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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
Bombeiros (BV Ajuda): 210 939 949
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
Lixo Volumoso: 808 20 32 32
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Junta de Freguesia de Belém – Sede
Largo dos Jerónimos, N.º3
1400-209 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt 
Horário: 2.ª a 6.ª feira
09H30 –13H :: 14H30 – 18H

Junta de Freguesia
de Belém – Delegação

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

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

09H30 –13H :: 14H30 – 18H

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

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

Posto Higiene Urbana 2
Rua Carlos Calisto
1400-043 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 Freguesia de 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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Caros fregueses,

Nestes tempos difíceis e 
exigentes em que todos somos 
convocados para nos isolarmos e 
protegermos a nós e aos outros 
devido à pandemia da Covid 19, 
as fragilidades sociais ficam 
também mais expostas. Por essa 
razão, a sua Junta de Freguesia 
continua profundamente 
empenhada nos vários projetos 
sociais a que deu início no 
confinamento anterior.
Desde logo, o projeto Belém 
Consigo – que leva bens de 
primeira necessidade e 
medicamentos a todos os que se 
encontram em isolamento ou 
que não podem sair de casa. Mas 
também o Acompanhamento 
Telefónico de Seniores em 
Situação de Isolamento, em que 
uma rede de colaboradores liga 
para aqueles que se encontram 
sozinhos para conversar e fazer 
companhia, numa tentativa de 
combater a solidão.
No âmbito cultural, e também na 
sequência da pandemia, a Junta 
de Freguesia de Belém criou já 
há algum tempo o projeto Leia, 

que se destina a levar até aos 
fregueses livros por eles 
requisitados por telefone ou via 
e-mail. No campo desportivo, 
continuamos com as aulas 
on-line para que todos possam 
continuar a praticar exercício 
físico nas suas casas. E na área 
da Educação/ Escolas com Voz 
continuamos com os Jogos 
Intervir em Casa.
Também no que respeita aos 
Licenciamentos, continuamos a 
acompanhar a situação dos 
nossos comerciantes e 
mantemos a isenção do 
pagamento de taxas como forma 
de os ajudar a reduzir despesas 
nestes tempos tão desafiantes 
para todos.
Nunca é demais referir o 
trabalho diário que a Higiene 
Urbana tem desempenhado para 
manter a limpeza do espaço 
público em ótimo estado, por 
vezes em condições tão adversas 
e difíceis.
Ao longo dos últimos meses, a 
Junta de Freguesia de Belém tem 
vindo a desenvolver, com grande 
entusiasmo e empenho, vários 
projetos e obras de 

requalificação do espaço público 
da nossa autarquia – 
nomeadamente nos parques 
infantis e nos parques de fitness, 
nos parques desportivos, nos 
jardins e demais espaços verdes 
e ainda com a construção de 
novos parques caninos e de 
novos parques de 
estacionamento.
Estamos todos os dias a 
trabalhar para tornar a sua 
freguesia ainda mais bonita!
Estes grandes investimentos têm 
sido desenvolvidos no âmbito 
dos Contratos de Delegação de 
Competências (CDC´s) entre a 
Câmara Municipal de Lisboa e a 
Junta de Freguesia de Belém. No 
total, as obras realizadas 
correspondem a pouco mais de 
um milhão de euros de 
investimento, em projetos 
planeados e executados pela 
Junta de Freguesia e financiados 
pela Câmara Municipal de 
Lisboa.
No total foram reabilitados seis 
parques infantis e um parque de 
fitness, três parques desportivos 
ao ar livre – nomeadamente, na 
Rua António Abreu, no Largo do 

Galvão e no miradouro de 
Caselas – e foi ainda criado um 
novo espaço de Street Workout 
junto à zona verde da Rua 
Tristão Vaz e onde também está 
a ser construído no mesmo local 
um campo de voleibol e uma 
pequena pista de atletismo. Os 
espaços verdes também não 
foram esquecidos, com vários 
jardins a serem 
intervencionados, sendo que em 
cerca de dez deles foi instalada a 
rede de rega automática.  Como 
sabem, estes sistemas são 
amigos do ambiente, já que 
permitem uma considerável 
poupança de água e ao mesmo 
tempo ajudam a manter os 
nossos jardins mais verdejantes.
Outra grande obra de que nos 
orgulhamos é a reabilitação dos 
dois moinhos do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, um 
ex-libris da nossa freguesia. A 
requalificação total destes 
marcos históricos da freguesia e 
da cidade tem como objetivo a 
recuperação da parte estrutural e 
envolvente de ambos os 
moinhos e preservar a 
historicidade, dando testemunho 
desta atividade moageira que 
outrora foi um marco nesta zona 
do alto do Restelo. 

E, a pensar nos «melhores 
amigos» dos nossos fregueses, 

estamos a construir mais quatro 
novos parques caninos, que vêm 
juntar-se aos três já existentes 
na Freguesia de Belém. São 
espaços onde os animais podem 
estar livremente, contribuindo 
também para ajudar a manter as 
nossas ruas mais limpas e 
bonitas. Mas não só. Estes 
parques caninos acabam por ter 
também uma importante 
componente social, já que os 
donos dos animais vão travando 
conhecimento nestes espaços e 
convivem também entre si. Uma 
mais valia, pois, para combater 
também a solidão de muitos 
idosos que apenas têm os seus 
animais de estimação como 
companhia no dia a dia.
Estamos conscientes de que 
devido aos constrangimentos 
provocados pela pandemia da 
Covid 19 e pelo novo 
confinamento geral em curso, 
não será possível os fregueses 
usufruírem de momento da 
maior parte destas obras que a 
Junta realizou, mas estamos 
também certos de que melhores 
dias virão e que assim que 
voltarmos à normalidade será 
uma alegria para os nossos 
fregueses, desde os mais novos 
aos mais velhos, poderem 
aproveitar todas estas novas 
valências.   
Terminada esta fase das grandes 

obras e investimentos dos 
CDC’s, ao longo dos próximos 
meses a nossa prioridade nesta 
matéria será apostar na 
manutenção e conservação do 
espaço público e dos projetos 
realizados. Para o efeito 
contamos com a ação das nossas 
equipas de brigadas de 
intervenção rápida. São equipas 
que estão no terreno, sempre 
atentas aos pequenos 
pormenores e a quaisquer atos 
de vandalismo ou equipamentos 
danificados para tão rápido 
quanto possível os reparar e 
voltar a deixar em bom estado.
Tudo a pensar na nossa freguesia 
e em si. Para que, juntos, 
possamos tirar ainda mais 
partido da nossa freguesia e de 
tudo o que tem para nos 
oferecer.
Para concluir, quero 
assegurar-vos que a nossa 
atividade continuará muito 
focada na problemática 
emergente do combate à 
pandemia que tanto nos está a 
afetar a todos. Estamos na 
primeira linha para ajudar 
dentro das nossas competências 
e reais possibilidades a 
ultrapassar quaisquer 
dificuldades causadas por esta 
pandemia do COVID 19. 

Protejam-se!

Belém na
linha da frente!

FERNANDO RIBEIRO ROSA
Presidente da JF Belém
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Protejam-se!

O Presidente Fernando Ribeiro Rosa, no dia da abertura do novo parque de estacionamento da Rua Antão Gonçalves, que vai servir principalmente
a Escola Secundária do Restelo e o Hospital de S. Francisco Xavier
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Novo Passeio na Rua Cais de Alfândega Velha

Requalificação do novo parque de estacionamento
junto à Escola Secundária do Restelo

DEPOIS

DEPOIS

ANTES

ANTES
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Rua Rodrigo Reinel (Street Workout)

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

ANTES

Parque Infantil do Parque Moinhos de Santana
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Parque Infantil na Rua Duarte Pacheco Pereira

Parque Infantil na Rua Martins Barata

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

ANTES
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Parque Infantil de Caselas

Parque de Fitness na Rua Martins Barata

DEPOIS

DEPOIS

ANTES

ANTES
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Jardins cuidados, jardins bonitos!

Jardim Vasco da Gama Terreiro das Missas

Parque Urbano Moinhos de Santana
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Belém Consigo
Desde março de 2020, data em que arrancamos com 
este projeto, o volume de entregas de 
supermercado já vai na casa dos milhares e as 
entregas de medicamentos aproximam-se dos mil. 
Todas as entregas têm sido feitas por funcionários 
da Junta de Freguesia de Belém e voluntários 
equipados com luvas, máscaras, desinfetantes e 
guardando sempre as distâncias de segurança, em 
cumprimento das regras impostas pela DGS 
(Direção-Geral da Saúde). Os beneficiários destas 
entregas têm sido os fregueses com mais de 65 
anos, os doentes crónicos ou pessoas em 
quarentena obrigatória, que por razões inerentes à 
pandemia estão limitados ou confinados às suas 
casas sem possibilidade de sair.
A Junta de Freguesia de Belém mantém o 
compromisso, com este projeto, de minimizar as 
carências e necessidades da população que aqui 
reside. O Projeto vai continuar em funcionamento 
enquanto for necessário, pois a pandemia está 
ainda longe de estar controlada e os mais 
vulneráveis devem estar protegidos.

O Projeto tem ainda mantido estreita 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.
Os nossos fregueses têm manifestado a sua opinião 
sobre este serviço de apoio e partilhamos convosco 
dois depoimentos:

“O apoio tem sido muito bom! Este serviço tem feito a 
diferença porque não posso ir às compras nem à 
farmácia. Tem corrido tudo muito bem e tenho sido 
sempre muito bem atendido desde o início do Projeto.” 
Dário Vilão, 80 anos.

"Este serviço é muito importante porque as pessoas 
sentem-se mais protegidas e amparadas. É um serviço 
que faz muito pela comunidade, pelos fregueses. Eu 
não tenho meios para ir às compras e assim consigo 
organizar-me melhor. É muito útil.”
António Pinto de Almeida, 77 anos.

Linha de Acompanhamento Telefónico de
Seniores em Situação de Isolamento
Este é mais um dos projetos que atesta o 
compromisso da Junta de Freguesia de Belém de 
desenvolver um trabalho efetivo no sentido de 
minimizar as carências e as necessidades daqueles 
que são mais frágeis e vulneráveis, como é o caso 
dos nossos seniores. 
Este acompanhamento tem sido fundamental para 
identificar e monitorizar situações que de outro 
modo poderiam ficar sem assistência, já que a 
nossa aproximação através do contacto telefónico 
permite-nos uma articulação com outros serviços, 
nomeadamente o social e o de psicologia e de 
outras redes de intervenção.  
O feedback é muito positivo, quer por parte dos 
nossos séniores quer por parte dos nossos 
voluntários, e traduz-se em vários depoimentos, 
dos quais alguns aqui partilhamos:
“Gosto muito de conversar e, como vivo sozinha, passo 
dias sem falar com ninguém. Antes fazia muitas 
atividades, mas agora já não posso e assim este 
telefonema que me fazem ajuda-me a estar mais 
acompanhada. Toda a gente como eu que está sozinha 
precisa deste acompanhamento.” 

