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Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 

ENTREVISTA COM

Fernando Ribeiro Rosa
“Balanço de Mandato”

2017/2021



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

Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 
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Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 

Fernando Ribeiro Rosa,
Presidente da Junta de
Freguesia de Belém
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Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 

“ Outro projeto que me enche de orgulho
é a Unidade de Saúde Familiar “As Descobertas”

e o facto de termos toda a gente na freguesia
com médico de Família. ”
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Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 
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Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 

“ Fiquei satisfeito porque vi que os nossos
colaboradores ficaram agradecidos e

disponibilizaram-se depois com muita vontade
para ajudar no processo da vacinação. ”



Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

ENTREVISTA

Belém  |  07

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 



Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org

Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 
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colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 

“ iremos privilegiar a ação social nas suas diversas componentes,
tanto mais que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, inclusivé,

ainda no decorrer deste mandato, podermos contar com um apoio
financeiro benemérito muito significativo, no âmbito

do projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz Pereira ”



Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 



AÇÃO SOCIAL

Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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Este ano contamos já com cerca de 300 
participantes inscritos e selecionados, entre 
crianças, jovens e seniores, com idades estimadas 
entre os 4 e os 90 anos.
Queremos proporcionar a todas as nossas crianças, 
jovens e seniores bons momentos de alegria, 

convívio e diversão, sempre enquadrados nas 
regras de segurança.
Brincadeira, partilha e aprendizagem para os mais 
novos e momentos de lazer, descontração e cultura 
para os mais velhos. 
Até junho!!!!

Estamos quase a começar o nosso
Eco Campo de Férias de Verão!

Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

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

Cronograma dos turnos do Eco Campo de Férias de Verão 2021

Pré-Escolar

A – 02 a 06 ago
B – 09 a 13 ago
C – 16 a 20 ago
D – 23 a 27 ago

Infância

A – 05 a 16 jul
B – 19 a 30 de jul
C – 02 a 13 de ago
D – 16 a 27 de ago
E – 30 a 10 de set

Jovens

A – 28 jun a 09 jul
B – 12 a 23 de jul
C – 26 de jul a 6 de ago 
D – 9 a 20 de ago
E – 23 ago a 3 de set

Séniores

A – 28 jun a 04 jul
B – 05 a 09 de jul
C – 23 a 27 de ago
D – 30 ago a 03 de set

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 



Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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Mês de Prevenção dos
Maus Tratos a Crianças e Jovens
Decorreu mais uma edição das Belém Talks, desta 
vez enquadrada no tema do Laço Azul, relacionado 
com o Mês de Prevenção dos Maus Tratos a 
Crianças e Jovens.
Esta Belém Talks teve como título "Prevenção dos 
Maus Tratos a Crianças e Jovens em tempos de 
novos desafios sociais" e contou com os seguintes 
oradores:
Dra. Rosário Farmhouse - Presidente da Comissão 
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens
Dra. Raquel Simão - Gestora do Gabinete de Apoio 
à Vítima de Lisboa da APAV
Dr. Ricardo Matos - Procurador da República na 
Comarca de Lisboa – DIAP de Lisboa
A sessão foi difundida via Zoom e Facebook da 

Junta de Freguesia de Belém e em direto para a 
Rádio Freguesia de Belém no dia 27 de abril de 2021 
às 21h30. 

Ação Social inicia
Programa de
Apoio Extraordinário
à Restauração

Loja Solidária já abriu

Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

A Equipa da Ação Social, nomeadamente o Serviço 
Social tem desenvolvido um extenso e diversificado 
trabalho junto dos fregueses de Belém, durante o 
período de contingência que estamos a viver com a 
pandemia do Covid-19.
No mês de maio demos início ao Programa de 
Apoio Extraordinário à Restauração, programa este 
que consiste na atribuição de fundos de emergência 
à restauração local, com vista a apoiar também as 
famílias carenciadas por nós acompanhadas. 
Presentemente, o programa conta com a 
participação de 150 beneficiários, distribuídos em 
dois restaurantes, cuja seleção foi efetuada pela 
AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal).

