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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

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: JF Belém

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,

Temos em mãos mais uma 
batalha que a Junta de Freguesia 
de Belém está a travar e vai 
continuar a travar com firmeza, 
lado a lado com os habitantes da 
nossa freguesia: as novas torres 
do Projeto de Renda Acessível 
(PRA) para o Restelo.
Não podemos aceitar, de forma 
alguma, o plano que a Câmara 
Municipal de Lisboa (CML) 
apresentou para os terrenos no 
Alto do Restelo, com a 
construção prevista de uma 
dúzia de torres e prédios, com 
um total de 772 fogos de 
habitação. O que se traduziria 
num acréscimo de cerca de 3500 
novos habitantes naquela zona e 
representaria um aumento de 
15% da população da Freguesia 
de Belém. 
Por princípio, somos a favor de 
programas de renda acessível e 
de políticas de habitação que 
visam devolver moradores a 
Lisboa. Mas aquilo que está aqui 
verdadeiramente em causa é a 
dimensão e altura dos 
loteamentos previstos pela CML, 
bem como o número de novos 
habitantes envolvidos. E, ainda 
por cima, sem ter assegurados o 
minímo de equipamentos sociais 
que seriam necessários para dar 
resposta aos atuais habitantes 
da Freguesia e aos milhares que 
se lhes juntariam, caso este 

projeto se concretizasse tal 
como está previsto pela CML. 
Desde logo, creches e escolas, 
centros de apoio a seniores, 
hospitais e equipamentos 
desportivos, tais como a Piscina 
do Restelo. 
Outra questão que nos preocupa, 
e não é de somenos, prende-se 
com o impacto que tal projeto 
representaria na mobilidade dos 
fregueses de Belém, bem como 
no trânsito local, criando 
problemas que não existem 
atualmente.
Por tudo isto, a Junta de 
Freguesia de Belém tem-se 
oposto veementemente a este 
projeto e vai continuar a fazê-lo. 
Podem contar com a nossa 
determinação e convicção de que 
nos estamos a bater pelos 
interesses de todos os cidadãos 
da nossa freguesia.
Ao contrário do que sucedeu 
com a localização e construção 
do novo posto de limpeza de 
Belém, de que a Junta de 
Freguesia só teve conhecimento 
quando o projeto já estava no 
Tribunal de Contas e já pouco 
pôde fazer, neste caso do 
loteamento no Alto do Restelo 
para habitações de renda 
acessível tivemos conhecimento 
ainda numa fase de ante projeto 
e pusemo-nos imediatamente 
em campo. A Junta de Freguesia 
de Belém promoveu uma sessão 
pública aberta a todos para 

promover uma discussão livre e 
participada que durou mais de 4 
horas, tendo apoiado também 
uma petição que está a reunir 
assinaturas e já conta neste 
momento com milhares de 
peticionários.
Numa outra frente, a Junta de 
Freguesia de Belém também se 
pôs imediatamente em campo 
assim que teve conhecimento do 
plano da CML para acabar com 
os brasões florais na Praça do 
Império. Por considerar que os 
brasões florais são símbolos da 
nossa história e que devem ser 
perpetuados, a Junta de Belém 
defendeu com firmeza a sua 
manutenção.
E congratula-se por, neste 
momento, já ter alcançado da 
parte da Câmara Municipal de 
Lisboa o compromisso de manter 
os brasões na Praça do Império. 
Falta apenas saber o formato em 
que serão materializados – se em 
flores, arbustos de buxus ou na 
pedra da calçada portuguesa, 
uma sugestão avançada pela 
Junta de Freguesia de Belém e 
que asseguraria a preservação 
destes relevantes símbolos.
Seguimos firmes na defesa dos 
interesses da nossa freguesia e 
do bem estar dos nossos 
fregueses.
Contem connosco!

Haja bom senso!

FERNANDO RIBEIRO ROSA
Presidente da JF Belém
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Novos Parques Caninos na Freguesia

Parque Canino Rua Tristão Vaz

Parque Canino do Largo do Marquês de Angeja
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Parque Canino Jardim Fernanda de Castro

Parque Canino Parque Urbano dos Moinhos de Santana
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Requalificação de Parques Desportivos

Parque Desportivo Rua José Calheiros, Caselas

Parque Desportivo Largo do Galvão 

Parque Desportivo Rua D. Cristovão da Gama
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Requalificação de Parques Infantis

Parque Infantil do Largo do Marquês de Angeja

Parque Infantil das Torres do Restelo
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A obra de reabilitação dos dois Moinhos do Parque 
Urbano dos Moinhos de Santana, um ex-libris de 
Belém, já está concluída. Foi com grande satisfação 
e orgulho que a Junta de Freguesia de Belém 
cumpriu finalmente este grande objetivo! Esta 
intervenção foi financiada pela Câmara Municipal 
de Lisboa, num montante que ronda os 45 mil 
euros, e foi desenvolvida e executada pela Junta de 
Freguesia de Belém, com uma duração de cerca de 
dois meses.
Os Moinhos de Santana, localizados em Belém, 
foram edificados para as Freiras Dominicanas 
Irlandesas do Convento do Bom Sucesso, na Serra 
de Monsanto, em meados do século XVIII, numa 
época em que cerca de 100 moinhos moíam a 
farinha que abastecia a cidade. E todos esses 
moinhos estavam localizados nas zonas mais altas 
da cidade, como é o caso destes dois no Restelo, 
para tirar melhor partido do vento.
Estes dois moinhos são atualmente os únicos 
testemunhos perfeitamente preservados da 
importante atividade moageira desenvolvida por 
dezenas de moinhos em toda a zona ocidental da 

cidade, responsável pelo abastecimento de farinha 
para o pão.
A requalificação total destes marcos históricos da 
freguesia e da cidade teve 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.
O Parque dos Moinhos de Santana, onde estão 
inseridos estes dois exemplares tem cerca de 5 
hectares com várias zonas de lazer – desde um 
parque infantil, a diversos equipamentos de 
ginástica, um ringue de patinagem, uma pista de 
skate, um campo de mini golf, locais para fazer 
piqueniques, um anfiteatro e um lago. E oferece 
uma vista deslumbrante sobre Lisboa e sobre o 
Tejo.
Recentemente passou a dispor também de um novo 
parque canino que foi construído naquela área pela 
Junta de Freguesia de Belém.
A Junta de Freguesia de Belém preserva o seu 
património!

Requalificação dos Moinhos do Parque Urbano
dos Moinhos de Santana



A Junta de Freguesia
de Belém preserva

o seu património!
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Abril - Mês da Prevenção
dos Maus Tratos na Infância
Em 1989, uma mulher norte americana (Bonnie 
Finney) amarrou uma fita azul na antena do carro, 
em homenagem ao seu neto, vítima mortal de maus 
tratos. Com esse gesto quis “fazer com que as 
pessoas se questionassem”. A repercussão desta 
iniciativa foi de tal ordem que abril passou a ser o 
Mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos 
na Infância.
Agitar consciências e contribuir para a 
implementação de políticas de prevenção: são estes 
os objetivos do Mês da Prevenção dos Maus Tratos 
na Infância, que todos os anos se realiza em abril.
“Serei o que me deres… Que seja amor” é o mote 
desta campanha deste ano, que, em Lisboa, é uma 
organização conjunta da Comissão Nacional de 
Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e 
Jovens e da Câmara Municipal de Lisboa.
De norte a sul do País serão desenvolvidas 
atividades que envolvem milhares de crianças, num 
esforço coletivo para combater práticas violentas, 

sejam maus tratos físicos ou psicológicos, 
simbolizados internacionalmente por um laço azul.
A Junta de Freguesia de Belém, como vem já sendo 
hábito, desenvolverá também diversas atividades e 
iniciativas durante este mês de abril, que terão 
como principal propósito dar visibilidade à 
prevenção e combate às situações de maus tratos 
na infância.
Esteja atento ao Facebook da Junta onde iremos 
fazer a divulgação de todas estas atividades e 
iniciativas!
Não deixe de se associar e participar!

