR? Não são só as 
situações ou as pessoas que nos provocam 
emoções. A música e os sons também nos fazem 
sentir. Ouvimos melodias tristes, melodias 
alegres… algumas até nos deram medo e outras 
pareciam zangadas!
ATELIER: O VAZIO de Ana Llenas -  No conto 
“Vazio”, acompanharam a Júlia na sua perda. Com 
ela aprenderam sobre solidão e tristeza. E, tal como 
ela, descobriram o que preenche o nosso vazio: 
sonhos, amigos, família, cores, música…são tantas 
as coisas que nos fazem felizes.

Férias de Natal
Na interrupção letiva de Natal, as AAAF/CAF irão 
assegurar a ocupação das crianças nas nossas 
escolas. Estamos a preparar umas férias com 
atividades divertidas que farão as crianças felizes!
Pedimos que estejam atentos ao nosso site e/ou 
vosso e-mail, pois já estão abertas as inscrições 
para as férias de Natal.
Inscrevam os vossos filhos, pois contamos com eles 
para se divertirem!



LICENCIAMENTOS
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Junta de Freguesia lança medidas
para apoiar a restauração
A actual pandemia, que decorre à escala planetária, 
tem sido particularmente difícil para todos nós, 
pois, como sabemos, Lisboa e a nossa Freguesia 
estão no centro da globalização. Se até agora esta 
globalização tinha sido quase sempre positiva, 
mostra-nos hoje um novo desafio: como equilibrar 
na balança a globalização e a pandemia.
A Junta de Freguesia de Belém não ficou 
indiferente e desde a primeira hora tem estado na 
linha da frente, mobilizando-se para minimizar e 
mitigar os enormes constrangimentos. Assim, o 
Serviço de Licenciamentos da Junta de Freguesia de 
Belém tem posto em prática uma série de medidas 
para apoiar o essencial setor da restauração e 
bebidas, de onde se destacam a isenção de taxas de 
ocupação do espaço público e a isenção de cobrança 
de autorizações de esplanadas novas e existentes. 

Tudo isto numa tentativa de mitigar o impacto no 
decréscimo da receita destes estabelecimentos 
provocado pela redução de clientes.
Por outro lado, o início da pandemia coincidiu com 
a conclusão de um Concurso Público, do qual 
resultaram 26 novas ocupações de espaço público, 
todas elas presentemente isentas de qualquer taxa.
Como todos entendemos, estas medidas também 
têm um impacto financeiro devastador nas receitas 
da nossa Junta de Freguesia, mas não poderíamos 
deixar de estar sempre presentes e de mãos dadas 
com todos os nossos fregueses e com todos os que 
no dia a dia contribuem para uma Belém melhor.
O nosso agradecimento a todos pelo empenho, 
compreensão e solidariedade neste período tão 
difícil para todos nós!

Assembleia de Freguesia de Belém –
Convocatória de 29 de setembro
Nos termos do estatuído no Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro, CONVOCO a 
Assembleia de Freguesia de Belém, para reunir em 
sessão ordinária no próximo dia 29 de setembro de 
2020, pelas 21h00, nas instalações do Centro Social 
de Belém, na Rua 11, Bairro de Belém (Terras do 
Forno), com a seguinte Ordem do Dia:

1. Intervenção do público;
2. Período antes da Ordem do Dia;
3. Apreciação e votação da ata da reunião de  
 23-6-2020;
4. Apreciação e votação da 2ª Alteração ao Mapa  
 de Pessoal;
5. Apreciação e ratificação do relatório de  
 avaliação do projeto sócio-educativo do ano  
 letivo 2019/2020;
6. Apreciação e ratificação do projeto   
 sócio-educativo do ano letivo 2020/2021;
7. Apreciação e ratificação do Regulamento do  
 programa “Escola com Voz”;

8. Apreciação e ratificação do Regulamento das  
 Atividades de Animação e Apoio à Família e  
 Componente de Apoio à Família 2020/2021;
9. Apreciação e ratificação do protocolo de  
 colaboração do projeto rádio comunitária da  
 Rádio Miúdos; 
10.  Apreciação e ratificação do acordo de   
 cooperação com a Santa Casa da Misericórdia  
 de Lisboa – Programa Operacional de Apoio às  
 Pessoas Mais Carenciadas;
11.  Apreciação e ratificação do protocolo com a  
 Escola de Ténis do CIF;
12.  Aceitação de Donativos;
13.  Informação escrita do Presidente.
Belém, aos 18 dias do mês de setembro de 2020.
O Presidente da Assembleia de Freguesia
Telmo Correia