Temos novo horário de funcionamento! 
Terça e quinta das 15h às 19h e primeiros 4 
sábados das 10h às 13h
A Loja disponibiliza vestuário pessoal e roupa de 
casa (toalhas, roupa de cama). Mensalmente são 
apoiados aproximadamente 100 agregados 
familiares, o que representa que, anualmente, mais 
de 2000 pessoas estejam a beneficiar deste projeto 
social.

PARA + INFO
Loja Solidária
Rua de Pedrouços, nº 84-86
jf-belem.pt/acao-social

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 
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Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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O Gabinete  de Inserção Profissionaol de Belém 
tem continuado o seu trabalho de apoio a todas as 
pessoas em percurso de (re)inserção no mercado de 
trabalho que nos têm procurado, embora por razões 
inerentes à situação de pandemia que atravessamos 
esses contatos têm sido mantidos maioritariamente 
por telefone e email, com exceção das situações 
que apenas podem ser resolvidas de forma 
presencial. 
Este Gabinete tem estado a desenvolver, em 
parceria com o IEFP, ações de divulgação de ofertas 
de trabalho e de formação através das nossas 
plataformas digitais, fazendo deste modo chegar a 
todos aqueles que estão inscritos no Gip Belém 
toda a informação que possa ser útil nestas áreas. O 
trabalho desenvolvido em parceria com a Rede 
Emprega Vale de Alcântara (RE-VA) tem sido 
também fundamental para ajudar todos os adultos 
e jovens desempregados.
Relembramos todos os que procuram 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 contato 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, contacte-nos!

GIP Belém

Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 

Em maio realizou-se um passeio com seniores da 
nossa freguesia até Torres Novas.  E nos dias 8 e 9 
de junho os nossos seniores foram passear a Rio 
Maior.
O feedback dos nossos passeios tem sido sempre 
muito positivo, o que nos leva a querer continuar 
com este projeto e a inovar para surpreender os 
nossos seniores.
Estes dias de passeio começam habitualmente com  
recolha dos participantes - que podem ser até 34 - 
em três locais de encontro: em Caselas; na Av. Ilha 
da Madeira e no Largo dos Jerónimos.
Pelas 8h30 já estão todos instalados no autocarro e 
a postos para dar início à aventura da descoberta de 
novos lugares.
Geralmente, a meio da manhã faz-se uma pausa 
para um café, acompanhado por um saboroso Pastel 
de Belém, oferecido pela Junta de Freguesia. E, mais 
tarde, o almoço decorre num restaurante típico da 
zona.
No roteiro que definimos para a visita à cidade 

escolhida são sempre tidos em conta os pontos 
mais interessantes, atrativos e turísticos do destino 
em causa. 
Estejam atentos porque já abriram as inscrições 
(que terminam a 21 de junho) para os passeios dos 
dias 7 e 8 de julho às Caldas da Rainha e dos dias 11 
e 12 agosto a Mértola.
Não percam!

Passeios Sénior 2021



Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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AÇÃO SOCIAL

Muitos já passaram por grande sofrimento e 
grandes dificuldades, mas conseguiram resistir, 
seguir em frente e até mesmo crescer, apesar das 
adversidades. Outros têm dificuldade em se adaptar 
quando confrontados com ameaças ou fontes 
significativas de stress, como por exemplo 
problemas nas relações familiares, de amizade ou 
amorosas, problemas de saúde, profissionais ou até 
mesmo financeiros. Sentem que têm dificuldade em 
ultrapassar e elaborar experiências de vida difíceis 
e sentem-se retidos numa espiral de depressão, 
ansiedade e perda de controlo.
Para se conseguir “dar a volta” perante 
situações/exemplos como os atrás descritos 
precisamos de ter e fazer uso de resiliência. 
A resiliência depende da forma como o cérebro gere 
o stress e evita comprometer o nosso bem-estar 
físico e psicológico. É um processo ativo e 
adaptativo que se pode aprender. Quando o cérebro 
enfrenta obstáculos e desafios modifica-se para 

poder responder às solicitações, porque tem 
neuroplasticidade.
Se se identificou com o que partilhamos consigo 
nos parágrafos anteriores lembre-se que no 
Psicobelém há uma equipa multidisciplinar que 
pode ajudá-lo(a)!

Porque é que umas pessoas
são mais resilientes que outras?