Belém Talks:
Cuidadores Informais - Ajudar Quem Ajuda
Porque há mais vida para além da pandemia, e 
porque a vida e as dificuldades de cada um não 
cessam por causa da pandemia, abordamos um 
importante tema para tantos de nós que somos 
cuidadores ou temos cuidadores na família.
Assim, o nosso objetivo foi disponibilizar 
informação, na sequência da aprovação do novo 
estatuto do cuidador informal, sobre os apoios 
disponíveis e como podem os cuidadores serem eles 
mesmo ajudados.
Esta Talk foi difundida, à semelhança das 
anteriores, via Zoom e Facebook da Junta de 
Freguesia de Belém e teve uma boa adesão, que se 
pode atestar pelo número de participantes, que 
tiveram oportunidade de intervir e colocar as suas 
dúvidas e questões às nossas oradoras convidadas, 
Dra. Helga Correia, Deputada da Assembleia da 
República, Coordenadora GT Comissão Trabalho e 
Segurança Social e Suplente da Comissão de Saúde, 

e que tem desenvolvido intenso trabalho nesta 
área, e da Dra. Liliana Gonçalves, em representação 
da Associação Nacional de Cuidadores Informais.
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A Equipa da Ação Social, nomeadamente o Serviço 
Social tem, durante o período de contingência que 
estamos a viver com a pandemia do Covid-19, 
desenvolvido um trabalho extenso e intensivo junto 
dos fregueses de Belém.
O que é facto é que para além do acompanhamento 
que já era normalmente desenvolvido junto das 
famílias, têm surgido muitas outras situações de 
carência e isolamento, às quais se tem procurado 
dar a melhor resposta. 
O que se tem constatado é que, por via de uma 
estreita articulação entre os diversos serviços que 
dão resposta à Freguesia, tem sido possível 
estabelecer diversas sinergias e colmatar muitas 
necessidades a vários níveis, que advêm de novas 
situações para as quais anteriormente não 
estávamos alerta. Na verdade, alguns casos não 
estavam sinalizados e outros já tinham deixado de 
recorrer aos serviços de apoio social da Junta de 
Freguesia de Belém.
A partir de agora vai-nos ser possível dar 
continuidade e aprofundar o acompanhamento, 
pois podemos ter uma visão mais real da situação 

que as famílias estão a vivenciar. As situações 
presentemente sinalizadas como novas, para além 
das que já vinham sendo acompanhadas, 
continuarão a ser monitorizadas e desta forma 
garantimos um melhor bem-estar social e 
económico destes agregados familiares.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os 
locais de trabalho emocionalmente seguros e 
saudáveis fomentam a produtividade, a saúde (física 
e psicológica) e o bem-estar de todos – gestores, 
empregadores e colaboradores - contribuindo não 
só para reduzir custos (com despesas de saúde e 
aquelas relativas à incapacidade, absentismo, 
presentismo, reformas antecipadas, rotatividade e 
intenção de sair, diminuição da produtividade e da 
qualidade do trabalho) mas também para trazer 
vantagens e benefícios de saúde, sociais e 
económicos (EU-OSHA, 2011). No âmbito da 
Campanha Healthy Workplaces, iniciada em 2014 
pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), que 
visa promover os locais de trabalho saudáveis 
envolvendo os Psicólogos nesse processo de 
construção psicossocial, surgiu a necessidade de 
implementar o Projeto de Prevenção dos Riscos 
Psicossociais no local de trabalho junto dos 

funcionários da Junta de Freguesia de Belém. E no 
dia 25 de novembro de 2020, foi assinado o 
protocolo de parceria pelo Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, o 
Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, 
Francisco Miranda Rodrigues e a Vogal da Direção 
da OPP, Teresa Espassandim. Este documento prevê 
a promoção da saúde psicológica, a qualidade de 
vida e bem-estar no trabalho; o equilíbrio entre a 
vida profissional e familiar; apoio psicológico; 
formação; grupos de trabalho; aplicação do 
questionário COPSOQ II - Versão Média e recolha 
de dados para fins exclusivos de investigação 
assegurando a sua total proteção e 
confidencialidade e a participação em eventos no 
âmbito da avaliação, prevenção e intervenção dos 
riscos psicossociais nos locais de trabalho.

Apoio às famílias em
tempos de Covid-19

Projeto de Prevenção dos
Riscos Psicossociais no local de trabalho 
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PARA + INFO
GIP Belém
210 132 330  |  gip@jf-belem.pt
jf-belem.pt/acao-social

O ano de 2021 começou com o desemprego 
registado em Portugal a subir.
Em janeiro estavam registados nos centros de 
emprego 424.359 desempregados. Estes são dados 
indicados pelo Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) e foram publicados em 
fevereiro.
Este número traduz, assim, um aumento de 5,5% 
face a dezembro (mais 22.105 pessoas) e de 32,4% 
(mais 103.801 pessoas) em termos homólogos, isto 
é, em relação a janeiro de 2020.
 O Gip Belém tem estado ativamente envolvido em 
diversos grupos de trabalho que integram os Front 
Offices da RedEmprega Vale de Alcântara, da qual a 
Junta de Freguesia de Belém é entidade parceira, no 
sentido de encontrar novas estratégias que possam 
ajudar quem se encontra desempregado e num 
processo de (re)inserção no mercado de trabalho.
Neste contexto, o Gip Belém integra, como 
entidade responsável pela implementação, a equipa 
que está a desenvolver o Projeto Sou Inspir(Ação), 
cujo objetivo é capacitar os cidadãos no âmbito das 
Soft Skills. O objetivo é contribuir para o processo 
de autoconhecimento, incremento da autoestima e 
da motivação das pessoas acompanhadas pelos 
gabinetes de front office, para uma integração no 
mercado de trabalho mais eficaz e prolongada no 
tempo. A metodologia adotada baseia-se nos 
princípios da HCD (Human Centered Desing).  O 
Projeto será implementado ao longo deste ano e 
estará acessível on line por intermédio de vídeos 
tutoriais e de vídeos motivacionais disponíveis a 
todos os que desejarem investir num trabalho de 
melhoria das competências transversais, tão 
importantes e valorizadas hoje em dia pelas 
entidades empregadoras, ou inspirarem-se em 
exemplos de outros, que conseguiram fazer um 
percurso de integração no mercado de trabalho, 
com sucesso. A questão da inclusão não foi 
esquecida, já que serão incluídos vídeos com a 
participação de pessoas que se encontram numa 
posição desfavorecida face ao mercado de trabalho 
por serem portadores de deficiência ou 
incapacidade, permitindo deste modo desmistificar 
e demonstrar que o processo de capacitação e 
integração no mercado de trabalho, não comporta 
diferenças.
Finalmente, relembramos a todos que buscam uma 
oportunidade de trabalho ou às empresas que 

disponham de uma oferta de trabalho que 
pretendam divulgar, que podem sempre 
contactar-nos 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 divulgação da oferta 
de vaga de trabalho ou o matching com ofertas já 
existentes, ou ainda encaminharemos 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 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. 
escolha a área de intervenção do pelouro 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 Belém
O mercado de trabalho em 2021
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No último boletim partilhámos convosco 
testemunhos de alguns séniores que estão a ser 
acompanhados pelo Projeto e também 
testemunhos dos nossos voluntários. Foi com 
muita satisfação que constatámos que o 
feedback é extremamente positivo, o que nos 
dá alento para prosseguir. 
Consideramos que a atividade de Voluntariado tem 
um valor único para a organização que o promove, 
para a comunidade e sociedade em geral, pelo que 
deve ser suportada e, mais importante, claramente 
reconhecida. Assim, com  esta notícia queremos dar 
destaque à nossa equipa de voluntários, que conta, 
presentemente, com 25 elementos inscritos. 
Neste contexto, uma das nossas prioridades é 
formar os nossos voluntários e proporcionar-lhes 
meios para os ajudar a fazerem um trabalho de 
acompanhamento ainda melhor, 
disponibilizando-lhes as ferramentas necessárias 
para tal. Deste modo, foi com muito gosto que 
realizámos uma Ação de Formação online, entre 2 e 
11 de março, composta por 3 módulos, com 4 
sessões de 2 horas cada, em horário pós-laboral, 
(entre as 19h00 e as 21h00). Esta Formação foi 
certificada pela entidade formadora PH+, com quem 
temos uma parceria. 
A Formação teve como objetivos compreender os 
pressupostos éticos, sociais e legais do 
voluntariado; conhecer a Junta de Freguesia de 
Belém e os aspetos mais relevantes da história e do 
património cultural e social deste local; conhecer o 

projeto de apoio Telefónico a Seniores em Situação 
de Isolamento como um serviço de apoio emocional 
a pessoas com mais de 65 anos e em situação de 
isolamento; caracterizar o grupo alvo do projeto 
(pessoas socialmente isoladas, com idade avançada 
ou com doenças crónicas e incapacitantes) e 
adquirir competências sociais e comunicacionais 
necessárias para desempenhar a função de 
voluntário neste projeto. A avaliação desta Ação 
por parte dos formandos foi excelente, o que nos 
leva a concluir que estamos no bom caminho.
Contamos vir a realizar mais Ações de Formação à 
medida que formos reforçando a nossa equipa de 
voluntariado. 
Obrigado Voluntários! 
Sem a vossa ajuda neste Projeto não seria possível 
dinamizar esta rede de proximidade e de suporte 
social!