Suzete Santos, 93 anos.
“Gosto muito de receber este telefonema. É muito 
importante para mim, falamos sobre muitas coisas da 
cultura e de outros assuntos. É muito interessante. É 
uma companhia. Gosto muito da minha voluntária.” 
Amélia Guerra, 79 anos.

“Valorizo muito este trabalho. De todos os 
voluntariados que tenho feito, este é o mais marcante. 
Penso muitas vezes como uma hora do meu tempo 
pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que está 
sozinha”.
Leonor Mina, 25 anos, voluntária.

“Gosto muito de fazer este trabalho. Considero que é 
um trabalho extremamente enriquecedor, quer para a 
pessoa que estamos a acompanhar, que assim tem 
alguém que a escuta, mas também para mim, porque 
me dá oportunidade de conhecer experiências de vida 
muito interessantes. Para mim também é um ganho!”. 
Luisa Falcão, 65 anos, voluntária
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O Cartão Solidário consiste na atribuição de um 
Cabaz Alimentar e/ou de Higiene, sem qualquer 
encargo para as famílias, em formato de Cartão 
Presente. 
Este Cartão Solidário dá acesso a produtos 
alimentares que são a base da alimentação diária 
e/ou alguns produtos de higiene pessoal e para o 
lar, atribuídos em função do número de pessoas e 
características do agregado familiar. Está abrangido 

por esta medida, prioritariamente, quem tem um 
rendimento per capita inferior ao IAS – Indexante 
de Apoios Sociais (€438,81), quem seja identificado 
por algum dos parceiros sociais e outros que, 
comprovadamente, se encontrem em dificuldades 
financeiras. 

Em 2019-2020, a Junta de Freguesia de Belém 
apoiou 187 agregados familiares.

No âmbito do Programa da Rede Social de Lisboa, 
mais especificamente da Comissão Social de 
Freguesia de Belém (CSF Belém), foram realizadas 
duas reuniões alargadas, nos meses de janeiro e 
fevereiro do ano passado, cujo objetivo era reunir 
as entidades da freguesia para identificar os 
problemas sociais e possíveis soluções integradas. 
Este objetivo foi alcançado e neste sentido, foram 
reestruturados os grupos de trabalho, que têm 
como missão criar um plano de ação do grupo para 
colmatar as necessidades do território.
Devido à situação pandémica que atravessamos, em 
março a CSF Belém suspendeu o seu trabalho, 
tendo retomado em setembro através de reuniões 
on-line. Os grupos de trabalho que constituem a 
CSF Belém são:

- Infância e Juventude
- Saúde
- Isolamento Social
- Divulgação e Parcerias

Nestas reuniões, os grupos de trabalho definiram o 
seu plano de ação para o biénio 2021-2022, que 
posteriormente foi apresentado e aprovado em 
Plenário, também realizado on-line, no dia 10-dez. 
O presente Plenário teve a duração de 1h30 
minutos e contou com a presença de 33 entidades 
que dão resposta à freguesia de Belém. 
Desde o início de janeiro, a CSF Belém já começou a 
realizar as respetivas ações, sempre que seja 
possível e ajustadas à fase que estamos a viver.

Este ano, na altura do Natal, algumas entidades da 
freguesia doaram à Junta de Freguesia de Belém 
Cabazes de Natal para as famílias que 
acompanhamos. Neste sentido, as entidades que 
ofereceram cabazes de Natal foram:
- Instituto Helen Keller: Recebemos um total de 
359 bens alimentares, que convertemos em 10 
cabazes entregues a 10 agregados familiares, 
perfazendo um total de 25 pessoas, das quais 10 
crianças, apoiadas;
- Wonderland: Recebemos 40 brinquedos, que 
foram entregues a agregados familiares por nós 
selecionados. Recebemos ainda 20 cabazes com 
bens alimentares, também do Wonderland, 
entregues a 20 agregados familiares, perfazendo 
um total de 73 beneficiários;
- REMAX: Recebemos um cabaz, que devido ao 

volume de bens, foi dividido e entregue a dois 
agregados familiares singulares;
- Colégio São Francisco Xavier: Recebemos bens 
alimentares vários, cuja quantidade contabilizada 
foi dividida em 2 cabazes, de que beneficiaram um 
total de 7 pessoas.

Referenciámos ainda 3 agregados familiares, com 
um total de 6 crianças, para a PSP da esquadra de 
Belém fazer recolha e entrega de roupa e 
brinquedos, tendo em conta a idade das referidas 
crianças. 

A todas estas entidades, deixamos o nosso sincero 
agradecimento.  

Cartão Solidário

Comissão Social de Freguesia de Belém (CSF Belém)

Cabazes de Natal
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PARA + INFO
GIP Belém
210 132 330  |  gip@jf-belem.pt
jf-belem.pt/acao-social

Estes tempos de Pandemia têm obrigado todos a 
processos de readaptação a novas realidades, no 
campo do trabalho.  A covid-19 já está a “forçar” o 
mundo do trabalho a reinventar-se e a incorporar, 
com outra regularidade, a linguagem dos métodos 
digitais.
O confinamento e o trabalho remoto vieram realçar 
a importância das soft skills (competências trans-
versais) que, num mundo cada vez mais digital, os 
trabalhadores – mais tecnológicos ou não – vão ter 
de desenvolver.
As empresas começam a priorizar as soft skills na 
altura de recrutar. Além das competências 
tecnológicas, a inteligência emocional e a colabo-
ração são as mais valorizadas, uma vez que as 
empresas precisam de pessoas com a capacidade de 
liderar e gerir equipas remotamente, e que con-
sigam manter a moral dos colaboradores e dos 
clientes e também colaboradores que consigam 
trabalhar em equipa, mesmo que remotamente. Por 
outro lado, também aqueles que procuram novas 
oportunidades de trabalho devem-se preparar para 
as entrevistas online, pois elas serão cada vez mais 
frequentes.
Neste contexto, também o Gabinete se readaptou e 
tem desenvolvido o seu trabalho maioritariamente 
por telefone, mail e privilegiado o contacto com os 
utentes através das plataformas digitais. Desta 
forma, temos conseguido estar disponíveis e chegar 
até todos os que nos procuram.

Relembramos a todos que buscam uma oportuni-
dade de trabalho ou às empresas que disponham de 
uma oferta de trabalho que pretendam divulgar, 
que podem ainda contactar-nos também através 
dos formulários disponíveis no site da Junta de 
Freguesia de Belém (Pelouro da Ação Social/Área 
do Gip). Nestes formulários, pode ser inserida 
informação sobre ofertas de vagas de trabalho ou 
sobre procura 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 divul-
gação da oferta de vaga de trabalho ou o matching 
com ofertas já existentes, ou ainda encaminhare-
mos o utente para ações de formação, que possam 
estar disponíveis.

É uma empresa/um empresário(a) e procura 
colaboradores?
Está desempregado(a) e procura novo emprego ou 
formação ou simplesmente informação adicional?

Contate-nos!

GIP – Gabinete de
Inserção Profissional
Mapa de Atividade Gip-Belém 2020

Indicador Presencial Distância
n.º de sessões coletivas de informação 6 20
Participantes nas sessões coletivas de informação contratualizadas 108 600
Sessões de divulgação de ofertas e planos formativos  6 14
Participantes nas sessões de divulgação de ofertas e planos formativos
contratualizadas 46 258
n.º de sessões de técnicas de procura de emprego 13 n.a.
n.º de pessoas em tutoria na procura de emprego (individual) 27 127
n.º de contactos com as entidades empresarias e/ou empresas de recrutamento n.a. 37
n.º de utentes apresentados a ofertas de trabalho 35 106
n.º de atendimentos individuais 108 204
n.º ofertas de trabalho captadas n.a 91
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Por forma a poder satisfazer todos os pedidos que 
nos chegam a equipa do Psicobelém foi reforçada 
com o estabelecimento de uma parceria com a PH+, 
Desenvolvimento de Potencial Humano.
Com a entrada da equipa da PH+ vamos poder 
assegurar atendimentos em horário pós-laboral. 
A nossa equipa multidisciplinar, que integra 
psicólogas educacionais e clínicas, terapeutas 
familiares e de casal, terapia EMDR, uma 
psicomotricista e uma terapeuta da fala, está assim 
reforçada e alargada.
Todos os nossos psicólogos são membros efetivos 
da Ordem dos Psicólogos Portugueses e têm 
supervisão externa.
Atendemos qualquer faixa etária entre crianças, 
adultos e seniores. Este apoio, que pode ser 
solicitado através do telefone: 969 422 452, nos dias 
úteis entre as 9h30 e as 18h00 ou por email: 
gabinetepsicobelem@gmail.com, tem as seguintes 

taxas associadas:
Consultas de Psicologia e Consultas de 
Psicomotricidade: €17
Consulta de Terapia de Casal ou Familiar: €20
Consultas de EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing): €20
Terapia da fala: €17 Recenseados (para cidadãos 
com relação na Freguesia: €20; sem relação na 
Freguesia: €25)
Em casos de insuficiência económica, a atestar pelo 
serviço de Ação Social, o custo das consultas de 
psicologia e psicomotricidade será gratuito e as 
consultas de terapia da fala terão um valor de 5€.

PsicoBelém

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

Rua da
Junqueira

Não
desistimos
e exigimos

à CML os
dois sentidos!

Pequenas reparações – serviço gratuito
A Junta de Freguesia de Belém disponibiliza um 
serviço gratuito de apoio à população, de pequenas 
reparações domésticas de eletricidade e 
canalização, 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: 
438,81€). Para usufruir deste serviço basta 
inscrever-se na Junta de Freguesia das 09h30 às 13h 
e das 14h30 às 18h nos dias úteis. 
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O Centro de Enfermagem da Cruz Branca – 
Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique 
(BVCO) situa-se na Travessa das Linheiras. 
Encontra-se em funcionamento de Segunda a 
Sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h00 e das 
15h00 às 19h00, com serviços de Enfermagem. 

Para além do referido serviço, o Centro de 
Enfermagem da Cruz Branca conta também com 
serviços de Ortopedia, Reumatologia, 
Endocrinologia, Clínica Geral, Análises Clínicas e 
Fisioterapia, sendo que estes funcionam apenas 
mediante marcação.