PARA + INFO
PsicoBelém | dias úteis entre as 9h30 e as 18h00
969 422 452  |  gabinetepsicobelem@gmail.com

Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

O nosso projeto de acompanhamento telefónico de 
seniores em situação de isolamento conta já com 
30 voluntários e 32 utentes acompanhados 
semanalmente por telefone.
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. 
Podemos afirmar que graças a este projeto já 
conseguimos colmatar diversas carências e 
necessidades por parte dos nossos seniores que 
estão a ser acompanhados. Este trabalho tem sido 
possível graças ao serviço social da Junta de 
Freguesia de Belém, que articula com outras 
entidades com quem estamos a trabalhar em rede, e 
graças ao acompanhamento feito pelos nossos 
voluntários.
Em breve iremos fazer mais uma ação de formação 

dirigida à nossa equipa de novos voluntários, uma 
vez que consideramos fulcral que estes adquiram 
ferramentas e conhecimentos para que possam 
desempenhar o seu trabalho o melhor possível.

Obrigado aos nossos Voluntários e a todos os 
parceiros que, quer internamente quer 
externamente, nos ajudam a tornar este projeto 
útil! 
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

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 



CULTURA

Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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Junqueira que gostaria que ficassem regularizados 
rapidamente. Quanto ao novo Posto de Limpeza da 
Higiene Urbana que está a ser construído na Rua 
Conselheiro Martins de Carvalho, uma vez que, 
lamentavelmente, só tomámos conhecimento dessa 
alteração de local quando o processo já estava no 
Tribunal de Contas, iremos tentar que a população 
seja de alguma forma compensada, propondo o 
prolongamento do Parque Urbano Moinhos de 
Santana até esse local.
Também aguardamos com ansiedade que a CML 
concretize os projetos no domínio da mobilidade 
que já mereceram o nosso parecer positivo há 
largos meses, nomeadamente para a Av. dos 
Bombeiros (entre o CIF e o Belém Rugby Park) e 
para a zona da Rua Alexandre Sá Pinto/Rua 
Matateu, mas que, inexplicavelmente, continuam 
por executar.
A respeito de todas estas situações que referi, estou 
plenamente convencido de que muito em breve, 
ainda antes das próximas eleições, teremos boas 
novidades por parte da CML em alguns destes 
projetos, graças ao esforço, tenacidade e 
persistência da população e das associações de 
moradores de Belém, devidamente enquadradas 
pela Junta de Freguesia. 
Independentemente do resultado, vale sempre a 
pena lutar por causas justas!

Qual é a área prioritária deste Executivo que 
lidera? 
Todas as áreas têm a sua importância, desde a ação 

social, a educação, o desporto, a cultura, o 
comércio, a higiene urbana, os espaços verdes, o 
espaço público, entre outras. É claro que a área 
social é fundamental porque é nesta área que 
fazemos um trabalho silencioso, um trabalho onde 
não existe mais ninguém que se substitua à Junta 
de Freguesia em matéria de proximidade. 
Estamos nas linhas da frente e somos também o 
último reduto de muita gente que nos procura a 
pedir apoios em várias áreas. Os nossos projetos 
abrangem um vasto leque de faixas etárias, que vão 
desde os mais novos aos mais seniores, tais como o 
“Belém Consigo”, o “Cartão Solidário”, o 
Voluntariado - com o “Refood” e a “Loja Solidária” 
-, o “Psicobelém”, os programas de férias, os 
passeios, o atendimento social, o “Transporte 
Solidário”, as pequenas reparações em habitações 
de pessoas carenciadas, entre outros.   
Ou seja, a nossa preocupação prende-se com a 
criação de projetos à medida das necessidades da 
população e é muito gratificante para nós não 
termos pessoas, por exemplo, a passar fome, 
porque podem recorrer ao “Refood Belém” ou à 
“Mesa de Nossa Senhora” da Paróquia de Santa 
Maria de Belém. Também me orgulho de na nossa 
freguesia todas as pessoas terem acesso direto à 
saúde, através de médico de família, desde a criação 
da Unidade de Saúde Familiar (USF) “Descobertas” 
e, muito em breve, também através da USF 
“Restelo” (em construção). 
Aliada à ação social temos outra área muito 
importante que é a educação. Estas duas áreas são 