NOTA: O público poderá assistir e participar na 
reunião através da plataforma eletrónica “ZOOM” 
(o link será divulgado na página de facebook da 
JFBelém)



Aceda ao site da
Junta de Freguesia
de Belém através
do QR code

COMÉRCIO

Belém  |  25

Concurso Montras de Natal

Feira das Antiguidades

FISIORESTELO Clínica de Fisioterapia, Lda.
Rua Alda Nogueira Nº8 1400-378 Lisboa  |  Tel. 213 010 550/1/2
E-mail info@fisiorestelo.pt  |  www.fisiorestelo.pt

Leonidas Restelo
Rua Duarte Pacheco Pereira, 26A
Tel. 935208337  |  leonidas.restelo@gmail.com
www.leonidas-restelo.negocio.site  |  Terça a domingo das 10h30 às 19h.

Bem vind@s a Belém!

A Junta Freguesia de Belém, com o objetivo de 
incentivar o consumo no comércio local, criou a 1ª 
edição do Concurso Montras de Natal.
Convidamo-lo a passear pelas ruas da nossa 
freguesia e a admirar as montras das lojas. 
Aproveite para entrar nas lojas e vote na sua 
montra preferida entre 1 de dezembro de 2020 e 6 
de janeiro de 2021.
Pode votar no facebook da Junta de Freguesia de 
Belém, colocando "gosto" na fotografia da sua 
montra favorita que está no álbum “concurso 
montras de natal”.
A votação decorre de duas formas, sendo atribuído 
um peso de 50% aos votos no Facebook e 50% aos 
votos do Júri composto pelo Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, pelo Vogal do Comércio da 
Junta de Freguesia de Belém e por um elemento 
externo ao Executivo com ligação à nossa freguesia 
de Belém.
Haverá um prémio monetário para os três primeiros 
classificados, reportagem de destaque no Boletim 
da Junta de Freguesia e destaque no Facebook da 
Junta de Freguesia.

Participe nesta iniciativa, promova o comércio 
local, votando na sua montra favorita!

Neste ano atípico, e por questões relacionadas com 
a pandemia, a Junta de Freguesia de Belém foi 
obrigada a interromper a realização da Feira das 
Antiguidades, Velharias e Artesanato.
Aproveitamos esta pausa para identificar 
necessidades e inovar. Desta forma quando 

retomarmos a atividade será de uma forma segura 
para toda a população, com renovação das 
estruturas - nomeadamente novos toldos -, um 
regulamento atualizado e uma nova imagem.
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Parque de Estacionamento
junto às Torres do Restelo
O Parque de Estacionamento junto às Torres do 
Restelo, na Rua Gregório Lopes, foi parcialmente 
ocupado pela sucata da PSP. Esta decisão foi 
tomada de forma unilateral pela Câmara Municipal 
de Lisboa e sem qualquer consulta prévia ou 
comunicação feita à Junta de Freguesia de Belém, 
numa atitude de profunda e infeliz deslealdade  
institucional.
A Junta de Freguesia de Belém mantém-se firme e 

irredutível na rejeição desta ocupação de cerca de 
140 lugares do total dos que estavam disponíveis 
para a população. E exige que a sucata da PSP seja 
retirada deste parque de estacionamento e que os 
lugares sejam devolvidos na totalidade à 
população.
A Junta de Freguesia de Belém e o seu Presidente, 
Fernando Ribeiro Rosa, estão com os fregueses de 
Belém e não vão desistir.

Após o encerramento da Piscina do Restelo devido 
à pandemia, foi possível reabrir portas e reiniciar a 
nossa actividade no passado dia 15 de outubro, 
tendo em conta as regras impostas pelas 
autoridades de saúde.
Estas regras levam a que, além de se terem de 
tomar as medidas de segurança já habituais noutros 
locais (uso de máscara, desinfecção das mãos, etc.) , 
o número de utentes da piscina tenha sido 
fortemente reduzido em relação ao tempo anterior 
à pandemia.
Assim, a Piscina do Restelo viu-se obrigada a 
reduzir a sua lotação e limitar o número de aulas 
por aluno a uma aula por semana, levando a uma 
reorganização das inscrições.
A utilização livre da Piscina iniciou-se a 15 de 
outubro, não requerendo inscrição prévia, e as 
aulas de natação de hidroginástica também abriram 
pela primeira vez no mesmo dia.