Centro de Enfermagem da Cruz Branca (BVCO)

A Junta de Freguesia de Belém, através do pelouro 
da Ação Social, voltou a dinamizar mais uma vez o 
projeto das Férias de Natal. Trata-se de um campo 
de férias destinado a crianças e jovens da Freguesia 
entre os 6 e os 12 anos, que não frequentam as 
escolas públicas de Belém. 
Este campo de férias decorreu durante a 
interrupção letiva, de 21 a 31 de dezembro, num 
total de 7 dias, no período entre as 8h30 e as 17h30. 
O palco voltou a ser as instalações da Escola Básica 
EB 2,3 de Paula Vicente, que já colabora com este 
projeto há largos anos.
As Férias de Natal receberam cerca de 30 crianças e 
jovens, tendo desenvolvido atividades na escola 
com a equipa de animação, a par de outras 
atividades culturais, desportivas e de lazer no 
exterior. Entre essas atividades realizadas 
estiveram uma visita ao Museu da Carris, jogos e 
brincadeiras na Piscina do Restelo, ida ao Upup, 
jogos na pista de Bowling, e Peddy-paper 
«Conhecer Cascais», entre outras.
 O grupo celebrou o Natal e a passagem de ano 
antecipadamente, em dinâmicas divertidas e com 
guloseimas típicas da época, algumas feitas pelos 
próprios participantes no «Atelier Gastronómico».

 

Férias de Natal com a Junta de Belém!
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A solidão em tempos de COVID-19
Após o diagnóstico do primeiro caso de COVID-19 
em dezembro de 2019 em Wuhan, uma ação a nível 
global foi iniciada, principalmente após a 
Organização Mundial de Saúde declarar a 
COVID-19 como pandemia a 11 de Março de 2020. 
De modo a ser possível diminuir a transmissão do 
vírus, foram impostas medidas sem precedentes, 
denominadas globalmente como medidas de 
“distanciamento social” com intenção de diminuir 
o aumento dos contágios, permitindo diminuir o 
número de novos casos.
No entanto, apesar de necessárias, estas medidas 
agravaram o isolamento social e a solidão. Este é 
um problema especialmente relevante na 
população idosa em que se estima que 
aproximadamente 50% dos adultos com mais de 60 
anos se encontram em risco de isolamento social e 
cerca de um terço vai sentir solidão.  Um estudo na 
população portuguesa, demonstrou que quase 40% 
dos idosos fica pelo menos oito horas do dia sem 
contactar com ninguém.

A solidão é um problema 
importante?
A solidão apresenta-se como um fator de 
mortalidade semelhante ao consumo de 15 cigarros 
por dia, representando um risco maior do que o 
sedentarismo ou a obesidade. A solidão está 
associada a ansiedade, depressão, pior controlo da 
hipertensão arterial, doença cardiovascular e 
demência. Pelo contrário, as relações sociais com 
família, amigos ou outros elementos da sua 
comunidade aumentam a probabilidade de 
sobreviver em situações difíceis e permitem lidar 
melhor com os tempos em que se está sozinho.

Como combater a solidão?
Apesar de ser utilizado o termo “distanciamento 
social” é importante referir que na realidade o que 
diminui a transmissibilidade do vírus é o 
“distanciamento físico”, reforçando a importância 
de compreendermos que apesar da distância física, 
podemos e devemos tudo fazer para que não exista 
um isolamento social. Sabemos que para o combate 
ao isolamento social e à solidão não existe 
nenhuma intervenção que sirva a toda a população 
ao mesmo tempo, uma vez que cada pessoa vive a 
solidão e o isolamento de modo muito diferente. 
Existem iniciativas de várias organizações que 
tentam evitar este isolamento, no entanto todos 

nós podemos contribuir para evitar esta pandemia 
de solidão. De modo simples, um telefonema por 
dia para familiares ou amigos com quem não temos 
conseguido estar ultimamente será um modo de 
manter contacto. Esse acto tão simples, poderá 
fazer uma diferença enorme na outra pessoa e em 
nós próprios. E se na comunidade identificamos 
alguém a viver sozinho? Podemos oferecer ajuda 
para as compras ou para alguma tarefa que seja 
necessária, permitindo que mesmo à distância haja 
um contacto social, sabendo como está o nosso 
vizinho e como foi o seu dia. 
O mundo foi assolado pela pandemia da COVID-19 
sem estar preparado para as suas consequências. 
Foram implementadas novas medidas que 
determinaram a mudança do estilo de vida das 
populações. Se existem partes boas, como a 
lavagem frequente das mãos, a solidão, por outro 
lado, deve ser combatida. Para tal, somos todos 
peças essenciais neste combate: reduzindo a 
solidão dos outros, bem como a nossa própria 
solidão.
As seguintes linhas telefónicas estão disponíveis 
para dar apoio a pessoas que se encontram a sofrer 
de solidão ou de isolamento social:
• SOSolidão: 800 91 29 90 (segunda a    
 sexta-feira das 10h às 17h);
• SOS Voz Amiga: 213 544 545 / 912 802 669 /   
 963 524 660 (diariamente das 16h às 24h)

Dr.ª Andreia Ribeiro
(à esquerda)

e a sua equipa.

PARA + INFO
SOSolidão: 800 91 29 90
SOS Voz Amiga: 213 544 545
912 802 669 / 963 524 660 
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Aquisição de novos equipamentos 

Ecopontos subterrâneos em Belém

A Junta de Freguesia de Belém, com vista a 
melhorar os recursos da equipa de Higiene Urbana, 
procedeu à aquisição de novos equipamentos, 
nomeadamente:
Uma viatura nova de cabine dupla essencial para a 
recolha dos contentores, roçadouras para corte de 
ervas, sopradores, carrinhos de mão, entre outros 

pequenos utensílios.
O trabalho de limpeza da freguesia tem na linha da 
frente a equipa de Higiene Urbana, mas não é 
demais reforçar que compete a todos nós, de forma 
individual, a manutenção da limpeza do espaço 
público da freguesia que todos queremos preservar. 
Ajude-nos a ter Belém mais limpa!

Belém tem vários ecopontos subterrâneos que 
servem toda a freguesia.
Estes, pelas suas características, trazem vantagens 
face aos restantes equipamentos, já que possuem 
uma maior capacidade de armazenamento, não 
libertam odores e permitem uma recolha mais 
segura.
O objetivo dos ecopontos é servirem de comple-
mento ao serviço de recolha porta-a-porta.
Quando utilizar um ecoponto subterrâneo, respeite 
o código de cores de cada um na separação dos seus 
resíduos:

Amarelo: colocar plástico e metal
Verde: colocar vidro
Azul: colocar papel e cartão
Preto: indiferenciados e máscaras descartáveis 

Pedimos a todos os Munícipes uma boa utilização 
destes equipamentos. Acondicione bem e separe os 
seus resíduos, contribuindo assim para uma fregue-
sia mais sustentável e amiga do ambiente.
Apelamos a que não abandone lixo volumoso 

“monos” junto aos ecopontos, nesta situação 
contacte ao Câmara Municipal de Lisboa e agende a 
sua recolha.

PARA + INFO
808 20 32 32 | 21 218 170 552
municipe@cm-lisboa.pt 

Mapa dos 14 ecopontos subterrâneos de Belém
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Programa LEIA
Em virtude do novo confinamento e das 
recomendações decretadas pelo governo e pela 
DGS, a Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém 
recomenda a adesão ao Programa LEIA!, em vigor 
desde o último confinamento do ano passado e que 
até agora atingiu quase os 500 pedidos!
Como muitos sabem, este programa foi lançado no 
início do confinamento, em maio do ano passado, 
quando as instalações da biblioteca da nossa 
freguesia foram forçadas a encerrar. Com esta 
medida, procurámos uma forma que permitisse aos 
fregueses aceder ao acervo literário da biblioteca, 
sem incorrer em riscos desnecessários e sempre no 
respeito pelas normas de segurança sanitária 
decretadas superiormente.
A adesão a este programa foi imediata e os nossos 
fregueses, procurando ocupar o seu tempo e o dos 
seus filhos passado em casa, solicitaram 
entusiasticamente este novo apoio cultural 
disponibilizado pela sua Junta de Freguesia. 

Oferta de Livros
Agradecemos a oferta de livros a todos os amigos 
da biblioteca, nomeadamente a Alexandra Farinha, 
Ana Maria Simão, Francisco Castro, Gonçalo 
Correia, Lourenço Seruya, Maria Teresa Maia, Paula 
Cristina Amaral, Rodrigo Lucena e a todos os que 
contribuem para fazer desta biblioteca um espaço 
agradável e com maior oferta bibliográfica para os 
seus leitores.  

Aulas de italiano
Iniciaram a 13 de janeiro as aulas de Língua e 

Cultura Italiana na nossa biblioteca.
A professora Francesca Moja, natural de Milão, 
procedeu às apresentações com os alunos e a todos 
cativou com a sua introdução à grafia e pronúncia 
italiana, vincando algumas diferenças com o 
português: sabia que "burro" em italiano significa 
"manteiga"? Sabe como se deve pronunciar 
corretamente "pizza"? E sabia que, apesar de 
estarem ambos na cabeça, "capello" é diferente de 
"cappello"?
De seguida todos os alunos analisaram a Carta 
d’identitá (o documento de identificação pessoal da 
República Italiana), tendo aprendido as palavras, 
"occhi", "segni particolari", "nubile" e "celibe", entre 
outros conceitos.
Face ao interesse e empenho demonstrado por 
todos, a aula decorreu rapidamente e terminou com 
as saudações italianas, não sem antes terem sido 
mencionadas algumas guloseimas típicas de massa 
folhada ("le sfogliatine"), o que deixou a todos com 
acqua in bocca. Quando as próximas aulas 
reabrirem, os alunos irão conhecer e desvendar 
muitos estereótipos relacionados com a cultura 
italiana e ouvir algumas das canções mais 
românticas do Bel Paese.
- “Só tive a primeira aula, mas superou as minhas 
expectativas”, comentou a aluna Maria Júlia 
Vasconcelos no final.

Aulas de Português, Espanhol, Inglês 
e Francês
A oferta de aprendizagem que a Junta de Freguesia 
de Belém e a sua Biblioteca proporcionam, desde 
setembro, abrange línguas universalmente faladas 
e de grande projeção cultural, nomeadamente a 

Em Belém acontece!

Língua e Cultura Espanhola, Língua e Cultura 
Inglesa e a Conversação em Francês. Além, claro, da 
Língua e Cultura Portuguesa, cujas aulas têm 
atraído interessados de todo o lado, com destaque 
para algum pessoal das embaixadas localizadas na 
nossa freguesia e até embaixadores.
Nunca será demais deixar uma palavra de apreço e 
reconhecimento especial a todos os professores que 
aqui vêm voluntariamente dar o seu contributo, 
ensinando todos os alunos de forma dedicada – a 
todos eles um grande bem-haja!