mais rápidos e eficazes na nossa atuação. 
Diariamente, temos equipas de intervenção rápida 
que estão no terreno a reparar e manter o 
mobiliário urbano, as calçadas, os pilaretes, a 
sinalização, a iluminação, etc. Eu próprio ando 
frequentemente de bicicleta pela freguesia e vou 
também detetando essas situações que reporto de 
imediato à minha equipa do espaço público.
Outro exemplo é a reabilitação dos Moinhos no 
Parque Urbano dos Moinhos de Santana. É uma 
obra muito importante para a população de Belém, 
pois temos na freguesia uma mostra de dois 
exemplares perfeitamente preservados de atividade 
moageira na zona ocidental da cidade de Lisboa. 
Lembro-me de quando era jovem visitar os 
moinhos de uma aldeia onde passava as minhas 
férias. Orgulho-me desta obra, pois os Moinhos são 
um ex-libris da nossa freguesia e constam no 
próprio brasão.
Foram criados também novos parques caninos em 
várias zonas da freguesia, permitindo assim haver 
mais espaços próprios para passear os cães. Eu 
costumo frequentar com o meu cão esses espaços e 
sinto que são zonas agradáveis onde as pessoas 
podem conviver entre si (até já há grupos de 
whatsapp) e com os seus animais de estimação. 
Falo, por exemplo, dos novos parques caninos do 
Jardim dos Moinhos de Santana, da Rua Tristão Vaz, 
do Largo Marquês de Angeja e do Jardim Fernanda 
de Castro, que se vêm juntar a outros três já 
existentes. 
Construímos, requalificámos e viabilizámos 
também vários parques infantis (pensando 
especialmente nos fregueses mais pequeninos) e de 
fitness (desporto para todas as idades), 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida dos fregueses e de todas as pessoas que nos 
visitam. Também requalificámos os espaços 
desportivos e convido os fregueses a visitarem, por 
exemplo, o do miradouro de Caselas, que era um 
espaço que estava um pouco degradado e que agora 
é um espaço de lazer renovado que oferece várias 
atividades desportivas para todas as faixas etárias. 
Construímos também alguns parques de 
estacionamento, nomeadamente em frente à Escola 

Secundária do Restelo, nuns antigos terrenos 
baldios e desordenados, o que permite agora aos 
fregueses e a todas as pessoas que nos visitam 
melhores condições de segurança e um 
ordenamento adequado do estacionamento. 
Outra área em que este executivo investiu muito foi 
na higiene urbana, na aquisição de novos 
equipamentos, para com maior rapidez e eficácia 
podermos fazer a limpeza, deservagem, varredura e 
lavagem das ruas e avenidas em toda a área da 
freguesia. Convém relembrar, a este respeito, que a 
função de recolha de todo o tipo de resíduos sólidos 
urbanos é, fundamentalmente, responsabilidade da 
CML. 
Em Belém temos qualidade de vida e é com o 
objetivo de que assim continue a ser que 
trabalhamos diariamente!

Há algumas situações concretas que gostaria de 
ver resolvidas ainda neste mandato?
Sim, claro. A construção da cobertura do Pavilhão 
Polidesportivo de Caselas, cuja obra já foi 
adjudicada e se vai iniciar em breve. Também 
gostaria que a questão do estacionamento no 
Bairro do Restelo ficasse resolvida e, por isso 
mesmo, já apresentámos a nossa proposta oficial. 
Depois de algumas reuniões com a população 
consideramos (mas também estamos abertos ao 
referendo das moradias do bairro – 1 moradia 1 
voto) que se deverá avançar de imediato com o 
corte dos passeios, com base no nosso projeto 
resultante de um trabalho de campo, o que 
permitirá coexistir estacionamento em ambos os 
lados da via das Ruas D. Cristovão da Gama, Tristão 
da Cunha e S. Francisco Xavier, bem como a 
existência de passeios em ambos os lados, com pelo 
menos 1,20m de largura, combinando tudo isto 
com o facto de o bairro passar a ser considerado 
Zona 30. Que fique bem claro, seremos contra todas 
as “tentativas de fora” que pretendam retirar 
estacionamento ao Bairro do Restelo!
Existem ainda outras situações como os Brasões da 
Praça do Império, o PRA do Alto do Restelo, o 
Parque de Estacionamento/sucata da PSP trânsito 
das Torres do Restelo e o sentido único da Rua da 