PARA + INFO
Piscina
210 132 386  |  piscina@jf-belem.pt

Piscina do Restelo já reabriu
as portas em segurança
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Animais de
companhia
e o COVID

Pequenas reparações – serviço gratuito

Até ao momento não existe evidência científica de 
que os animais de companhia transmitam o 
coronavírus SARS-CoV-2. As entidades 
internacionais de saúde animal emitiram 
recomendações para os tutores de animais de 
companhia tomarem em conta neste período de 
pandemia, são estas:
Se for um tutor de um gato deve restringir o seu 
acesso ao interior da habitação 
Já no caso de ser um tutor de um cão pode manter 
os passeios ao exterior, estes devem ser curtos, à 
trela e em locais pouco movimentados. Nos 
passeios, os animais devem manter a distância de 
segurança das outras pessoas. 
Os cães podem frequentar os parques caninos, mas 
apenas na ausência de outros cães/pessoas, deve-se 
evitar tocar nas superfícies do parque e levar 
apenas um ou dois brinquedos e, se necessário, 
uma garrafa de água, para evitar o abeberamento 
do seu animal em locais partilhados. 
No final do passeio ao exterior é recomendado 
limpar as patinhas do seu animal com toalhas 
humedecidas, ou lavar com sabão azul e branco, e 

limpar e desinfetar os acessórios que levou consigo 
à rua. Deve sempre lavar as suas mãos e 
desinfetá-las no final deste procedimento. 
Face a necessidade de uma eventual consulta ou 
urgência deve sempre entrar em contacto por 
telefone com a clínica ou hospital veterinário. 
O confinamento não só é sinónimo de mudanças no 
nosso quotidiano, também vai ter impacto no 
quotidiano dos nossos animais. Tente manter/criar 
rotinas e dar ao seu animal o seu espaço, para que 
no futuro estejam prontos para voltarem a ficar 
sozinhos em casa.
É importante referir que não deve entrar em pânico 
com notícias que por vezes são distorcidas e 
amplificadas nas redes sociais, devendo sim, 
acompanhar as recomendações emitidas por 
entidades credíveis da saúde humana/animal, e face 
a  alguma dúvida deve aconselhar-se sempre com o 
médico veterinário. 
Joana Tavares, Médica Veterinária
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A Junta de Freguesia de Belém disponibiliza um 
serviço gratuito de apoio à população, de pequenas 
reparações domésticas de eletricidade e canali-
zação, prestado pelo nosso voluntário Sr. José Luís 
Sobral. 
Este serviço é destinado a pessoas com idade a 

partir dos 55 anos, em situação de carência 
económica (rendimentos até ao valor do IAS: 
435,76€). Para usufruir deste serviço basta inscrev-
er-se na Junta de Freguesia das 09h30 às 13h e das 
14h30 e as 18h. 



DESTAQUES
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No dia 27 de outubro, o Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, 
recebeu Sua Excelência Embaixadora de 
Timor-Leste em Portugal, Isabel Amaral Guterres, 
em visita de cortesia e de apresentação de 
cumprimentos.

No dia 6 de novembro, o Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, 
recebeu Sua Excelência o Embaixador da Grécia em 
Portugal, Joannis A. Metaxas, em visita de cortesia 
e de apresentação de cumprimentos.

Visitas institucionais – 
Embaixadores de Timor-Leste e da Grécia

Homenagem ao
25 de Novembro
O Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, e o Presidente da 
Assembleia de Freguesia de Belém, Telmo Correia, 
prestaram na última quarta-feira de novembro uma 
simbólica e justa homenagem ao espírito do 25 de 
Novembro, com a deposição de uma coroa de flores 
junto à respetiva placa comemorativa na Calçada 
da Ajuda (em Belém). Foi precisamente neste local 
que há 45 anos as forças democráticas puseram fim 
a uma tentativa de golpe de Estado por parte de 
forças de extrema-esquerda, permitindo que hoje 
os portugueses possam viver livremente numa 
democracia ocidental e pluralista.
Muito obrigado aos militares e políticos, alguns 
deles com sacrifício da própria vida, que lutaram 
heroicamente para que possamos continuar a ser 
livres. Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando

Ribeiro Rosa, e o Presidente da Assembleia de Freguesia
de Belém, Telmo Correia