Mostra bibliográfica
A Mostra bibliográfica dos meses de fevereiro e 
março versará sobre o escritor Mário Zambujal.
Jornalista, diretor de vários jornais, apresentador 
de televisão e locutor na rádio, Mário Zambujal tem 
escrito diversos livros na área da ficção, tendo se 
estreado em 1980 com “A Crónica dos Bons 
Malandros” (adaptada a longa-metragem e série).

Novidades literárias
Temos dois novos títulos já disponíveis para os 
nossos fregueses, mas sempre que o confinamento 
esteja em vigor devem requisitá-los ao abrigo do 
nosso Projecto LEIA!, através dos contactos 
institucionais da Biblioteca da Junta de Freguesia 
de Belém.
Gosto, Logo Existo - Redes sociais, jornalismo e um 
estranho vírus chamado fake news.
[...] Através da internet, apareceram gigantes 
invisíveis como a Google e o Facebook que, não 
sendo empresas de jornalismo, transformaram a 
nossa forma de aceder à informação. Nas redes 

sociais, as notícias parecem supersónicas e as 
visualizações, os likes e as partilhas podem chegar 
aos milhões. O problema é que os rumores, os 
boatos e as mentiras também. [...] Mas será que 
conhecemos bem as regras do jogo?
Da editora Planeta Tangerina, um livro da 
jornalista Isabel Meira (Antena 2), dirigido a 
leitores desde os 12 anos e a adultos.

Conversas Globais
“Alguns dos maiores pensadores-chave do país 
discutem o futuro da economia global [...] e 
falam-nos das grandes mudanças em 6 áreas: 
Globalização – China vs. EUA – Portugal na 
Economia Global – Competitividade Europeia – 
Robotização e Digitalização – Pandemia Que países 
vão triunfar e quais vão ficar para trás?
[...] Como é que a pandemia transformou a 
economia global? Será que a Europa vai conseguir 
manter-se competitiva? Que desafios específicos 
enfrenta? Como pode Portugal posicionar-se 
perante a economia global?”
Todas as respostas a estas e mais perguntas no livro 
Conversas Globais.

Memórias da Praça do Império em 
Belém
No seguimento da entrevista dedicada à Praça do 
Império, em Belém, dada pela historiadora e 
investigadora Alexandra Carvalho Antunes ao 
Diário de Notícias, no passado dia 17 de janeiro, 
publicamos aqui um resumo do que de mais 
pertinente se falou. Recorde-se que a requalificação 
anunciada pela Câmara Municipal de Lisboa tem 
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sido alvo de contestação, nomeadamente por parte 
do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, que sempre se 
opôs à destruição, dentro desse âmbito, dos 
brasões florais instalados naquela praça há 60 
anos.
Por Alexandra de Carvalho Antunes (Investigadora 
na Universidade de Lisboa, pós-doutorada em 
História da Arquitetura e Património Cultural, 
autora do livro “Cais Real de Belém e Cais da Pedra 
no Terreiro do Paço”, Ed. Mazu Press, 2019).
«A intervenção de renovação do jardim da Praça do 
Império (empreitada adjudicada pelo Município de 
Lisboa em finais de 2020) merece uma refletida 
análise – idealmente à luz das memórias do Lugar... 
e sem esquecer os princípios éticos de intervenção 
em bens de valor histórico-patrimonial.
A emblemática praça de Belém, tal como ao dia de 
hoje a conhecemos, foi criada, em 1940, no âmbito 
da “Exposição do Mundo Português – Cidade 
Simbólica da História de Portugal”. Desde logo 
pretendeu aludir à memória e ao simbolismo do 
lugar, mesmo à sua história anterior à construção 
do Mosteiro dos Jerónimos. 
Foi da antiga praia da barra do Restelo que, em 
1497, Vasco da Gama partiu para a descoberta do 
caminho marítimo para a Índia; e logo depois, 
partiu Pedro Álvares Cabral em descoberta das 
Terras de Vera Cruz (Brasil). Por isto se diz que ali 
começou o Império. Não esqueçamos que eram 
objectivos da Exposição comemorar o passado 
épico de Portugal e consolidar uma «consciência 
nacional».
O projecto da Exposição de 1940 foi arrojado, em 
vários aspectos. Em 17 meses transformaram-se 

cerca de 450 mil metros quadrados de território 
ribeirinho e o Mosteiro dos Jerónimos ganhou a 
“esplanada” sobre o Tejo que hoje conhecemos. A 
Praça do Império, com a sua sólida e perene fonte 
luminosa, debruada com 32 brasões de armas em 
pedra, glorificando a expansão ultramarina 
portuguesa, era o “grande átrio de honra” da 
Exposição. Para além de coordenar a equipa, o 
arquitecto Cottinelli Telmo foi o seu autor, com o 
jardim geométrico gizado por Vasco Lacerda 
Marques. 
[...] A nova praça e o seu jardim ficariam como 
perene memória simbólica. Os brasões foram 
colocados em 1961, por ocasião da XI Exposição 
Nacional de Floricultura. Tendo sido comemorados 
os cinco séculos da morte do Infante D. Henrique 
no ano anterior, o tema da composição vegetal 
acompanhou a efeméride e moldou, em matéria 
viva, os brasões florais das capitais de distrito, das 
ilhas e das ex-colónias portuguesas.
A polémica que, desde 2014 e com maior vigor nos 
últimos meses, tem envolvido a intervenção no 
jardim da Praça do Império merece uma cuidada 
reflexão. De facto, os brasões florais foram 
colocados para serem temporários mas foi-se 
prolongando no tempo esta presença, embora já 
poucos se lembrem dos feitos ultramarinos... 
Devemos aceitar como autêntico, e portanto 
manter, o “acumulado” de transformações que o 
passar dos anos trouxe aos monumentos, e nestes 
incluem-se os jardins.»



Programa LEIA
Em virtude do novo confinamento e das 
recomendações decretadas pelo governo e pela 
DGS, a Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém 
recomenda a adesão ao Programa LEIA!, em vigor 
desde o último confinamento do ano passado e que 
até agora atingiu quase os 500 pedidos!
Como muitos sabem, este programa foi lançado no 
início do confinamento, em maio do ano passado, 
quando as instalações da biblioteca da nossa 
freguesia foram forçadas a encerrar. Com esta 
medida, procurámos uma forma que permitisse aos 
fregueses aceder ao acervo literário da biblioteca, 
sem incorrer em riscos desnecessários e sempre no 
respeito pelas normas de segurança sanitária 
decretadas superiormente.
A adesão a este programa foi imediata e os nossos 
fregueses, procurando ocupar o seu tempo e o dos 
seus filhos passado em casa, solicitaram 
entusiasticamente este novo apoio cultural 
disponibilizado pela sua Junta de Freguesia. 

Oferta de Livros
Agradecemos a oferta de livros a todos os amigos 
da biblioteca, nomeadamente a Alexandra Farinha, 
Ana Maria Simão, Francisco Castro, Gonçalo 
Correia, Lourenço Seruya, Maria Teresa Maia, Paula 
Cristina Amaral, Rodrigo Lucena e a todos os que 
contribuem para fazer desta biblioteca um espaço 
agradável e com maior oferta bibliográfica para os 
seus leitores.  

Aulas de italiano
Iniciaram a 13 de janeiro as aulas de Língua e 

Cultura Italiana na nossa biblioteca.
A professora Francesca Moja, natural de Milão, 
procedeu às apresentações com os alunos e a todos 
cativou com a sua introdução à grafia e pronúncia 
italiana, vincando algumas diferenças com o 
português: sabia que "burro" em italiano significa 
"manteiga"? Sabe como se deve pronunciar 
corretamente "pizza"? E sabia que, apesar de 
estarem ambos na cabeça, "capello" é diferente de 
"cappello"?
De seguida todos os alunos analisaram a Carta 
d’identitá (o documento de identificação pessoal da 
República Italiana), tendo aprendido as palavras, 
"occhi", "segni particolari", "nubile" e "celibe", entre 
outros conceitos.
Face ao interesse e empenho demonstrado por 
todos, a aula decorreu rapidamente e terminou com 
as saudações italianas, não sem antes terem sido 
mencionadas algumas guloseimas típicas de massa 
folhada ("le sfogliatine"), o que deixou a todos com 
acqua in bocca. Quando as próximas aulas 
reabrirem, os alunos irão conhecer e desvendar 
muitos estereótipos relacionados com a cultura 
italiana e ouvir algumas das canções mais 
românticas do Bel Paese.
- “Só tive a primeira aula, mas superou as minhas 
expectativas”, comentou a aluna Maria Júlia 
Vasconcelos no final.

Aulas de Português, Espanhol, Inglês 
e Francês
A oferta de aprendizagem que a Junta de Freguesia 
de Belém e a sua Biblioteca proporcionam, desde 
setembro, abrange línguas universalmente faladas 
e de grande projeção cultural, nomeadamente a 

CULTURA

Língua e Cultura Espanhola, Língua e Cultura 
Inglesa e a Conversação em Francês. Além, claro, da 
Língua e Cultura Portuguesa, cujas aulas têm 
atraído interessados de todo o lado, com destaque 
para algum pessoal das embaixadas localizadas na 
nossa freguesia e até embaixadores.
Nunca será demais deixar uma palavra de apreço e 
reconhecimento especial a todos os professores que 
aqui vêm voluntariamente dar o seu contributo, 
ensinando todos os alunos de forma dedicada – a 
todos eles um grande bem-haja!

Mostra bibliográfica
A Mostra bibliográfica dos meses de fevereiro e 
março versará sobre o escritor Mário Zambujal.
Jornalista, diretor de vários jornais, apresentador 
de televisão e locutor na rádio, Mário Zambujal tem 
escrito diversos livros na área da ficção, tendo se 
estreado em 1980 com “A Crónica dos Bons 
Malandros” (adaptada a longa-metragem e série).

Novidades literárias
Temos dois novos títulos já disponíveis para os 
nossos fregueses, mas sempre que o confinamento 
esteja em vigor devem requisitá-los ao abrigo do 
nosso Projecto LEIA!, através dos contactos 
institucionais da Biblioteca da Junta de Freguesia 
de Belém.
Gosto, Logo Existo - Redes sociais, jornalismo e um 
estranho vírus chamado fake news.
[...] Através da internet, apareceram gigantes 
invisíveis como a Google e o Facebook que, não 
sendo empresas de jornalismo, transformaram a 
nossa forma de aceder à informação. Nas redes 

sociais, as notícias parecem supersónicas e as 
visualizações, os likes e as partilhas podem chegar 
aos milhões. O problema é que os rumores, os 
boatos e as mentiras também. [...] Mas será que 
conhecemos bem as regras do jogo?
Da editora Planeta Tangerina, um livro da 
jornalista Isabel Meira (Antena 2), dirigido a 
leitores desde os 12 anos e a adultos.