Que balanço faz do seu mandato?
Não me compete a mim fazer esse balanço, é à 
população que cabe fazer essa avaliação. Hoje estou 
aqui a prestar contas do trabalho desenvolvido. É 
óbvio que tenho a noção de que as coisas têm 
corrido bem, senão nem me voltaria a candidatar. 
Posso anunciar que sou oficialmente candidato à 
presidência da Junta de Freguesia de Belém 
pela coligação PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança e 
Independentes, que terá Carlos Moedas como 
cabeça de lista à CML. É claro que ainda há muitas 
outras coisas por fazer e para melhorar no próximo 
mandato. Irei apresentar no devido tempo o meu 
programa, mas o balanço agora é muito positivo. 
Até lá, a minha prioridade é continuar a trabalhar 
para os fregueses para acabar aquilo com que me 
comprometi até ao final do mandato.

O que é que a freguesia de Belém tem hoje e 
não tinha há quatro anos, antes deste seu atual 
mandato?
Há sempre muita coisa para fazer numa freguesia 
como Belém, um dos maiores polos 
turístico-culturais do país. 
Criámos recentemente a Rádio Freguesia de Belém, 
que funciona 24h, sendo um importante meio de 
divulgação das nossas atividades e de interação 

com os nossos fregueses e sociedade em geral. 
Belém é também conhecida pelos seus inúmeros 
espaços verdes, onde a Junta tem uma área de cerca 
de 330.000m2 para cuidar (a CML apenas assegura a 
manutenção dos jardins da Praça do Império, da 
Praça Afonso de Albuquerque e da Torre de Belém). 
O nosso investimento nestes últimos anos tem sido 
manter os já existentes e requalificar novos 
espaços, dotando-os de sistemas de rega 
automática, permitindo assim criar mais zonas de 
lazer. Posso dar o exemplo do Jardim Vasco da 
Gama, do Terreiro das Missas, do Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana, entre outros. Outro 
jardim de que me estou a recordar também é o 
jardim envolvente à Igreja de São Francisco Xavier, 
que era uma zona de terra batida, onde se passava 
em carreiros. Esta intervenção permitiu trazer 
maior dignidade ao local e torná-lo um espaço com 
maior qualidade e mais aprazível de se estar. 
Também criámos uma “Escola Verde”, no âmbito do 
projeto “Escolas com Voz”, numa zona florestal ao 
lado da Ermida de S. Jerónimo, que possui uma sala 
de aula ao ar livre que pode ser utilizada pelas 
crianças das escolas da freguesia.
O espaço público é também uma das áreas centrais 
nesta freguesia e na qual temos feito um 
investimento muito grande, de forma a sermos 

uma complementaridade para colmatar as 
necessidades e os interesses da população, 
destacando-se neste domínio os “CAF- 
Componente de Apoio à Família” e os “AAAF- 
Atividades de Animação e Apoio à Família”. Temos 
um projeto único e pioneiro na cidade de Lisboa, 
que é o projeto “Clubes”. Este projeto permite que, 
ao longo de 4 horas, entre as 14h30 e as 18h30 nos 
dias de semana, os encarregados de educação 
tenham a oportunidade de terem os seus filhos 
ocupados com diversas atividades após as aulas – 
desde Desporto, Cultura e Inovação, entre outras – 
pagando apenas entre 2 a 10 euros por mês, 
consoante o nível de rendimento familiar. Sinto 
diariamente o impacto bastante positivo que este 
projeto tem na vida das pessoas, dando uma 
enorme tranquilidade aos pais. Um outro projeto 
que merece ser salientado é o projeto “Intervir”, 
que acompanha periódica e fundamentalmente as 
crianças do 1.º ciclo na área das competências 
sociais.
Para além destas áreas, existem muitas outras com 
principal relevo, nomeadamente o desporto, com a 

promoção das atividades desportivas e o apoio às 
coletividades, a cultura, no apoio ao 
desenvolvimento intelectual dos cidadãos e com a 
promoção das aulas de português para estrangeiros 
ou com as aulas de informática, etc.
Mas todas as áreas são importantes para nós, nas 
suas diversas componentes!