O Projeto de Acompanhamento Telefónico
de Seniores em Situação de Isolamento está
a crescer e a consolidar-se!

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

Rua da
Junqueira

Não
desistimos
e exigimos

à CML os
dois sentidos!
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AÇÃO SOCIAL

A família acompanha a formação e o 
desenvolvimento do ser humano. É composta por 
pessoas que estabelecem entre si profundas 
ligações afetivas, que são naturalmente complexas 
e diferentes ao longo da vida, englobando uma 
dinâmica com várias gerações.
Por vezes estas relações mais complexas podem 
tornar-se mais tensas ou desorganizadas, causando 
sofrimento, sendo por vezes necessário recorrer à 
ajuda de um profissional. 
Assim, através da Terapia Familiar com ajuda do 
terapeuta, procuram-se alternativas que passam 
por encontrar as competências de cada membro, 
colocando-o como participante ativo na resolução 
dos problemas da própria família.
O processo terapêutico passa por reunir a família 
nuclear ou alguns dos elementos que a compõem. 
Neste contexto todos têm espaço, são ouvidos, 
abordam a sua perspetiva sobre a dinâmica familiar 

e têm oportunidade de percecionar como os outros 
o vêem e qual o seu papel na família.
A Terapia Familiar constitui-se assim, como um 
espaço de diálogo, envolvendo todos os membros e 
procurando transformar a estrutura do sistema 
familiar, numa tentativa de trabalhar aspetos 
disfuncionais. 
Quando uma pessoa ou uma família procura ajuda é 
porque se sente sozinha e não consegue resolver os 
problemas que a preocupa(m) e/ou vivencia um 
processo de desgaste e sofrimento.
O PsicoBelém tem esta resposta terapêutica, por 
isso, não deixe de nos contactar!

Terapia Familiar

Belém Consigo

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

A Junta de Freguesia de Belém mantém o 
compromisso de dar continuidade a este projeto 
enquanto for necessário, com o objetivo de 
minimizar as carências e necessidades da 
população que reside na Freguesia e que se 
encontre numa situação de vulnerabilidade, e que 
tenha mais de 65 anos, seja doente crónico ou 
esteja em quarentena obrigatória por razões 
inerentes à Pandemia de Covid-19. Assim, no 
âmbito deste projeto, são feitas entregas de 
compras de supermercado e de farmácia, por forma 
a proteger e resguardar esta população. 
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. 
Atualmente regista-se algum abrandamento nos 
pedidos que nos chegam, mas, ainda assim, 
registamos até ao momento, cerca de 1000 pedidos 
de compras de supermercado. Os pedidos de 
farmácia contabilizam números bastante mais 
baixos embora se situem na ordem de várias 
centenas.

Todas as entregas continuam a ser feitas por 
funcionários da Junta de Freguesia de Belém e 
voluntários equipados com luvas, máscaras, 
desinfetantes e que respeitam sempre as devidas 
distâncias de segurança, em cumprimento das 
regras impostas pela DGS (Direção-Geral da Saúde). 
Os pedidos de farmácia e de supermercado podem 
ser efetuados nos dias úteis, das 09h30 às 13h00 e 
das 14h30 às 18h00, à exceção de quarta-feira, 
sendo que devem ser comunicados até às 16h00, 
uma vez que o serviço de entrega ao domicílio é 
realizado no dia seguinte.
Podem continuar a contar connosco!
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Atenção crianças, jovens e seniores!
Este ano contamos poder voltar a proporcionar-vos 
muitos e bons momentos de lazer e diversão, mas 
também momentos culturais e desportivos, nos 
nossos Eco Campos de Férias! 
Estejam atentos ao nosso Facebook porque em 
breve teremos notícias para partilhar convosco!
Para já tomem nota das datas previstas para os 
diversos turnos:

Campo de Férias Pré-escolar
2 a 6 de agosto e 9 a 13 de agosto/2 turnos de 
uma semana cada
16 a 20 de agosto e 23 a 27 de agosto/2 turnos de 
uma semana cada

Campo de Férias Infância
5 julho a 16 julho | 19 a 30 de julho | 2 a 13 de 
agosto | 16 a 27 de agosto | 30 a 10 de setembro

Campo de Férias Jovens
28 junho a 9 julho | 12 a 23 de julho | 26 de julho a 
6 de agosto | 9 a 20 de agosto | 23 agosto a 3 de 
set. 

Campo de Férias Seniores
28 junho a 4 julho | 5 a 9 de julho | 23 de agosto a 
27 de agosto | 30 agosto a 3 de setembro

Nota Importante: as datas indicadas poderão 
sofrer alterações.
Todas as atividades decorrerão em dias úteis.  

Eco Campos de
Férias de Verão 2021
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Varredoras mecânicas
reforçam equipa de limpeza

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

O processo de varredura com aspiração mecânica 
complementa a varredura manual efetuada pelos 
nossos cantoneiros, assegurando a limpeza e 
salubridade das ruas da nossa Freguesia.
A Higiene Urbana tem actualmente ao seu dispor 2 
varredoras mecânicas a RAVO de 4m3 e a AZURA 
de 2m3, que de acordo com uma calendarização, 
efetuam a limpeza dos arruamentos em Belém.
Dado possuírem características técnicas distintas, a 
RAVO é normalmente alocada a vias de maior 
dimensão, como Avenida D. Vasco da Gama, 
Avenida Torre de Belém, Avenida do Restelo, Rua 
Tristão Vaz, Rua D. Francisco de Almeida, Centro 
Cultural de Belém, Praça do Império, entre outras.
A AZURA é utilizada nos arruamentos de menor 
dimensão onde a largura das vias é mais estreita 
(Hospital São Francisco de Xavier, Bairro da Epul, 
Calçada do Galvão, Rua de Belém, etc.), como por 
exemplo em ciclovias, passeios e em alguns jardins.
Em média, por semana, estes equipamentos atuam 
em cerca de 130 arruamentos da Freguesia, 
recolhendo mais de 10 m3 de resíduos por dia.
A Junta de Freguesia de Belém, dada a 
especificidade destes veículos, investe na formação 
dos seus colaboradores, com uma preocupação 
sempre presente com  a segurança de todos 
(auto-condutores, veículos e peões).
O princípio de funcionamento destes equipamentos 
é o de varrer as coxias da estrada (zona entre o 
passeio e a estrada), colocando os resíduos ao 
centro, que por sua vez são aspirados para o 
depósito destes equipamentos. Durante este 

processo, e para que não seja levantado pó na via, é 
ativado o sistema de aspersão de água existente 
junto das escovas rotativas posteriores.
Estes equipamentos são essenciais na atividade do 
corte de ervas que precedem a colocação de 
herbicida, bem como, na remoção de folhas que 
caem das árvores da via pública.
São equipamentos com um baixo impacto 
ambiental e um consumo de combustível reduzido.
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Belém anfitriã:
Presidência da União Europeia

Dejetos Caninos: Deixe o seu cão orgulhoso!

A nossa freguesia é multifacetada, tendo diversas 
componentes: residencial, empresarial, turística e 
protocolar. Até à data de hoje, e durante o ano 
2021, já ocorreram eventos de enorme relevância a 
nível nacional e internacional, como a tomada de 
posse de S. Exa. o Presidente da República e a 
Presidência da União Europeia que decorre até ao 
final do primeiro semestre deste ano. A nossa 
freguesia tem sido visitada por diversos Chefes de 
Estado Europeus, pela Presidente da Comissão 

Europeia e pelo Presidente do Parlamento Europeu.
Tem havido por parte da equipa de Higiene Urbana 
uma total dedicação e esforço suplementares em 
manter toda a área onde estas cerimónias 
protocolares têm ocorrido sempre limpa e digna de 
uma boa imagem da nossa freguesia de Belém.
Pelo seu contributo e esforço suplementar, o nosso 
muito obrigada.