Conversas Globais
“Alguns dos maiores pensadores-chave do país 
discutem o futuro da economia global [...] e 
falam-nos das grandes mudanças em 6 áreas: 
Globalização – China vs. EUA – Portugal na 
Economia Global – Competitividade Europeia – 
Robotização e Digitalização – Pandemia Que países 
vão triunfar e quais vão ficar para trás?
[...] Como é que a pandemia transformou a 
economia global? Será que a Europa vai conseguir 
manter-se competitiva? Que desafios específicos 
enfrenta? Como pode Portugal posicionar-se 
perante a economia global?”
Todas as respostas a estas e mais perguntas no livro 
Conversas Globais.

Memórias da Praça do Império em 
Belém
No seguimento da entrevista dedicada à Praça do 
Império, em Belém, dada pela historiadora e 
investigadora Alexandra Carvalho Antunes ao 
Diário de Notícias, no passado dia 17 de janeiro, 
publicamos aqui um resumo do que de mais 
pertinente se falou. Recorde-se que a requalificação 
anunciada pela Câmara Municipal de Lisboa tem 
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sido alvo de contestação, nomeadamente por parte 
do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, que sempre se 
opôs à destruição, dentro desse âmbito, dos 
brasões florais instalados naquela praça há 60 
anos.
Por Alexandra de Carvalho Antunes (Investigadora 
na Universidade de Lisboa, pós-doutorada em 
História da Arquitetura e Património Cultural, 
autora do livro “Cais Real de Belém e Cais da Pedra 
no Terreiro do Paço”, Ed. Mazu Press, 2019).
«A intervenção de renovação do jardim da Praça do 
Império (empreitada adjudicada pelo Município de 
Lisboa em finais de 2020) merece uma refletida 
análise – idealmente à luz das memórias do Lugar... 
e sem esquecer os princípios éticos de intervenção 
em bens de valor histórico-patrimonial.
A emblemática praça de Belém, tal como ao dia de 
hoje a conhecemos, foi criada, em 1940, no âmbito 
da “Exposição do Mundo Português – Cidade 
Simbólica da História de Portugal”. Desde logo 
pretendeu aludir à memória e ao simbolismo do 
lugar, mesmo à sua história anterior à construção 
do Mosteiro dos Jerónimos. 
Foi da antiga praia da barra do Restelo que, em 
1497, Vasco da Gama partiu para a descoberta do 
caminho marítimo para a Índia; e logo depois, 
partiu Pedro Álvares Cabral em descoberta das 
Terras de Vera Cruz (Brasil). Por isto se diz que ali 
começou o Império. Não esqueçamos que eram 
objectivos da Exposição comemorar o passado 
épico de Portugal e consolidar uma «consciência 
nacional».
O projecto da Exposição de 1940 foi arrojado, em 
vários aspectos. Em 17 meses transformaram-se 

cerca de 450 mil metros quadrados de território 
ribeirinho e o Mosteiro dos Jerónimos ganhou a 
“esplanada” sobre o Tejo que hoje conhecemos. A 
Praça do Império, com a sua sólida e perene fonte 
luminosa, debruada com 32 brasões de armas em 
pedra, glorificando a expansão ultramarina 
portuguesa, era o “grande átrio de honra” da 
Exposição. Para além de coordenar a equipa, o 
arquitecto Cottinelli Telmo foi o seu autor, com o 
jardim geométrico gizado por Vasco Lacerda 
Marques. 
[...] A nova praça e o seu jardim ficariam como 
perene memória simbólica. Os brasões foram 
colocados em 1961, por ocasião da XI Exposição 
Nacional de Floricultura. Tendo sido comemorados 
os cinco séculos da morte do Infante D. Henrique 
no ano anterior, o tema da composição vegetal 
acompanhou a efeméride e moldou, em matéria 
viva, os brasões florais das capitais de distrito, das 
ilhas e das ex-colónias portuguesas.
A polémica que, desde 2014 e com maior vigor nos 
últimos meses, tem envolvido a intervenção no 
jardim da Praça do Império merece uma cuidada 
reflexão. De facto, os brasões florais foram 
colocados para serem temporários mas foi-se 
prolongando no tempo esta presença, embora já 
poucos se lembrem dos feitos ultramarinos... 
Devemos aceitar como autêntico, e portanto 
manter, o “acumulado” de transformações que o 
passar dos anos trouxe aos monumentos, e nestes 
incluem-se os jardins.»



Programa LEIA
Em virtude do novo confinamento e das 
recomendações decretadas pelo governo e pela 
DGS, a Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém 
recomenda a adesão ao Programa LEIA!, em vigor 
desde o último confinamento do ano passado e que 
até agora atingiu quase os 500 pedidos!
Como muitos sabem, este programa foi lançado no 
início do confinamento, em maio do ano passado, 
quando as instalações da biblioteca da nossa 
freguesia foram forçadas a encerrar. Com esta 
medida, procurámos uma forma que permitisse aos 
fregueses aceder ao acervo literário da biblioteca, 
sem incorrer em riscos desnecessários e sempre no 
respeito pelas normas de segurança sanitária 
decretadas superiormente.
A adesão a este programa foi imediata e os nossos 
fregueses, procurando ocupar o seu tempo e o dos 
seus filhos passado em casa, solicitaram 
entusiasticamente este novo apoio cultural 
disponibilizado pela sua Junta de Freguesia. 

Oferta de Livros
Agradecemos a oferta de livros a todos os amigos 
da biblioteca, nomeadamente a Alexandra Farinha, 
Ana Maria Simão, Francisco Castro, Gonçalo 
Correia, Lourenço Seruya, Maria Teresa Maia, Paula 
Cristina Amaral, Rodrigo Lucena e a todos os que 
contribuem para fazer desta biblioteca um espaço 
agradável e com maior oferta bibliográfica para os 
seus leitores.  

Aulas de italiano
Iniciaram a 13 de janeiro as aulas de Língua e 

Cultura Italiana na nossa biblioteca.
A professora Francesca Moja, natural de Milão, 
procedeu às apresentações com os alunos e a todos 
cativou com a sua introdução à grafia e pronúncia 
italiana, vincando algumas diferenças com o 
português: sabia que "burro" em italiano significa 
"manteiga"? Sabe como se deve pronunciar 
corretamente "pizza"? E sabia que, apesar de 
estarem ambos na cabeça, "capello" é diferente de 
"cappello"?
De seguida todos os alunos analisaram a Carta 
d’identitá (o documento de identificação pessoal da 
República Italiana), tendo aprendido as palavras, 
"occhi", "segni particolari", "nubile" e "celibe", entre 
outros conceitos.
Face ao interesse e empenho demonstrado por 
todos, a aula decorreu rapidamente e terminou com 
as saudações italianas, não sem antes terem sido 
mencionadas algumas guloseimas típicas de massa 
folhada ("le sfogliatine"), o que deixou a todos com 
acqua in bocca. Quando as próximas aulas 
reabrirem, os alunos irão conhecer e desvendar 
muitos estereótipos relacionados com a cultura 
italiana e ouvir algumas das canções mais 
românticas do Bel Paese.
- “Só tive a primeira aula, mas superou as minhas 
expectativas”, comentou a aluna Maria Júlia 
Vasconcelos no final.

Aulas de Português, Espanhol, Inglês 
e Francês
A oferta de aprendizagem que a Junta de Freguesia 
de Belém e a sua Biblioteca proporcionam, desde 
setembro, abrange línguas universalmente faladas 
e de grande projeção cultural, nomeadamente a 

Língua e Cultura Espanhola, Língua e Cultura 
Inglesa e a Conversação em Francês. Além, claro, da 
Língua e Cultura Portuguesa, cujas aulas têm 
atraído interessados de todo o lado, com destaque 
para algum pessoal das embaixadas localizadas na 
nossa freguesia e até embaixadores.
Nunca será demais deixar uma palavra de apreço e 
reconhecimento especial a todos os professores que 
aqui vêm voluntariamente dar o seu contributo, 
ensinando todos os alunos de forma dedicada – a 
todos eles um grande bem-haja!

Mostra bibliográfica
A Mostra bibliográfica dos meses de fevereiro e 
março versará sobre o escritor Mário Zambujal.
Jornalista, diretor de vários jornais, apresentador 
de televisão e locutor na rádio, Mário Zambujal tem 
escrito diversos livros na área da ficção, tendo se 
estreado em 1980 com “A Crónica dos Bons 
Malandros” (adaptada a longa-metragem e série).

Novidades literárias
Temos dois novos títulos já disponíveis para os 
nossos fregueses, mas sempre que o confinamento 
esteja em vigor devem requisitá-los ao abrigo do 
nosso Projecto LEIA!, através dos contactos 
institucionais da Biblioteca da Junta de Freguesia 
de Belém.
Gosto, Logo Existo - Redes sociais, jornalismo e um 
estranho vírus chamado fake news.
[...] Através da internet, apareceram gigantes 
invisíveis como a Google e o Facebook que, não 
sendo empresas de jornalismo, transformaram a 
nossa forma de aceder à informação. Nas redes 

sociais, as notícias parecem supersónicas e as 
visualizações, os likes e as partilhas podem chegar 
aos milhões. O problema é que os rumores, os 
boatos e as mentiras também. [...] Mas será que 
conhecemos bem as regras do jogo?
Da editora Planeta Tangerina, um livro da 
jornalista Isabel Meira (Antena 2), dirigido a 
leitores desde os 12 anos e a adultos.

Conversas Globais
“Alguns dos maiores pensadores-chave do país 
discutem o futuro da economia global [...] e 
falam-nos das grandes mudanças em 6 áreas: 
Globalização – China vs. EUA – Portugal na 
Economia Global – Competitividade Europeia – 
Robotização e Digitalização – Pandemia Que países 
vão triunfar e quais vão ficar para trás?
[...] Como é que a pandemia transformou a 
economia global? Será que a Europa vai conseguir 
manter-se competitiva? Que desafios específicos 
enfrenta? Como pode Portugal posicionar-se 
perante a economia global?”
Todas as respostas a estas e mais perguntas no livro 
Conversas Globais.