Qual foi o maior desafio de ser Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém em tempos de 
pandemia?
O maior desafio foram as diferentes formas de 
combate que tivemos de inventar para fazer face à 
pandemia e que abrangem vários projetos. Destaco 
também a forma como lidámos e temos superado, 
até à data, as várias adversidades provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Nunca encerrámos o 
atendimento total ao público, estivemos sempre na 
linha da frente e, com o empenho de todos os 
colaboradores e da população em geral, 
conseguimos dar resposta aos mais variados 
pedidos de apoio. Uma das dificuldades sentidas 
durante este período, foi a suspensão das várias 

atividades, como por exemplo as que decorrem na 
piscina do Restelo. A piscina é um instrumento 
muito importante que a freguesia tem para a 
população, nomeadamente para os seniores no 
âmbito do “PEAS- Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saudável”. As pessoas tiveram de parar e 
ficar fechadas em casa, isso foi terrível! Neste 
contexto foram muito importantes os projetos que 
lançámos, nomeadamente o “Belém Consigo” – 
destinado a minimizar as carências e necessidades 
da população que reside na freguesia, que se 
encontra numa situação de vulnerabilidade e/ou 
com mais de 65 anos, mediante a entrega em casa 
de bens alimentares e de farmácia. Outro projeto 
criado no âmbito do Covid-19 foi o “LEIA”, através 
do qual foi disponibilizado aos fregueses o acesso a 
livros e a jogos com o objetivo de minimizar a 
solidão entre os fregueses e promover a interação 
familiar. Na área da higiene urbana deu-se 
principal destaque à limpeza, desinfeção e 
higienização das ruas e de todo o mobiliário 
urbano. Enfim, houve uma preocupação acrescida 
de pensarmos os projetos nas pessoas e para as 
pessoas, permitindo assim um sentimento de 
segurança, de pertença e de qualidade. 
Destaco ainda todo o trabalho de apoio desta 
autarquia ao projeto de vacinação, que tem sido 
exemplar e fundamental. É a grande oportunidade 
de podermos vencer em conjunto esta batalha e a 
Junta de Freguesia tem dado o máximo nesta 
frente. Diariamente, disponibilizamos cerca de 5 
funcionários e alguns voluntários para prestar 
apoio no processo de vacinação a decorrer no 
Pavilhão Desportivo da Ajuda, bem como todo o 
apoio administrativo/financeiro e ainda o serviço 
de catering a todos os profissionais de saúde e 
colaboradores. Fiquei satisfeito porque vi que os 
nossos colaboradores ficaram agradecidos e 
disponibilizaram-se de imediato para ajudar no 
processo da vacinação. 
Atendendo também ao tecido económico da nossa 
freguesia, resolvemos apoiar os nossos 
comerciantes na área do licenciamento, ao nível de 
isenção de taxas nas esplanadas. Excepcionalmente 
tivemos de permitir esplanadas mesmo em lugares 
de estacionamento ou em cima dos passeios.
Estamos no decorrer de uma batalha e nunca em 
momento algum deixámos de defender os 
interesses da nossa freguesia quando tal se 
justificava.

Recentemente têm havido várias polémicas que 

têm colocado a Junta de Freguesia de Belém e a 
Câmara Municipal de Lisboa em campos 
opostos. Fale-nos um pouco sobre isso.
Há uma coisa que tem de prevalecer sempre, que é a 
lealdade institucional para servir os nossos 
fregueses, independentemente das ideias políticas 
de cada um. É normal haver sempre divergências, 
ideias e pontos de vista diferentes. Nos últimos 
tempos, a Junta de Freguesia e a CML têm estado 
em desacordo sobre algumas matérias que a meu 
ver foram prejudiciais para a qualidade de vida da 
população. Não vou entrar em mais pormenores 
porque essas matérias são já demasiado conhecidas 
e do domínio público, mas se os responsáveis 
autárquicos demonstrarem sentido de estado nesse 
relacionamento, estou certo de que a população é 
que beneficiará dessa conduta civilizada dos seus 
responsáveis políticos.
Continuamos diariamente a lutar e a unir esforços 
pelos interesses da nossa população. 