Ser dono de um cão implica uma enorme 
responsabilidade para com o seu animal, mas 
também com toda a comunidade em geral e obriga 
a condutas corretas na utilização do espaço 
publico, que é de todos.
Sabia que 1 grama de dejetos caninos contêm 23 
milhões de bactérias?
Quando sair de casa para passear o seu cão: leve 
um saco para recolher os dejetos do seu cão; feche 
hermeticamente esse saco; coloque o saco no local 
apropriado, (papeleiras ou no contentor de resíduos 
indiferenciado).
Usufrua do melhor de dois mundos - poder passear 
o cão numa freguesia com os passeios e jardins 
limpos.
Tenha a satisfação de saber que cumpre a sua parte 
e que respeita o espaço que é de todos.
Em Belém os jardins são locais de eleição para os 
momentos de lazer em família, atue por isso de 

forma responsável, zele pela saúde de todos, 
incluindo a sua, e contribua para diminuir um 
problema de saúde pública. Apanhe os dejetos do 
seu cão. A nossa população e Belém agradecem! 

PARA + INFO
808 20 32 32 | 218 170 552
municipe@cm-lisboa.pt 
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Um ano de Projeto LEIA!

Está quase a fazer um ano que o Projecto Leia foi 
implementado na freguesia de Belém, 
disponibilizando aos seus habitantes o acesso a 
livros e a jogos, que de outra forma estariam 
interditos por via da lei e confinamento devido à 
Pandemia Covid 19.
A adesão tem superado as expectativas e nada 
melhor do que ler o testemunho de alguns 
fregueses para demonstrar a sua relevância:

"O serviço LEIA é muito importante na Biblioteca 
desta Junta. Como leitora assídua, não posso deixar 
de frisar o quanto me tem ajudado a ultrapassar a 
triste e perigosa pandemia, graças à ajuda da leitura. 
A Biblioteca empresta-me alguns livros que me são 
entregues no lar, da melhor e mais rápida forma. 
Muito agradeço” - Aida Soares, residente do lar.
"Como Diretora Técnica da Casa do Restelo e leitora 
da Biblioteca, nesta época pandémica que vivemos, 
este serviço está a ser um recurso externo à instituição 
que muito tem contribuído para o envelhecimento 
ativo. É uma das maneiras de continuarmos a aceder 
à cultura sem termos de sair de casa. A leitura vem 
até nós. E se é importante para a nossa saúde mental! 
Quero agradecer à Junta e à Dr.ª Sónia que tratam de 
nos proporcionar o serviço sempre que solicitado e 
com a máxima brevidade” - Dra. Leandra Cardoso. 
“Biblioteca fechada não significa ficar sem ler. [...] 
Desde que o novo confinamento começou em Janeiro, 
as minhas filhas Teresa e Marta recebem uma vez por 
semana, através do Projeto LEIA!, muitos livros e 
jogos da biblioteca da Junta de Belém! O saco é 
esperado e acolhido pelas meninas com entusiasmo 

como se fosse um enorme presente entregue pelo Pai 
Natal! [...] Para a minha família este apoio cultural 
disponibilizado pela nossa Junta de Freguesia é 
fundamental, pelo que ajuda não só as minhas 
meninas a ocupar o tempo em casa, mas sobretudo a 
enriquecê-lo” - Francesca Moja.

Aulas em confinamento
Apesar do confinamento e a consequente 
suspensão das aulas presenciais que decorriam na 
Junta de Freguesia de Belém (Delegação), o ensino 
não esteve totalmente parado. Graças ao empenho 
de todos os envolvidos, as atividades letivas 
proporcionadas pela Junta foram adaptadas e 
disponibilizadas, em moldes originais, pelos 
respetivos professores aos seus alunos:
“Mantivemos o contacto através das redes sociais, 
com uma página de grupo (WhatsApp). Alguns alunos 
mostraram interesse em esclarecerem dúvidas, 
através de perguntas online, frases e poemas, 
celebrando assim dias especiais (Floresta, Poesia, Dia 
da Mãe, etc)” - Ângelo Oliveira, professor de 
português.
“Em finais de setembro, começámos um novo ano 
letivo. Desta vez completamente diferente, apenas 
com oito alunos e obedecendo a todas as regras de 
segurança. É um grupo coeso, muito interessado e 
assíduo. Continuamos, à semelhança dos outros anos, 
a trabalhar diversas matérias, desde textos versando 
a língua e cultura inglesa, exercícios gramaticais e de 
vocabulário, a vídeos. Também ouvíamos uma vez por 
semana uma música que geralmente era proposta 
pelos próprios alunos e que era também traduzida. 
Depois das férias do Natal, as aulas foram suspensas 
devido ao novo confinamento. A partir desse 
momento, tenho mantido o contacto com os meus 

alunos através de emails, enviando-lhes propostas de 
trabalho, seguindo o mesmo conceito e horário das 
aulas. O feedback por parte dos mesmos tem sido 
bom, embora nem todos tenham o equipamento 
necessário para o acesso a este tipo de aulas. Um 
facto interessante que tenho notado é a tentativa de 
todos em responder aos meus emails e de tentar 
interagir uns com os outros em Inglês. Neste momento 
todos nós ansiamos pelo regresso das aulas 
presenciais” - Julieta Pereira, professora de Inglês.

Junta oferece 100 bilhetes para a 
comédia “O Divórcio” 

Em abril, a Junta de Freguesia de Belém irá oferecer 
100 bilhetes para a comédia “O Divórcio”, um 
espetáculo apresentado pelo Belém Clube e que 
poderá ser visto, confortavelmente e em segurança, 
no computador de cada pessoa.
Todos os fregueses interessados deverão 
inscrever-se e solicitar o respetivo código para 
aceder a este espetáculo, em video on demand, no 
dia e horário que lhes convier. Os contactos para a 
inscrição são os seguintes: biblioteca@jf-belem.pt 
/ 210 132 372 (só às quartas-feiras).

Sinopse
Qual casal da treta, qual quê! A treta? É estar 
casado!
Nas águas furtadas daquele prédio na Graça, os 
vizinhos todos conheciam Paulo e Juvenália.
Ela, mãe devota de dois filhos, cristã, trabalhadora 
e fiel ao grande amor da sua vida que é o Paulo. Ele, 
pai devoto dos 4 filhos, os dois que tem com a 

esposa, mais os outros dois que tem com a vizinha 
do prédio em frente. As mulheres são duas... Mas as 
sogras também...
Os 17 anos de casamento terminam com a 
descoberta da bigamia de Paulo. Os dois em mútuo 
acordo decidem terminar tudo e pedir o divórcio... 
Ou não. 

Biblioteca e ONG
Depois do ensino pré-escolar ter sido o primeiro a 
abrir portas, a ONG Soroptimist International 
Lisboa Sete Colinas prontificou-se a oferecer à 
nossa Biblioteca diversos livros para os mais novos. 
Assim que chegaram, estas obras foram logo 
emprestadas à Escola Moinhos do Restelo, sob a 
direção da professora Emília Coelho. Agradecemos 
à ONG este gesto que muito contribuiu para o 
acervo da biblioteca, facultando mais livros a 
crianças, pais e professores que deles poderão 
usufruir através da sua requisição.

Novidades Literárias
A MELHOR FORMA - Esta é a história 
absolutamente irresistível de um triângulo que está 
à procura do seu lugar no mundo. O triângulo 
sente-se sozinho. Não conhece mais nenhum igual 
a ele...  além disso, acha que ninguém quer brincar 
com ele, porque não se encaixa nas outras formas. 
Este é um livro com um estilo gráfico elegante, 
afetuoso e com uma mensagem muito importante 
sobre diversidade, interação e integração de 
pessoas de culturas e aspetos diferentes. Da autoria 
de  Naomi Jones e James Jones, Uma Terra 
Prometida. Neste livro, Barack Obama narra a 
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história da sua improvável odisseia, de um jovem 
em busca da própria identidade a líder do mundo 
livre. Descreve com uma minúcia 
extraordinariamente pessoal a sua educação 
política e os marcos do primeiro mandato da sua 
histórica presidência.
Este livro, maravilhosamente escrito e poderoso, 
expressa a convicção de Barack Obama de que a 
democracia não é uma dádiva caída do céu mas 
uma conquista alicerçada na empatia e na 
compreensão mútua, construída em conjunto dia 
após dia.

Mostra Bibliográfica
A Mostra Bibliográfica do jornalista e escritor 
Mário Zambujal vai continuar até maio, disponível 
para os nossos utilizadores.

Rádio Belém
O Pelouro da Cultura está a colaborar 
empenhadamente com a Rádio Freguesia de Belém. 
Em breve, histórias, entrevistas, sugestões de 
leitura, entre outras atividades, estarão disponíveis 
na nossa rádio local.