Memórias da Praça do Império em 
Belém
No seguimento da entrevista dedicada à Praça do 
Império, em Belém, dada pela historiadora e 
investigadora Alexandra Carvalho Antunes ao 
Diário de Notícias, no passado dia 17 de janeiro, 
publicamos aqui um resumo do que de mais 
pertinente se falou. Recorde-se que a requalificação 
anunciada pela Câmara Municipal de Lisboa tem 

CULTURA

sido alvo de contestação, nomeadamente por parte 
do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, que sempre se 
opôs à destruição, dentro desse âmbito, dos 
brasões florais instalados naquela praça há 60 
anos.
Por Alexandra de Carvalho Antunes (Investigadora 
na Universidade de Lisboa, pós-doutorada em 
História da Arquitetura e Património Cultural, 
autora do livro “Cais Real de Belém e Cais da Pedra 
no Terreiro do Paço”, Ed. Mazu Press, 2019).
«A intervenção de renovação do jardim da Praça do 
Império (empreitada adjudicada pelo Município de 
Lisboa em finais de 2020) merece uma refletida 
análise – idealmente à luz das memórias do Lugar... 
e sem esquecer os princípios éticos de intervenção 
em bens de valor histórico-patrimonial.
A emblemática praça de Belém, tal como ao dia de 
hoje a conhecemos, foi criada, em 1940, no âmbito 
da “Exposição do Mundo Português – Cidade 
Simbólica da História de Portugal”. Desde logo 
pretendeu aludir à memória e ao simbolismo do 
lugar, mesmo à sua história anterior à construção 
do Mosteiro dos Jerónimos. 
Foi da antiga praia da barra do Restelo que, em 
1497, Vasco da Gama partiu para a descoberta do 
caminho marítimo para a Índia; e logo depois, 
partiu Pedro Álvares Cabral em descoberta das 
Terras de Vera Cruz (Brasil). Por isto se diz que ali 
começou o Império. Não esqueçamos que eram 
objectivos da Exposição comemorar o passado 
épico de Portugal e consolidar uma «consciência 
nacional».
O projecto da Exposição de 1940 foi arrojado, em 
vários aspectos. Em 17 meses transformaram-se 

cerca de 450 mil metros quadrados de território 
ribeirinho e o Mosteiro dos Jerónimos ganhou a 
“esplanada” sobre o Tejo que hoje conhecemos. A 
Praça do Império, com a sua sólida e perene fonte 
luminosa, debruada com 32 brasões de armas em 
pedra, glorificando a expansão ultramarina 
portuguesa, era o “grande átrio de honra” da 
Exposição. Para além de coordenar a equipa, o 
arquitecto Cottinelli Telmo foi o seu autor, com o 
jardim geométrico gizado por Vasco Lacerda 
Marques. 
[...] A nova praça e o seu jardim ficariam como 
perene memória simbólica. Os brasões foram 
colocados em 1961, por ocasião da XI Exposição 
Nacional de Floricultura. Tendo sido comemorados 
os cinco séculos da morte do Infante D. Henrique 
no ano anterior, o tema da composição vegetal 
acompanhou a efeméride e moldou, em matéria 
viva, os brasões florais das capitais de distrito, das 
ilhas e das ex-colónias portuguesas.
A polémica que, desde 2014 e com maior vigor nos 
últimos meses, tem envolvido a intervenção no 
jardim da Praça do Império merece uma cuidada 
reflexão. De facto, os brasões florais foram 
colocados para serem temporários mas foi-se 
prolongando no tempo esta presença, embora já 
poucos se lembrem dos feitos ultramarinos... 
Devemos aceitar como autêntico, e portanto 
manter, o “acumulado” de transformações que o 
passar dos anos trouxe aos monumentos, e nestes 
incluem-se os jardins.»
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DESPORTO & COLETIVIDADES

Clube de Atletismo
Amigos De Belém (CAAB) 

Caselas FC

Não desistimos de recuperar
o estacionamento público
da Rua Gregório Lopes, que
foi abusivamente retirado
pela CML aos moradores.

O CAAB participou recentemente na Semana 
Europeia do Desporto, promovida pelo 
Departamento da Atividade Física e do Desporto da 
Câmara Municipal de Lisboa. Esta iniciativa da 
Comissão Europeia decorreu este ano subordinada 
à temática “Emissões Zero – Mobilidade para 
todos”. 
O clube de Belém abriu as atividades em quatro dos 
dias do evento, quer na vertente do atletismo, quer 
na vertente da ginástica, a toda a população da 
Freguesia de Belém. 

O clube de Caselas realçou nos últimos meses a 
excelente evolução das recentes modalidades de 
Karaté e de Danças de Salão Social, que iniciaram a 
nova época em setembro do ano passado com uma 
forte adesão, com todas as medidas de segurança e 
higiene para combater o contágio e a propagação 
do Vírus da Covid-19.
Destaque também para o desenvolvimento de uma 
modalidade de formação gratuita na área da dança 
de Salão, para Crianças entre os 6 e os 10 anos de 
idade, com a  captação de novos talentos para se 
juntarem à equipa de competição do clube, que 
conta neste momento com mais de 30 atletas, que 
continuam a trabalhar e lutar para alcançar os seus 
objetivos e defender os títulos já adquiridos.
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Belenenses Rugby
na Taça Ibérica

Realizou-se a primeira edição do torneio Teqball 
Home Tailors nas instalações do Clube Sportivo de 
Pedrouços. Esta edição contou  com a presença do 
presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, de um dos jogadores 
campeões do mundo de futebol de Praia, Alan, e do 
ator Diogo Martins.
Este evento teve o apoio da Junta de Freguesia de 

Belém, que ajudou assim na divulgação desta 
modalidade desportiva em ascensão, que mistura o 
futebol e o ténis de mesa, e que utiliza todas as 
partes do corpo (menos os braços e as mãos) para 
tocar a bola de um lado para o outro da rede que 
divide a mesa. Joga-se em Singles ou Doubles.
O C.S.P. está de parabéns por esta iniciativa!

Clube Sportivo de Pedrouços – 1º Torneio Teqball

No dia 27 de dezembro, o Belenenses Rugby 
deslocou-se a Valladolid, em Espanha, para 
disputar a Taça Ibérica com o campeão Espanhol 
VRAC (Valladolid Rugby Asociación Club). 
O jogo decorreu no campo do VRAC, com a 
temperatura do dia a rondar os 2ºC, estando, apesar 
do frio, um belo dia para uma partida de rugby.
O Belenenses Rugby entrou em campo cheio de 
garra e acreditando que a vitória estava ao seu 
alcance, no entanto o VRAC com todo o seu 

profissionalismo e experiência, acabou por vencer a 
partida por 19-13.
Apesar da derrota, os jogadores nunca baixaram os 
braços e acreditaram até ao fim que era possível. 
A meia centena de adeptos que acompanhou os 
jogadores do clube de Belém, estavam ansiosos por 
um bom jogo de rugby, pois em Portugal desde o 
início da pandemia os jogos têm sido à porta 
fechada. Apesar do resultado, assistiram a um bom 
espetáculo! Parabéns ao Belenenses Rugby!

Vela – Sport Algés e Dafundo
Os velejadores do Algés participaram na Liga Vela 
Portugal 2020 – Lusíadas e na Liga de Clubes - 
Classe SB20, tendo atingido 2.º Lugar do pódio. 
Participaram também na Woman on Water Regatta 
Portugal- Liga Feminina- Classe SB20, atingindo o 
3º lugar. Parabéns aos 4 membros da equipa 
participantes nestas duas provas: Carolina João, 
Federica Franchi, Joana Azevedo e Zezi Cardoso.
Parabéns aos velejadores do SAD! 
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No ano de 2020 fomos desafiados a encontrar novas 
formas de nos relacionarmos, aprendermos e 
partilharmos.
Os Clubes não foram exceção, procurando sempre 
transformar limitações em novas oportunidades, 
reinventando-se ao longo dos meses, mas nunca 
perdendo o foco nos alunos e na importância das 
tardes passadas na escola entre amigos. Para 2021, 
queremos fazer mais e melhor, acreditando que aos 
poucos iremos restaurar em pleno estas tardes de 
afetos.

Clube de Ludoteca
Os alunos do Clube de Ludoteca continuam a ser os 
responsáveis pelo espaço da horta biológica. 
Começaram pela limpeza do espaço, de forma a 
deixar a zona pronta para receber novas plantações. 
Por vezes, durante os meses de inverno é difícil 
semear algo que acabe por germinar e crescer num 
ambiente frio e ventoso, então optamos por semear 
em sala de aula, colocando as sementes na terra 
com substrato em cascas de ovos, visto que estas 
possuem uma elevada nutrição para o desenvolvi-
mento do vegetal ou fruta semeados. Criou-se 
também vasos através de garrafas de água, colorin-
do-os com tintas acrílicas.
Já em Artesanato, e durante a época natalícia, 
construíram pequenas árvores e bolas de natal com 
a impressão digital de cada aluno. Na vertente de 

Costura, os alunos tiveram oportunidade de pôr a 
imaginação juntamente com a aprendizagem em 
prática, aplicando noções básicas em tecidos e 
trapos ao seu gosto. Tiveram também a oportuni-
dade de coser em feltro enfeites de natal, decoran-
do-os criativamente, dando mais brilho e magia às 
suas árvores de natal. 
Também celebrámos o dia Internacional da Tele-
visão onde os alunos debateram os seus benefícios 
e malefícios, discutindo os recursos disponíveis 
através deste meio de comunicação e as emoções 
que suscitam no Homem.
Realizou-se a atividade “Desenha o Meu Cérebro” 
onde através de um esboço de um “cérebro” cada 
aluno desenhou as mais diversas regiões do outro 
consoante o que conhecia e achava do outro, sendo 
partilhado posteriormente em grupo o que cada um 
pensaria ser os interesses e traços característicos 
do outro.

Clube Natura
Já no Clube Natura, com o aproximar da época 
natalícia, os alunos criaram o seu próprio globo de 
neve para o Natal, com recurso a materiais como 
barro e reutilização de frascos de vidro.
Imagina, cria e diverte-te! Foi este o mote no Clube 
de Informática para o ditado visual que os alunos 
do Clube de Informática efetuaram na aplicação 

Paint. Desse ditado resultou um animal imaginário. 
Para apresentar este projeto os alunos decidiram 
criar através da ferramenta Emaze uma exposição 
digital.

Clube de Programação e Robótica
No Clube de Programação e Robótica os alunos 
aprenderam a descodificar uma mensagem em 
sistema binário. Depois da primeira abordagem, a 
partir de um sistema binário de 5 bits, previamente 
definido, converteram mensagens e frases em 
sistema binário e, com muitas contas à mistura, 
trocaram mensagens altamente complexas.