Atualmente há algo que o preocupe e que 
gostaria de transmitir à população? 
Sim, há três matérias que gostaria de abordar e 
transmitir nesta ocasião à população. Uma está 
relacionada com o estado de conservação e 
manutenção dos espaços verdes e jardins da nossa 
freguesia, que neste momento não estão nas 
condições que consideramos ideais e adequadas. 
Sou o primeiro a reconhecer isso! Ocorreram duas 
situações em simultâneo que nos criaram algumas 
dificuldades e que têm tido uma forte influência no 
estado deficiente em que se encontram alguns 
desses espaços verdes. A primeira prende-se com o 
facto de termos agora acabado de mudar de 
empresa de manutenção, por concurso público, 
pelo que ainda se está na fase inicial de conhecer 
melhor o terreno. A segunda é que nesta altura do 
ano se faz a transição da fase de inverno para a de 
verão, ligando-se agora a irrigação automática (que 
existe em praticamente todos os espaços verdes), 
que estava fechada na época das chuvas para se 
poupar na água. Verificou-se, com total surpresa, 
que não estão a funcionar diversos equipamentos 
de rega porque foram furtados ou vandalizados, 
inviabilizando dessa forma a chegada de água a 
alguns locais. Lamento profundamente o que está a 
acontecer e garanto que tudo está a ser feito para 
que a situação seja resolvida e que tudo fique 
finalmente regularizado nas próximas semanas!
Há uma segunda questão sobre a qual gostaria de 
dar uma explicação e que está relacionada com a 

colocação de pilaretes.  Diariamente, muita gente 
solicita a colocação de pilaretes por variadíssimos 
motivos. Mas o preço e manutenção desse tipo de 
equipamento é muito elevado e, por esse facto, só é 
mesmo possível colocar-se pilaretes em zonas 
especiais que sejam consideradas delicadas em 
matéria de segurança para os cidadãos. Além do 
mais, essa é uma competência própria da CML, na 
qual a Junta só deve intervir em condições especiais 
de substituição/manutenção, por delegação de 
competências ou por questões de segurança dos 
cidadãos. Contudo, é consensual que este tipo de 
equipamento em nada beneficia a estética da nossa 
freguesia.
Também há uma terceira questão relacionada com 
a criação de ciclovias e quero nesta ocasião 
aproveitar para transmitir o nosso ponto de vista 
sobre este tema. Que fique claro que não somos 
contra a construção de ciclovias, mas sim contra a 
forma como as mesmas têm sido construídas, sem 
diálogo e sem quaisquer critérios técnicos. Temos 
de ter presente a este respeito, entre outros 
critérios, que cerca de um terço da nossa população 
tem mais de 60 anos. E estou perfeitamente à 
vontade nesta matéria, porque sempre utilizei e 
utilizo a bicicleta no decorrer da minha atividade 
de autarca e também para exercício físico. Contudo, 
estou bastante apreensivo com as várias ciclovias 
de que se falam para a nossa freguesia, algumas 
delas sobre as quais ainda não fomos sequer 
informados pela CML, mas vamos sabendo desses 
projetos pela sociedade civil. A este respeito, e por 
exemplo, imaginem o que está previsto para a Av. 
da Índia, em Belém: passar a ter apenas uma faixa 
de rodagem num sentido, devido ao facto de ali ser 
construída uma ciclovia (ao contrário da opção da 
CML em Alcântara, onde a ciclovia vai ser 
construída no passeio, que é tão largo como em 
Belém). A agravar esta situação, a persistência da 
teimosia da CML/CARRIS em não reverter o sentido 
único imposto na rua da Junqueira, quando se 
provou que é uma autêntica aberração. Será o caos 
completamente instalado nas horas de ponta!
Em conclusão, o carro e a bicicleta têm de coexistir!