Procura-se voluntário para dar aulas 
de Português
A Junta de Freguesia de Belém procura um 
professor de português básico para dar aulas a 
estrangeiros, em regime de voluntariado, tendo em 
conta o aumento do número de interessados, 
sobretudo por parte do pessoal das embaixadas e 
dos imigrantes.

Aos candidatos, agradecemos que contactem a 
Biblioteca da Junta: biblioteca@jf-belem.pt.

A Biblioteca e a ONU
O 4º objetivo do desenvolvimento sustentável da 
Organização das Nações Unidas (ONU), visa 
assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, bem como promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos. Neste 
âmbito, a Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém 
apoia este esforço universal enquadrando-se nos 
seguintes objetivos:
• Equipas dedicadas que apoiem a educação na 
primeira infância (educação continuada);
• Acesso à informação e à pesquisa para estudantes 
em todo o mundo;
• Espaços inclusivos onde os custos não sejam uma 
barreira para adquirir novos conhecimentos e 
habilidades.
Para mais informações:
www.ifla.org/libraries- development

Em Belém acontece!



Um ano de Projeto LEIA!

Está quase a fazer um ano que o Projecto Leia foi 
implementado na freguesia de Belém, 
disponibilizando aos seus habitantes o acesso a 
livros e a jogos, que de outra forma estariam 
interditos por via da lei e confinamento devido à 
Pandemia Covid 19.
A adesão tem superado as expectativas e nada 
melhor do que ler o testemunho de alguns 
fregueses para demonstrar a sua relevância:

"O serviço LEIA é muito importante na Biblioteca 
desta Junta. Como leitora assídua, não posso deixar 
de frisar o quanto me tem ajudado a ultrapassar a 
triste e perigosa pandemia, graças à ajuda da leitura. 
A Biblioteca empresta-me alguns livros que me são 
entregues no lar, da melhor e mais rápida forma. 
Muito agradeço” - Aida Soares, residente do lar.
"Como Diretora Técnica da Casa do Restelo e leitora 
da Biblioteca, nesta época pandémica que vivemos, 
este serviço está a ser um recurso externo à instituição 
que muito tem contribuído para o envelhecimento 
ativo. É uma das maneiras de continuarmos a aceder 
à cultura sem termos de sair de casa. A leitura vem 
até nós. E se é importante para a nossa saúde mental! 
Quero agradecer à Junta e à Dr.ª Sónia que tratam de 
nos proporcionar o serviço sempre que solicitado e 
com a máxima brevidade” - Dra. Leandra Cardoso. 
“Biblioteca fechada não significa ficar sem ler. [...] 
Desde que o novo confinamento começou em Janeiro, 
as minhas filhas Teresa e Marta recebem uma vez por 
semana, através do Projeto LEIA!, muitos livros e 
jogos da biblioteca da Junta de Belém! O saco é 
esperado e acolhido pelas meninas com entusiasmo 

como se fosse um enorme presente entregue pelo Pai 
Natal! [...] Para a minha família este apoio cultural 
disponibilizado pela nossa Junta de Freguesia é 
fundamental, pelo que ajuda não só as minhas 
meninas a ocupar o tempo em casa, mas sobretudo a 
enriquecê-lo” - Francesca Moja.

Aulas em confinamento
Apesar do confinamento e a consequente 
suspensão das aulas presenciais que decorriam na 
Junta de Freguesia de Belém (Delegação), o ensino 
não esteve totalmente parado. Graças ao empenho 
de todos os envolvidos, as atividades letivas 
proporcionadas pela Junta foram adaptadas e 
disponibilizadas, em moldes originais, pelos 
respetivos professores aos seus alunos:
“Mantivemos o contacto através das redes sociais, 
com uma página de grupo (WhatsApp). Alguns alunos 
mostraram interesse em esclarecerem dúvidas, 
através de perguntas online, frases e poemas, 
celebrando assim dias especiais (Floresta, Poesia, Dia 
da Mãe, etc)” - Ângelo Oliveira, professor de 
português.
“Em finais de setembro, começámos um novo ano 
letivo. Desta vez completamente diferente, apenas 
com oito alunos e obedecendo a todas as regras de 
segurança. É um grupo coeso, muito interessado e 
assíduo. Continuamos, à semelhança dos outros anos, 
a trabalhar diversas matérias, desde textos versando 
a língua e cultura inglesa, exercícios gramaticais e de 
vocabulário, a vídeos. Também ouvíamos uma vez por 
semana uma música que geralmente era proposta 
pelos próprios alunos e que era também traduzida. 
Depois das férias do Natal, as aulas foram suspensas 
devido ao novo confinamento. A partir desse 
momento, tenho mantido o contacto com os meus 
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alunos através de emails, enviando-lhes propostas de 
trabalho, seguindo o mesmo conceito e horário das 
aulas. O feedback por parte dos mesmos tem sido 
bom, embora nem todos tenham o equipamento 
necessário para o acesso a este tipo de aulas. Um 
facto interessante que tenho notado é a tentativa de 
todos em responder aos meus emails e de tentar 
interagir uns com os outros em Inglês. Neste momento 
todos nós ansiamos pelo regresso das aulas 
presenciais” - Julieta Pereira, professora de Inglês.

Junta oferece 100 bilhetes para a 
comédia “O Divórcio” 

Em abril, a Junta de Freguesia de Belém irá oferecer 
100 bilhetes para a comédia “O Divórcio”, um 
espetáculo apresentado pelo Belém Clube e que 
poderá ser visto, confortavelmente e em segurança, 
no computador de cada pessoa.
Todos os fregueses interessados deverão 
inscrever-se e solicitar o respetivo código para 
aceder a este espetáculo, em video on demand, no 
dia e horário que lhes convier. Os contactos para a 
inscrição são os seguintes: biblioteca@jf-belem.pt 
/ 210 132 372 (só às quartas-feiras).

Sinopse
Qual casal da treta, qual quê! A treta? É estar 
casado!
Nas águas furtadas daquele prédio na Graça, os 
vizinhos todos conheciam Paulo e Juvenália.
Ela, mãe devota de dois filhos, cristã, trabalhadora 
e fiel ao grande amor da sua vida que é o Paulo. Ele, 
pai devoto dos 4 filhos, os dois que tem com a 

esposa, mais os outros dois que tem com a vizinha 
do prédio em frente. As mulheres são duas... Mas as 
sogras também...
Os 17 anos de casamento terminam com a 
descoberta da bigamia de Paulo. Os dois em mútuo 
acordo decidem terminar tudo e pedir o divórcio... 
Ou não. 

Biblioteca e ONG
Depois do ensino pré-escolar ter sido o primeiro a 
abrir portas, a ONG Soroptimist International 
Lisboa Sete Colinas prontificou-se a oferecer à 
nossa Biblioteca diversos livros para os mais novos. 
Assim que chegaram, estas obras foram logo 
emprestadas à Escola Moinhos do Restelo, sob a 
direção da professora Emília Coelho. Agradecemos 
à ONG este gesto que muito contribuiu para o 
acervo da biblioteca, facultando mais livros a 
crianças, pais e professores que deles poderão 
usufruir através da sua requisição.

Novidades Literárias
A MELHOR FORMA - Esta é a história 
absolutamente irresistível de um triângulo que está 
à procura do seu lugar no mundo. O triângulo 
sente-se sozinho. Não conhece mais nenhum igual 
a ele...  além disso, acha que ninguém quer brincar 
com ele, porque não se encaixa nas outras formas. 
Este é um livro com um estilo gráfico elegante, 
afetuoso e com uma mensagem muito importante 
sobre diversidade, interação e integração de 
pessoas de culturas e aspetos diferentes. Da autoria 
de  Naomi Jones e James Jones, Uma Terra 
Prometida. Neste livro, Barack Obama narra a 
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história da sua improvável odisseia, de um jovem 
em busca da própria identidade a líder do mundo 
livre. Descreve com uma minúcia 
extraordinariamente pessoal a sua educação 
política e os marcos do primeiro mandato da sua 
histórica presidência.
Este livro, maravilhosamente escrito e poderoso, 
expressa a convicção de Barack Obama de que a 
democracia não é uma dádiva caída do céu mas 
uma conquista alicerçada na empatia e na 
compreensão mútua, construída em conjunto dia 
após dia.

Mostra Bibliográfica
A Mostra Bibliográfica do jornalista e escritor 
Mário Zambujal vai continuar até maio, disponível 
para os nossos utilizadores.

Rádio Belém
O Pelouro da Cultura está a colaborar 
empenhadamente com a Rádio Freguesia de Belém. 
Em breve, histórias, entrevistas, sugestões de 
leitura, entre outras atividades, estarão disponíveis 
na nossa rádio local.