Clube de Jornalismo
No Clube de Jornalismo estamos a desenvolver 
trabalhos escritos e em áudio com temas escolhidos 
pelos próprios para publicar no jornal dos clubes. 
Para além de competências organizativas de infor-
mação, os alunos desenvolvem também técnicas de 
entrevista e gravação áudio da participação de 
colegas para mais tarde estruturarem artigos 
escritos ou projetos de simulação radiofónica. Para 
além das questões de comunicação escrita e verbal, 
os alunos ainda criam uma imagem descritiva ou 
representativa dos conteúdos que abordam para 
figurar e ilustrar os seus projetos.

Clube de Multimédia
As atividades do Clube de Multimédia neste segun-
do período contemplam a iniciação às práticas de 
vídeo. Serão introduzidos alguns conceitos de 
narrativa através de imagens, sendo estas poste-
riormente materializadas em pequenas sequências. 
Como ligação à animação, disciplina incluída nas 
práticas contemporâneas da multimédia, os alunos 
já iniciaram o desenvolvimento de uma pequena 
composição com recurso ao stop-motion, sendo 
esta uma técnica de transição/fusão entre a 
fotografia e o vídeo, uma vez que a animação é 
gerada a partir de imagens estáticas.

Clube de Plástica
Em Plástica, o segundo período iniciou com uma 
atividade cujo desafio encerra a realização de um 
desenho tridimensional com o recurso a arame: 
este é um exercício de transição das práticas bidi-
mensionais para as três dimensões, funcionando 
como ponto de partida para uma série de exercícios 
de cariz escultural, como a modelação com Gesso e 
Barro - experimentando técnicas de adição e 
subtração, ou ainda a construção de Assemblagem 
– introduzindo técnicas de modelação com colagem 
e pintura, enquanto o Clube de Cultura tem vindo a 
abordar diversos temas e atividades associadas ao 
seu conceito central, observando o que se entende 
pela natureza e os valores humanos, bem como as 
questões da diversidade cultural, da igualdade, da 
equidade e a valorização dos saberes.  É dentro 
deste contexto que surge o tópico das “Disciplinas 
Culturais”, onde têm sido abordadas as áreas das 
Artes Plásticas, da Fotografia, da Animação e do 
Cinema, entre outras ainda por desvendar junto dos 
alunos.
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reinventando-se ao longo dos meses, mas nunca 
perdendo o foco nos alunos e na importância das 
tardes passadas na escola entre amigos. Para 2021, 
queremos fazer mais e melhor, acreditando que aos 
poucos iremos restaurar em pleno estas tardes de 
afetos.

Clube de Ludoteca
Os alunos do Clube de Ludoteca continuam a ser os 
responsáveis pelo espaço da horta biológica. 
Começaram pela limpeza do espaço, de forma a 
deixar a zona pronta para receber novas plantações. 
Por vezes, durante os meses de inverno é difícil 
semear algo que acabe por germinar e crescer num 
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Costura, os alunos tiveram oportunidade de pôr a 
imaginação juntamente com a aprendizagem em 
prática, aplicando noções básicas em tecidos e 
trapos ao seu gosto. Tiveram também a oportuni-
dade de coser em feltro enfeites de natal, decoran-
do-os criativamente, dando mais brilho e magia às 
suas árvores de natal. 
Também celebrámos o dia Internacional da Tele-
visão onde os alunos debateram os seus benefícios 
e malefícios, discutindo os recursos disponíveis 
através deste meio de comunicação e as emoções 
que suscitam no Homem.
Realizou-se a atividade “Desenha o Meu Cérebro” 
onde através de um esboço de um “cérebro” cada 
aluno desenhou as mais diversas regiões do outro 
consoante o que conhecia e achava do outro, sendo 
partilhado posteriormente em grupo o que cada um 
pensaria ser os interesses e traços característicos 
do outro.

Clube Natura
Já no Clube Natura, com o aproximar da época 
natalícia, os alunos criaram o seu próprio globo de 
neve para o Natal, com recurso a materiais como 
barro e reutilização de frascos de vidro.
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Paint. Desse ditado resultou um animal imaginário. 
Para apresentar este projeto os alunos decidiram 
criar através da ferramenta Emaze uma exposição 
digital.

Clube de Programação e Robótica
No Clube de Programação e Robótica os alunos 
aprenderam a descodificar uma mensagem em 
sistema binário. Depois da primeira abordagem, a 
partir de um sistema binário de 5 bits, previamente 
definido, converteram mensagens e frases em 
sistema binário e, com muitas contas à mistura, 
trocaram mensagens altamente complexas.

Clube de Jornalismo
No Clube de Jornalismo estamos a desenvolver 
trabalhos escritos e em áudio com temas escolhidos 
pelos próprios para publicar no jornal dos clubes. 
Para além de competências organizativas de infor-
mação, os alunos desenvolvem também técnicas de 
entrevista e gravação áudio da participação de 
colegas para mais tarde estruturarem artigos 
escritos ou projetos de simulação radiofónica. Para 
além das questões de comunicação escrita e verbal, 
os alunos ainda criam uma imagem descritiva ou 
representativa dos conteúdos que abordam para 
figurar e ilustrar os seus projetos.

Clube de Multimédia
As atividades do Clube de Multimédia neste segun-
do período contemplam a iniciação às práticas de 
vídeo. Serão introduzidos alguns conceitos de 
narrativa através de imagens, sendo estas poste-
riormente materializadas em pequenas sequências. 
Como ligação à animação, disciplina incluída nas 
práticas contemporâneas da multimédia, os alunos 
já iniciaram o desenvolvimento de uma pequena 
composição com recurso ao stop-motion, sendo 
esta uma técnica de transição/fusão entre a 
fotografia e o vídeo, uma vez que a animação é 
gerada a partir de imagens estáticas.

Clube de Plástica
Em Plástica, o segundo período iniciou com uma 
atividade cujo desafio encerra a realização de um 
desenho tridimensional com o recurso a arame: 
este é um exercício de transição das práticas bidi-
mensionais para as três dimensões, funcionando 
como ponto de partida para uma série de exercícios 
de cariz escultural, como a modelação com Gesso e 
Barro - experimentando técnicas de adição e 
subtração, ou ainda a construção de Assemblagem 
– introduzindo técnicas de modelação com colagem 
e pintura, enquanto o Clube de Cultura tem vindo a 
abordar diversos temas e atividades associadas ao 
seu conceito central, observando o que se entende 
pela natureza e os valores humanos, bem como as 
questões da diversidade cultural, da igualdade, da 
equidade e a valorização dos saberes.  É dentro 
deste contexto que surge o tópico das “Disciplinas 
Culturais”, onde têm sido abordadas as áreas das 
Artes Plásticas, da Fotografia, da Animação e do 
Cinema, entre outras ainda por desvendar junto dos 
alunos.
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Intervir em Belém

Educar para os Direitos da Criança

Ao longo da atividade dos «Afetos no Jardim de 
Infância» e «Afetos na Escola» procuramos falar 
sobre os sentimentos nos vários momentos da 
nossa vida e partilhar experiências. As crianças 
aprendem a reconhecer a importância de todos os 
sentimentos nos vários contextos e situações do 
quotidiano e como eles estão intimamente ligados 
aos nossos pensamentos e, consequentemente, aos 
nossos comportamentos e atitudes. Reconhecer e 
falar sobre o que nos faz feliz, triste, zangado, com 
medo, com vergonha ajuda-nos a aceitar e a tentar 
compreendê-los. Encontrar estratégias de auto 
regulação é importante para aprender a gerir as 
emoções de uma forma saudável. Por exemplo, é 
normal sentirmo-nos zangados, mas não é bom 
quando deixamos este sentimento negativo 
controlar-nos e começamos a gritar com os outros, 
a partir coisas ou a bater em alguém.
Também outros valores importantes como a 
família, a amizade, a tolerância, a aceitação de si e 
do outro, a responsabilidade, a partilha, o respeito e 
a empatia, entre outros, são abordados nesta 
atividade em grupo, na turma.
 No momento de pandemia que atravessamos as 
crianças (tal como os adultos) estão a encarar a 
escola, os amigos, os professores, os funcionários e 
até mesmo alguns membros da família com uma 

perspetiva diferente. Há tristeza, frustração, 
ansiedade e medo. Muito se fala sobre qual o 
impacto desta pandemia, destes confinamentos, no 
futuro das crianças e jovens. Seria bom, e assim o 
esperamos, que algumas das estratégias que 
aprenderam ao longo da atividade dos «Afetos» 
estejam agora a ser colocadas em prática, nesta 
experiência tão desafiante. A responsabilidade 
pelas suas ações para se manter em segurança; o 
respeito pelo próximo e manter a amizade à 
distância ou de máscara, ao ter os cuidados 
necessários e a cooperar para conseguirem juntos 
ultrapassar os obstáculos; a tolerância e 
persistência ao aguardar por tempos melhores em 
que se pode brincar e passear livremente, abraçar, 
beijar, estar com os amigos; a empatia, ou seja, 
sabermos colocar-nos no lugar do outro, pensar nas 
necessidades que possa ter, no que pode estar a 
sentir, a sofrer, a saber compreender, sem críticas; 
as estratégias de auto regulação emocional, da 
zanga, do medo da tristeza e assim conseguirem 
avançar e crescer. Parece ser um peso muito grande 
para crianças de tão tenra idade, mas estas são 
ferramentas muito úteis para crescerem como 
adultos mais resilientes e saudáveis e, quem sabe, 
se não poderão também (não querendo inverter os 
papéis) ser exemplos para os pais, que estão 
cansados, ansiosos, preocupados? 

A Junta de Freguesia de Belém, através da ação do 
pelouro da Educação e respondendo ao desafio da 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – 
Lisboa Ocidental, no passado mês de novembro em 
que se comemorou o 31º aniversário da Convenção 
dos Direitos da Criança, dinamizou nas escolas de 
1º Ciclo da Freguesia de Belém junto dos alunos de 
4º ano, que frequentam a Componente de Apoio à 
Família – CAF -, uma atividade de sensibilização 
com este tema.

Assim, a equipa do Projeto Intervir em Belém 
contando com a colaboração dos monitores do CAF, 
desenvolveram 2 sessões com os alunos de 4º ano 
de cada escola. Num primeiro momento, fez-se 
uma revisão dos principais direitos das crianças, 
uma vez que este tema foi apresentado no passado 
ano letivo no contexto da atividade «Afetos na 

Escola». Seguidamente leram a história “O Lápis 
mágico da Malala”, da autoria de Malala, que é uma 
figura marcante a nível internacional, Nobel da 
Paz, devido ao seu papel muito importante na 
sensibilização para o direito à educação. Após a 
reflexão sobre o mesmo e sobre a própria história 
de vida da Malala, as crianças a partir da expressão 
escrita e desenho criaram um painel ilustrativo dos 
Direitos da Criança.
Os grupos foram sensíveis às dinâmicas, 
empenharam-se e participaram ativamente em 
todas as propostas. Para grande satisfação da 
equipa, muitos destes alunos recordavam-se de 
muitos dos seus direitos.