Procura-se voluntário para dar aulas 
de Português
A Junta de Freguesia de Belém procura um 
professor de português básico para dar aulas a 
estrangeiros, em regime de voluntariado, tendo em 
conta o aumento do número de interessados, 
sobretudo por parte do pessoal das embaixadas e 
dos imigrantes.

Aos candidatos, agradecemos que contactem a 
Biblioteca da Junta: biblioteca@jf-belem.pt.

A Biblioteca e a ONU
O 4º objetivo do desenvolvimento sustentável da 
Organização das Nações Unidas (ONU), visa 
assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, bem como promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos. Neste 
âmbito, a Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém 
apoia este esforço universal enquadrando-se nos 
seguintes objetivos:
• Equipas dedicadas que apoiem a educação na 
primeira infância (educação continuada);
• Acesso à informação e à pesquisa para estudantes 
em todo o mundo;
• Espaços inclusivos onde os custos não sejam uma 
barreira para adquirir novos conhecimentos e 
habilidades.
Para mais informações:
www.ifla.org/libraries- development



Um ano de Projeto LEIA!

Está quase a fazer um ano que o Projecto Leia foi 
implementado na freguesia de Belém, 
disponibilizando aos seus habitantes o acesso a 
livros e a jogos, que de outra forma estariam 
interditos por via da lei e confinamento devido à 
Pandemia Covid 19.
A adesão tem superado as expectativas e nada 
melhor do que ler o testemunho de alguns 
fregueses para demonstrar a sua relevância:

"O serviço LEIA é muito importante na Biblioteca 
desta Junta. Como leitora assídua, não posso deixar 
de frisar o quanto me tem ajudado a ultrapassar a 
triste e perigosa pandemia, graças à ajuda da leitura. 
A Biblioteca empresta-me alguns livros que me são 
entregues no lar, da melhor e mais rápida forma. 
Muito agradeço” - Aida Soares, residente do lar.
"Como Diretora Técnica da Casa do Restelo e leitora 
da Biblioteca, nesta época pandémica que vivemos, 
este serviço está a ser um recurso externo à instituição 
que muito tem contribuído para o envelhecimento 
ativo. É uma das maneiras de continuarmos a aceder 
à cultura sem termos de sair de casa. A leitura vem 
até nós. E se é importante para a nossa saúde mental! 
Quero agradecer à Junta e à Dr.ª Sónia que tratam de 
nos proporcionar o serviço sempre que solicitado e 
com a máxima brevidade” - Dra. Leandra Cardoso. 
“Biblioteca fechada não significa ficar sem ler. [...] 
Desde que o novo confinamento começou em Janeiro, 
as minhas filhas Teresa e Marta recebem uma vez por 
semana, através do Projeto LEIA!, muitos livros e 
jogos da biblioteca da Junta de Belém! O saco é 
esperado e acolhido pelas meninas com entusiasmo 

como se fosse um enorme presente entregue pelo Pai 
Natal! [...] Para a minha família este apoio cultural 
disponibilizado pela nossa Junta de Freguesia é 
fundamental, pelo que ajuda não só as minhas 
meninas a ocupar o tempo em casa, mas sobretudo a 
enriquecê-lo” - Francesca Moja.

Aulas em confinamento
Apesar do confinamento e a consequente 
suspensão das aulas presenciais que decorriam na 
Junta de Freguesia de Belém (Delegação), o ensino 
não esteve totalmente parado. Graças ao empenho 
de todos os envolvidos, as atividades letivas 
proporcionadas pela Junta foram adaptadas e 
disponibilizadas, em moldes originais, pelos 
respetivos professores aos seus alunos:
“Mantivemos o contacto através das redes sociais, 
com uma página de grupo (WhatsApp). Alguns alunos 
mostraram interesse em esclarecerem dúvidas, 
através de perguntas online, frases e poemas, 
celebrando assim dias especiais (Floresta, Poesia, Dia 
da Mãe, etc)” - Ângelo Oliveira, professor de 
português.
“Em finais de setembro, começámos um novo ano 
letivo. Desta vez completamente diferente, apenas 
com oito alunos e obedecendo a todas as regras de 
segurança. É um grupo coeso, muito interessado e 
assíduo. Continuamos, à semelhança dos outros anos, 
a trabalhar diversas matérias, desde textos versando 
a língua e cultura inglesa, exercícios gramaticais e de 
vocabulário, a vídeos. Também ouvíamos uma vez por 
semana uma música que geralmente era proposta 
pelos próprios alunos e que era também traduzida. 
Depois das férias do Natal, as aulas foram suspensas 
devido ao novo confinamento. A partir desse 
momento, tenho mantido o contacto com os meus 

alunos através de emails, enviando-lhes propostas de 
trabalho, seguindo o mesmo conceito e horário das 
aulas. O feedback por parte dos mesmos tem sido 
bom, embora nem todos tenham o equipamento 
necessário para o acesso a este tipo de aulas. Um 
facto interessante que tenho notado é a tentativa de 
todos em responder aos meus emails e de tentar 
interagir uns com os outros em Inglês. Neste momento 
todos nós ansiamos pelo regresso das aulas 
presenciais” - Julieta Pereira, professora de Inglês.

Junta oferece 100 bilhetes para a 
comédia “O Divórcio” 

Em abril, a Junta de Freguesia de Belém irá oferecer 
100 bilhetes para a comédia “O Divórcio”, um 
espetáculo apresentado pelo Belém Clube e que 
poderá ser visto, confortavelmente e em segurança, 
no computador de cada pessoa.
Todos os fregueses interessados deverão 
inscrever-se e solicitar o respetivo código para 
aceder a este espetáculo, em video on demand, no 
dia e horário que lhes convier. Os contactos para a 
inscrição são os seguintes: biblioteca@jf-belem.pt 
/ 210 132 372 (só às quartas-feiras).

Sinopse
Qual casal da treta, qual quê! A treta? É estar 
casado!
Nas águas furtadas daquele prédio na Graça, os 
vizinhos todos conheciam Paulo e Juvenália.
Ela, mãe devota de dois filhos, cristã, trabalhadora 
e fiel ao grande amor da sua vida que é o Paulo. Ele, 
pai devoto dos 4 filhos, os dois que tem com a 

esposa, mais os outros dois que tem com a vizinha 
do prédio em frente. As mulheres são duas... Mas as 
sogras também...
Os 17 anos de casamento terminam com a 
descoberta da bigamia de Paulo. Os dois em mútuo 
acordo decidem terminar tudo e pedir o divórcio... 
Ou não. 

Biblioteca e ONG
Depois do ensino pré-escolar ter sido o primeiro a 
abrir portas, a ONG Soroptimist International 
Lisboa Sete Colinas prontificou-se a oferecer à 
nossa Biblioteca diversos livros para os mais novos. 
Assim que chegaram, estas obras foram logo 
emprestadas à Escola Moinhos do Restelo, sob a 
direção da professora Emília Coelho. Agradecemos 
à ONG este gesto que muito contribuiu para o 
acervo da biblioteca, facultando mais livros a 
crianças, pais e professores que deles poderão 
usufruir através da sua requisição.

Novidades Literárias
A MELHOR FORMA - Esta é a história 
absolutamente irresistível de um triângulo que está 
à procura do seu lugar no mundo. O triângulo 
sente-se sozinho. Não conhece mais nenhum igual 
a ele...  além disso, acha que ninguém quer brincar 
com ele, porque não se encaixa nas outras formas. 
Este é um livro com um estilo gráfico elegante, 
afetuoso e com uma mensagem muito importante 
sobre diversidade, interação e integração de 
pessoas de culturas e aspetos diferentes. Da autoria 
de  Naomi Jones e James Jones, Uma Terra 
Prometida. Neste livro, Barack Obama narra a 

CULTURA

história da sua improvável odisseia, de um jovem 
em busca da própria identidade a líder do mundo 
livre. Descreve com uma minúcia 
extraordinariamente pessoal a sua educação 
política e os marcos do primeiro mandato da sua 
histórica presidência.
Este livro, maravilhosamente escrito e poderoso, 
expressa a convicção de Barack Obama de que a 
democracia não é uma dádiva caída do céu mas 
uma conquista alicerçada na empatia e na 
compreensão mútua, construída em conjunto dia 
após dia.

Mostra Bibliográfica
A Mostra Bibliográfica do jornalista e escritor 
Mário Zambujal vai continuar até maio, disponível 
para os nossos utilizadores.

Rádio Belém
O Pelouro da Cultura está a colaborar 
empenhadamente com a Rádio Freguesia de Belém. 
Em breve, histórias, entrevistas, sugestões de 
leitura, entre outras atividades, estarão disponíveis 
na nossa rádio local.

Procura-se voluntário para dar aulas 
de Português
A Junta de Freguesia de Belém procura um 
professor de português básico para dar aulas a 
estrangeiros, em regime de voluntariado, tendo em 
conta o aumento do número de interessados, 
sobretudo por parte do pessoal das embaixadas e 
dos imigrantes.

Aos candidatos, agradecemos que contactem a 
Biblioteca da Junta: biblioteca@jf-belem.pt.

A Biblioteca e a ONU
O 4º objetivo do desenvolvimento sustentável da 
Organização das Nações Unidas (ONU), visa 
assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, bem como promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos. Neste 
âmbito, a Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém 
apoia este esforço universal enquadrando-se nos 
seguintes objetivos:
• Equipas dedicadas que apoiem a educação na 
primeira infância (educação continuada);
• Acesso à informação e à pesquisa para estudantes 
em todo o mundo;
• Espaços inclusivos onde os custos não sejam uma 
barreira para adquirir novos conhecimentos e 
habilidades.
Para mais informações:
www.ifla.org/libraries- development
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PARA + INFO
Biblioteca
210 132 330  |  biblioteca@jf-belem.pt
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DESPORTO & COLETIVIDADES

Caselas Futebol Clube

Clube Atletismo
Amigos de Belém

O Caselas Futebol Clube adaptou a atividade dos 
seus atletas ao formato on-line, para que voltem o 
mais depressa possível às competições na melhor 
forma.
Relembramos que o Caselas Futebol Clube, para 
além da Dança de Competição, também tem a 
atividade de danças de salão, na vertente recreativa 
e tem desenvolvido um trabalho notável  na 
divulgação da modalidade.
A par de toda a atividade desportiva desenvolvida, 
o Clube tem realizado também ações de cariz social 
em parceria com os Bombeiros da Ajuda, 
distribuindo sopa por famílias mais carenciadas.

A atividade presencial ainda não está a decorrer, 
mas o Clube Atletismo Amigos de Belém continua 
ativo.
Os atletas continuam a participar em provas em 
formato virtual, fazendo a corrida junto à sua zona 
de residência e correndo o mundo sem sairem do 
seu local de conforto.
O clube dá principal destaque ao atleta Gilberto, 
que ganhou as medalhas Bali, Dogs Winter e China.

Lisboa, Capital Europeia do Desporto
Dia 8 de maio, a partir das 10h00, será a Cerimónia 
de Abertura dos eventos no âmbito de Lisboa como 
Capital Europeia do Desporto. O evento irá 
realizar-se no Centro Social de Belém, durante o 
período da manhã, incluindo aulas gratuitas de 
diversas modalidades desportivas.
Será o primeiro de muitos dias dedicados ao 
desporto, promovidos pela Junta de Freguesia de 
Belém, que irão acontecer ao longo deste ano, na 
medida em que a situação pandémica permita.
Nota: O número de vagas disponíveis para as aulas 
gratuitas é limitado de acordo com as recentes 
indicações da DGS.
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A Comissão Social de Freguesia de Belém 
reorganizou-se em 2020 após duas reuniões 
alargadas, onde se identificaram os problemas 
sociais na área geográfica de Belém com a 
colaboração de várias entidades que dão resposta 
social em Belém.
Assim, foram identificadas quatro áreas de 
intervenção prioritária. Para cada área são criados 
Grupos de Trabalho com os representantes das 
entidades que se disponibilizam para integrar e 
trabalhar nas respectivas áreas. Um dos Grupos de 
Trabalho que surgiu foi o da Infância e Juventude, 
dirigido aos problemas sociais nestas faixas etárias.
Este grupo de trabalho deu origem a três  
subgrupos, sendo um deles o da Formação e que 
tem por objetivo sensibilizar e informar a 
comunidade escolar para o melhor bem-estar da 
infância e juventude da Freguesia de Belém.
Nesse sentido, foi dinamizado no passado dia 23 de 
fevereiro, pelas 17h30 uma sessão online: 
Covid-19: Gerir o quotidiano com crianças e jovens 
em escolarização.
Com a participação da Pedopsiquiatra Ana 
Vasconcelos, Diretora do Centro de Educação e 
Desenvolvimento, Nuno Álvares Pereira, da Casa 
Pia de Lisboa, e Sofia Rosa, representante das 
Associações de Pais da E. Moinhos do Restelo e 
Escola Secundária do Restelo, disponível na página 
de facebook da Junta de Freguesia de Belém.

No dia 30 de março às 17h30 decorreu o 2º webinar: 
«Brincar e Crescer em Tempo de Pandemia»
Com a presença do Professor Catedrático da 
Faculdade de Motricidade Humana Carlos Neto e da 
Psicóloga do Instituto de Apoio à Criança Ana 
Lourenço.
Este Subgrupo irá procurar durante o calendário 
letivo dinamizar sessões de cariz mensais 
divulgadas na página de facebook da Junta de 
Freguesia, procurando refletir sobre temas variados 
relacionados com a Infância e Juventude dirigidos à 
comunidade escolar e às famílias.

Belém Formação

Intervir
em casa
O Intervir nunca deixou de estar ao lado das 
famílias e da comunidade escolar durante este 
período de transição. Assim, reinventou-se e 
tornou possível realizar atividades online, através 
da plataforma Padlet com as turmas que participam 
no projeto “Afetos na Escola e no JI” e criou 
também uma participação activa no site das Escolas 
com Voz, através da rúbrica “Intervir em Casa”.
Obrigada a todos os que participaram nas 
atividades online e até já!
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Obras de melhoria das
salas da Escola Paula Vicente 
Durante este ano letivo a Escola Paula Vicente tem 
feito um esforço por melhorar os seus espaços 
interiores/exteriores, realizando em colaboração 
com a Junta de Freguesia de Belém a pintura de 
salas, corredores e átrios.
Foram também identificadas algumas salas que, por 
se encontrarem em elevado estado de deterioração, 
não podiam ser utilizadas, apresentando áreas 
degradadas, mesas e cadeiras velhas e que 
constituíam um perigo para a utilização dos alunos.
No seguimento desta informação, a Junta Freguesia 

de Belém em parceria com o Agrupamento de 
Escolas do Restelo procurou encontrar soluções 
para recuperar estes espaços, tendo financiado a 
intervenção da total remodelação de quatro salas, 
da recuperação do pavimento, da pintura das 
paredes e da aquisição de novo mobiliário, 
transformando-as em espaços viáveis para uma 
utilização regular, melhorando, assim 
significativamente, as condições escolares desta 
escola.
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Aulas à Distância 
Porque sabemos que as aulas à distância são muitas 
vezes uma “barreira” para os alunos, os Clubes 
Paula Vicente quiseram dar-lhes um apoio 
diferenciado e por isso recriaram-se e, de forma 
gratuita, transformaram as aulas presenciais em 
aulas online.
Através deste formato os Clubes desenvolveram 
atividades lúdico-pedagógicas, tendo como 
principal objetivo proporcionar aos alunos 
momentos de entretenimento e diversão.
Disponibilizámos também um Apoio ao Estudo para 
auxiliar no estudo diário e na resolução de 

exercícios em que os alunos tinham algumas 
dificuldades.

Sala de Acolhimento
Os Clubes também deram um apoio e 
acompanharam os alunos que neste confinamento 
estiveram integrados na sala de acolhimento da 
Escola Paula Vicente. Neste registo e durante o 
período da tarde os alunos usufruíram do espaço 
exterior da escola através de atividades lúdicas, tais 
como cuidar da horta biológica, a técnica de stop 
motion, a celebração do dia da árvore e pinturas 
urbanas.