Apesar do contexto de pandemia, o mesmo não foi 
impedimento para que as AAAF (Atividades de 
Animação de Apoio à Família) /CAF (Componente 
de Apoio à Família) realizassem as férias de natal 
nas escolas EB Moinhos do Restelo, EB de Caselas e 
no Jardim de Infância de Belém.
Se antes o programa de férias era muito apelativo, 
com várias saídas e visitas a museus, cinema, circo, 
entre outros, nestas férias tivemos que nos 
concentrar em atividades dentro das escolas. Mas 
nem por isso deixaram de ser atividades divertidas 
e enriquecedoras. 
Entre o desporto e os jogos tradicionais, gincanas e 
atelier de plástica, as nossas crianças saltaram para 
a Hora do Conto onde “Das Histórias Nascem 
Memórias” com o livro “O Coelho Que Sabia Ouvir” 
fez as delícias de todos. Entre tantas ocupações e 
brincadeiras ainda restou tempo para os nossos 
meninos cumprirem com distinção a tarefa de 
serem cozinheiros por um dia e irem ao cinema 
dentro da própria escola!
Não deixaram de parte os enfeites de natal, que 
puderam fazer e levar para decorar as suas casas em 
época festiva!
A CAF da EB Moinhos do Restelo ainda fez para a 

escola um presépio que ajudou a decorar a entrada 
da mesma. Estava muito bonito!
Houve um reforço de recursos humanos com a 
ajuda de monitores, especialmente para as férias, 
para que pudéssemos cumprir todas as medidas de 
segurança impostas pelo agrupamento e seguindo 
as normas da DGS.
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Apoio à Família – Férias de Natal
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Concurso Montras de Natal

Estão apurados os vencedores da 1ª Edição do 
Concurso Montras de Natal de Belém!
Parabéns a todos os participantes por terem 
aderido a esta nossa iniciativa, por toda a atividade 
gerada em volta do concurso nas redes sociais, pela 
criatividade e originalidade de cada montra. O 
objetivo principal foi cumprido: dinamizar o 
comércio local na nossa freguesia.
O Júri procedeu à apreciação e classificação das 
montras a concurso, tendo sido constituído por três 
elementos:
- Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Dr. 
Fernando Ribeiro Rosa;
- Vogal com o Pelouro do Comércio da Junta de 
Freguesia de Belém, Dr. Tiago Pessoa
- Empresária Drª Mafalda Gaspar de Barros, cuja 
sede da empresa BSpirit é em Belém, com 
reconhecida competência para avaliar a vertente 
estética, artística e criativa de cada montra a 
concurso.
O apuramento e determinação dos concorrentes 
premiados teve em consideração a pontuação 
atribuída pelo Júri e os “Gostos” colocados nas 
fotografias do álbum Concurso Montras Natal 2020 
do Facebook oficial da Junta de Freguesia de Belém.

Foram atribuídos prémios aos seguintes 
classificados:
1º lugar no Concurso de Montras de Natal:
Miss Brownie
Prémio monetário de 300€ (trezentos euros);
Reportagem de destaque a publicar no Boletim da 
Junta de Freguesia;
Destaque no Facebook da Junta de Freguesia.

2º lugar no Concurso de Montras de Natal:
Maria Nuvem
Prémio monetário de 200€ (duzentos euros);
Reportagem de destaque a publicar no Boletim da 
Junta de Freguesia;
Destaque no Facebook da Junta de Freguesia.

3º lugar no Concurso de Montras de Natal: 
Cabeleireiro Tuxa em ex aequo com Leonidas 
Restelo
Prémio monetário de 50€ (cinquenta euros) a cada 
classificado;
Reportagem de destaque a publicar no Boletim da 
Junta de Freguesia;
Destaque no Facebook da Junta de Freguesia.
Classificação Geral:

1º lugar Miss Brownie, 19 pontos
2º lugar Maria Nuvem, 18 pontos
3º lugar Cabeleireiro Tuxa, 15 pontos
3º lugar Leonidas Restelo, 15 pontos
4º lugar Bago Mercearia Biológica, 12 pontos
5º lugar Cabeleireiro Milena com 12 pontos
6º lugar Next Door Shop, 10 pontos
7º lugar NB SPA Restelo, 9 pontos
8º lugar Mania de Arranjar, 5 pontos

Por questões associadas ao tempo de pandemia que 
vivemos a cerimónia de atribuição dos prémios será 
adiada até que possa ser realizada em segurança.

Lançamos o desafio a todos os comerciantes de 
Belém para participarem na 2ª edição do concurso 
Montras de Natal de Belém 2021.



DESTAQUES

Belém  |  27

Novo posto de limpeza do Restelo
É com grande preocupação que verificamos que, 
apesar de deliberações em sentido contrário da 
Assembleia Municipal de Lisboa e da Assembleia de 
Freguesia de Belém (esta por unanimidade de todas 
as forças políticas PSD, CDS-PP, PS e PCP), onde 
recomendavam à Câmara Municipal de Lisboa que, 
em conjunto com a Junta de Freguesia, reavaliasse 
a localização do novo posto de limpeza previsto 
para a Rua Conselheiro Martins de Carvalho, a 
Câmara Municipal de Lisboa decidiu, após reunião 
com a Junta e moradores no local, e de forma 

totalmente unilateral, iniciar a empreitada nessa 
localização.
Como é do conhecimento de todos, existe 
desacordo por parte desta Junta de Freguesia 
relativamente à nova localização do Posto de 
Limpeza do Restelo, que é partilhada em conjunto 
com uma maioria muito significativa de moradores 
da nossa Freguesia. Vamos continuar a defender os 
interesses da nossa população.

Belém merece mais respeito!

Assembleia de Freguesia de Belém –
Convocatória de 17 de dezembro
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 17 de dezembro 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 aprovação da ata da reunião de 
29-9-2020;
4. Apreciação e aprovação dos Documentos 
Previsionais (Plano de Atividades, PPI e PPA, 
Orçamento, Norma de Execução Orçamental) e 
Mapa de Pessoal para 2021;
5. Apreciação e aprovação do Acordo anual de 
parceria com o Abrigo Infantil de Santa Maria de 
Belém / Centro Paroquial de Assistência de Santa 
Maria de Belém;
6. Apreciação e aprovação do Plano de 
Contingência dos AAAF/CAF das Escolas Básicas 
Moinhos do Restelo, de Caselas e Jardim de Infância 
de Belém;
7. Apreciação e aprovação de alterações ao 
Regulamento da Feira de Antiguidades, Velharias e 
Artesanato de Belém;
8. Apreciação e aprovação do Regulamento do 
Concurso “Montras de Belém”;
9. Apreciação e aprovação do novo Plano de 
Contingência – Prevenção e controlo de infeção por 
novo Coronavírus (Covid-19);

10. Apreciação e aprovação de Protocolo de 
Parceria entre a Junta de Freguesia de Belém e a 
Fundação Minerva – Cultura – Ensino e 
Investigação Científica;
11. Apreciação e aprovação do Regulamento e 
Critérios Orientadores do Serviço Transporte 
Solidário;
12. Apreciação e aprovação da alteração de 
protocolo com a produtora UAU para apresentação 
da exposição Meet Vincent Van Gogh (prazo de 
vigência);
13. Apreciação e aprovação do Acordo de 
Cooperação com a Associação de Síndrome 
Angelman Portugal e Cláudia Rute Almeida 
Galhanas com vista à concessão de bolsa 
terapêutica para comparticipação de terapias 
direcionadas a pessoas com síndrome de 
Angelman;
14. Apreciação e aprovação do Protocolo de 
Parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses;
15. Aceitação de Donativos;
A. Aceitação de doação do Monte do Barrocal 
Exploração de Caça, Pesca e Turismo, Lda.
B. Aceitação de doação por parte da empresa Jorge 
Maia Lisboa, Lda.
16. Informação escrita do Presidente.

Belém, aos 9 dias do mês de dezembro de 2020.

O Presidente da Assembleia de Freguesia
Telmo Correia
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Visitas institucionais – 
Embaixadores do Panamá e do Bangladesh

O Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, recebeu, no dia 15 de 
janeiro, na Sede da Junta de Freguesia de Belém, 
Sua Excelência o Embaixador do Panamá em 
Portugal, Pablo Garrido Araúz, em visita de cortesia 
e de apresentação de cumprimentos.

O Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, deslocou-se, no dia 15 de 
janeiro, à Embaixada do Bangladesh, situada na 
freguesia de Belém, a convite de Sua Excelência o 
Embaixador do Bangladesh em Portugal, Tarik 
Ahsan, em visita de cortesia e de apresentação das 
novas instalações da Embaixada.

Eleições Presidenciais
DESTAQUES

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

Na sequência do ato eleitoral do dia 24 de janeiro, 
que decorreu com toda a normalidade e no estreito 
cumprimento das medidas de segurança impostas 
pela pandemia, agradecemos muito 
reconhecidamente aos membros das mesas de voto, 
aos funcionários e restantes colaboradores da Junta 
de Freguesia (funcionários da escola incluídos) 
todo o trabalho, disponibilidade e abnegação tão 
bem demonstrados, o que permitiu que este ato 
eleitoral tivesse sido um enorme êxito 
organizativo. Uma referência muito especial ao 
João Carvalhosa, membro do Executivo e 
incumbido pelo Presidente, Fernando Ribeiro Rosa, 
de arquitetar e organizar mais esta eleição na nossa 
freguesia, pelo seu magnífico trabalho realizado. 
Uma palavra de reconhecimento muito especial 
também aos BVA- Bombeiros Voluntarios da Ajuda, 
que durante todo o período do ato eleitoral em 
Belém estiveram a servir com muita 
disponibilidade, dedicação e eficácia todos aqueles 
que precisavam de ajuda para se deslocarem às 
mesas de voto.
Muito obrigado a todos!

Candidato Votos  %
Marisa Matias 216  2,58
Marcelo Rebelo de Sousa 4 248  50,64
Tiago Mayan 870  10,37
André Ventura 1 218  14,52
Vitorino Silva 83  0,99
João Ferreira 321  3,83
Ana Gomes 1 267  15,10

Inscritos 13 971  100%
Votantes 8 388
Brancos 116  1,38 
Nulos 49  0,58
Abstenção   39,96