Clubes
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AAAF/CAF
E o confinamento voltou.
E mais uma vez o projeto do “Apoio à Família” 
(AAAF/CAF) foi chamado a exercer mais uma 
missão! Dar resposta ao acolhimento dos filhos de 
profissionais de saúde, forças e serviços de 
segurança e de socorro, bem como trabalhadores de 
outros serviços essenciais.
E fomos para a EB Moinhos do Restelo pois foi esta 
a escola destinada a esse propósito.
Assim, no período de 25 de janeiro a 5 de fevereiro, 
acolhemos cerca de 20 crianças que tiveram todos 
os dias um programa de atividades muito variadas. 
Minibasquete, Hora do Conto, Ciências Divertidas, 
Gincana, Modelagem de Balões, Sombras Chinesas, 
Ateliers de Plástica, Cinema, entre outras, foram 
atividades que fizeram as delícias das crianças e 
nas quais se envolveram a 100%. E como também é 
essencial brincar, não faltou a brincadeira no 
recreio… Foi muito divertido!
No final de janeiro quando recomeçaram as aulas 
online continuamos a funcionar na EB Moinhos do 
Restelo com crianças a frequentar a educação 
pré-escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico. Foram 
cerca de 35 crianças que todos os dias necessitaram 
do nosso apoio.
E como não nos esquecemos do carnaval, muitos 
vieram mascarados e todos quiseram criar uma 
máscara que depois levaram para casa! 
E até ao final do confinamento fizemos este serviço 
com todo o empenho, procurando dar o nosso 
máximo no apoio a estas crianças.
E “a vida voltou à normalidade”.
E no dia 15 de março voltamos a vê-los a correr 
pelos parques, voltamos a ouvi-los a rir e, 
principalmente, a brincar com os amigos.
Como é bom voltar à Escola!
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Miss Brownie – a fábrica mágica
“A fábrica mágica que veio adoçar Belém”, é assim 
que a advogada e empresária Marta Cruz define a 
Miss Brownie.
Vencedora do 1º concurso de Montras de Natal de 
2020 da Junta de Freguesia de Belém, conversámos 
com a Marta, para conhecer melhor a sua história, o 
que a trouxe à nossa Freguesia e como neste ano 
tão atípico fez crescer o seu negócio.
Mãe da Constança e da Francisca, decidiu após o 
nascimento da sua filha mais nova, integrar um 
negócio de família, assente na comercialização de 
framboesas, a Miss Berry.
Ao organizar uma festa para a filha, surgiu-lhe a 
ideia de associar framboesas aos doces – não 
demorou muito até à criação da Miss Brownie.
“Belém é um bairro lindo que eu adoro, com luz”, 
não foi difícil para Marta decidir que a Miss 
Brownie seria na nossa Freguesia.
Desde há 5 anos que cá está, associando ao trabalho 
a logística familiar das filhas que frequentaram 
estabelecimentos de ensino na nossa Freguesia.
Neste ano de pandemia os 5 elementos da equipa 
da Miss Brownie fizeram questão de se reinventar e 
trabalhar “sem preguiça” e a Miss Brownie cresceu, 
integrando na equipa mais 2 funcionários 
estagiários.
Alargou as ofertas, introduziu novos produtos de 
forma a se adequarem às necessidades das famílias 
confinadas, criando bolos mais pequenos, bolos 
caseiros secos, kits de aniversário, kits de bolachas 

ou mesmo o kit pizza brownie.

Encontra a Miss Brownie no nº 5A da Rua Rodrigo 
Reinel, com vários tipos de bolos personalizados à 
medida do cliente.
Sob o lema: “Estamos aqui para si”, e com o cenário 
de pandemia, a empresa adaptou os serviços da 
Miss Brownie tendo disponível take away e venda 
online.

Ao longos dos últimos meses, o desafio de apoiar o 
comércio local tem estado sempre entre as 
prioridades do Serviço de Licenciamentos.
Tem sido uma época de enormes constrangimentos, 
com um novo confinamento, que nos obriga a um 
maior empenho com o único objetivo de minorar os 
efeitos destes tempos menos bons. A equipa dos 
Licenciamentos da Junta de Freguesia de Belém 
continua a apoiar, diariamente todas as solicitações 
que nos chegam e estamos a trabalhar numa 
constante atitude de proximidade junto dos 
proprietários das atividades económicas, no 
sentido de prestarmos a eventual ajuda necessária 
para a retoma do seu exercício, segundo as normas 
da DGS.

De entre diversas atividades, destacamos todo o 
apoio que tem sido prestado sob a forma de isenção 
de pagamento de taxas, na regularização de 
documentação e no apoio ao nível administrativo, 
nomeadamente para estudos e projetos de 
legalização de novas esplanadas temporárias, bem 
como de pontos de venda ambulante.
A equipa de Licenciamentos, está e estará sempre 
empenhada num processo de ajuda à globalidade 
dos empresários de comércio local, no 
cumprimento do objetivo de retoma da sua 
atividade plena, que desejamos que se concretize 
muito rapidamente.

Isenção de taxas para apoiar comércio continua
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Censos 2021

DESTAQUES

No dia 5 de abril, iniciou-se os Censos 2021. 
Esteja atento às seguintes datas:
5 a 18 de abril: vai receber uma carta do INE, na 
caixa do correio ou presencialmente, com os 
códigos necessários para responder aos Censos 
2021.
19 de abril a 3 de maio: pode preencher o 
formulário através do website: 
www.censos2021.ine.pt. 
Caso não possua computador ou internet, os 
recenseadores podem ajudá-lo a preencher o 
formulário, através de marcação na Junta de 
Freguesia pelo contato 210132330.
Os recenseadores de Belém estarão devidamente 
identificados com cartão dos Censos e colete 
amarelo, e irão seguir todos os protocolos de 
segurança da DGS.
Todos os dados serão tratados com 
confidencialidade. 
Para mais informações sobre os Censos 2021 pode 
consultar o website: https://censos.ine.pt ou 
através da Linha de Apoio 210 54 20 21.
Apelamos à participação de todos os fregueses!

A Junta de Freguesia de Belém instalou 
recentemente 11 novos marcos de identificação 
dos limites da freguesia. Estas placas foram 
colocadas estrategicamente em várias artérias 
destinando-se a delimitar a área territorial de 
Belém das restantes freguesias fronteiriças de 
Belém. A partir de agora as pessoas podem, com 
mais facilidade, constatar os principais pontos de 
entrada da freguesia.

A Junta de Freguesia de Belém co-financiou os 
Bombeiros Voluntários da Ajuda na aquisição de 
um veículo que vem reforçar a frota desta unidade. 
Este veículo é uma mais-valia a esta corporação 
por forma a melhorar a capacidade de 
patrulhamento e resposta no combate a incêndios 
florestais, bem como na resposta a cheias e 
inundações.

Nova Viatura dos
BV da Ajuda 

Novos marcos na
Freguesia de Belém
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Visita Institucional -
Embaixador da Geórgia
em Portugal
O Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, recebeu na Sede desta 
autarquia, Sua Excelência o Embaixador da Geórgia 
em Portugal, George Mirtskhulava, em visita de 
cortesia e de apresentação de cumprimentos.

Apoio da Freguesia de Belém
ao plano de vacinação

DESTAQUES

A primeira fase de vacinação Covid-19 aos utentes 
do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, do qual fazem 
parte em Lisboa as Freguesias de Alcântara, Ajuda, 
Belém e Campo de Ourique já arrancou.
Esta iniciativa está a decorrer no Pavilhão da Ajuda, 
localizado em Alcântara.
Nesta primeira fase os utentes abrangidos pelo 
plano de vacinação são aqueles que pertencem aos 
grupos definidos como prioritários pela DGS, ou 
seja, pessoas com mais de 80 anos ou pessoas com 
mais de 50 anos com patologias associadas.
No passado dia 5 de março foi neste espaço que foi 
vacinado o cidadão 1 milhão em Portugal, no caso 
concreto uma senhora, e o momento foi assinalado 
com as presenças do Secretário de Estado da Saúde, 
do Vereador Miguel Gaspar e dos Presidentes das 
Juntas de Freguesia abrangidas.
As respetivas Unidades de Saúde têm estado a 
contactar as pessoas e a indicar-lhes o dia e hora 
em que devem comparecer para lhes ser 
administrada a vacina. Sugerimos, pois, aos nossos 
fregueses que estejam muito atentos aos contatos 
telefónicos da autoridade de saúde, porque esta 
ação vai continuar a decorrer durante os próximos 
tempos.

A Junta de Freguesia tem apoiado esta ação 
diariamente com meios humanos e diversos tipos 
de apoio administrativo e logístico.
A Junta de Freguesia de Belém disponibiliza 
transporte a todos aqueles que dele necessitem. 
Para isso os interessados têm de ligar para os 
seguintes contactos para fazer o agendamento: 
911144585 ou 911144617.

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

Tortíssima
Rua Gonçalves Zarco, nº 21G
1400-033 Lisboa
932 386 043
www.tortissima.pt

O Presidente Fernando Ribeiro Rosa à entrada do Pavilhão da Ajuda,
no primeiro dia desta ação do Plano de Vacinação na zona ocidental
de Lisboa

Bem-vind@ a Belém!