Identifique três ações que privilegiaria num 
próximo mandato.
A Junta de Freguesia cresceu muito e com a reforma 
administrativa da cidade de Lisboa, ficou com 
muitas competências legais que aumentam a sua 
responsabilidade. Neste momento temos um 
orçamento maior que o de muitas Câmaras 
Municipais e possuímos cerca de 200 colaboradores 
nos diversos domínios, à excepção de alguns 
contratos de prestações de serviços, nomeadamente 
na área da manutenção dos espaços verdes. Por isso 
mesmo e, por uma questão de melhor organização e 
eficácia, no próximo mandato seria imperativo 
avançar-se com a Estrutura Orgânica da Junta de 
Freguesia de Belém. 
Há sempre muita coisa que se pode fazer e, em 
devido tempo, tal será anunciado. Mas, em síntese, 
também posso dizer que iremos privilegiar a ação 
social nas suas diversas componentes, tanto mais 
que temos boas perspetivas de no futuro próximo e, 
inclusivé, ainda no decorrer deste mandato, 
podermos contar com um apoio financeiro 
benemérito muito significativo, no âmbito do 
projeto “Alegria de Viver” by Manuel Queiroz 
Pereira (homenageando desse modo um dos 
maiores empresários portugueses e que viveu na 
nossa freguesia, estando a Junta por esse motivo 
muito orgulhosa de ter merecido a confiança para 
ser fiel depositária de importantes meios 
financeiros, que a seu tempo melhor serão 
esclarecidos), para proporcionarmos condições 
exemplares e de muita qualidade aos seniores nos 
nossos vários programas. 
Outra atividade a desenvolver seria a reabilitação 
do moinho existente na zona do Belém Rugby Park, 
que seria o quinto e último a ser intervencionado 
por esta autarquia.
Assim sendo e em conclusão, trabalhamos para 
servir as pessoas e temos desenvolvido uma 
política de proximidade para ir de encontro às 
suas reais necessidades.

Contem comigo e com a minha equipa! 

Em Belém
acontece!



Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

CULTURA

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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CAAB – Clube de 
Atletismo Amigos
de Belém 
A turma de ginástica – Belém Gym – regressou às 
aulas presenciais no local habitual, no Centro 
Social de Belém, após o último desconfinamento. 
No passado dia 23 de maio, de forma a colmatar as 
aulas online, o professor Carlos Capela decidiu 
organizar um trail de 10 km na zona de 
Ribamar/Ericeira, onde se misturam os belos 
cheiros de mar e de campo, desfrutando assim de 
cenários absolutamente fantásticos.
O CAAB agradece ao seu professor esta iniciativa!

Venha fazer
Plogging em Belém!

27 Junho, 16h30
Local de partida/chegada: Jardim Vasco da Gama

(relvado central em frente ao MacDonald´s)

Inscrições gratuitas com direito a t-shirt técnica
 Inscreva-se através do link disponível

no Facebook oficial da Junta de Freguesia de Belém
Para mais informações, contacte: secretaria@jf-belem.pt

Organização – Junta de Freguesia de Belém e Lisbon Workout



Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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Caselas FC – Secção de Cicloturismo

Devido à crescente utilização da bicicleta no bairro 
de Caselas, e na freguesia em geral, a direção do 
clube de Caselas decidiu fundar uma secção de 
cicloturismo, juntamente com um conjunto de 
sócios.
O cicloturismo é uma atividade inédita no clube, 
que visa promover a prática do ciclismo enquanto 
desporto, mas também dinamizar atividades 
lúdicas e de lazer, e de utilização da bicicleta como 
meio de transporte. 
O clube tem por objetivo promover a prática 
desportiva, a sã convivência e dar oportunidade a 
todos, sem exceção, de praticar desporto e conviver 
socialmente, contribuindo ao mesmo tempo para 
uma melhor saúde pública. Pretende também 
cativar crianças, jovens e menos jovens de todas as 
idades e géneros para a prática saudável do 
ciclismo nas vertentes de lazer ou de competição. 
Juntar pais e filhos numa atividade comum e 
saudável.
Apesar de ser uma atividade recente, foram já 
realizados três passeios: o primeiro pelas ruas de 
Caselas, com um beberete final, gentilmente 
oferecido pelo restaurante “Casa da Amendoeira”. 

Um segundo passeio pela Tapada da Ajuda e o 
último à Costa da Caparica. Todos estes passeios 
contaram com muitos participantes de diversas 
idades e géneros e muito entusiasmo.
Todos os fins-de-semana haverá passeios abertos a 
todos e de inscrição grátis.
Para inscrições e informações basta consultar a 
página de facebook, ”Caselas Ciclotours”. 
Esta secção do clube veio para ficar e tem muitos 
planos para um futuro ao serviço do bairro, da 
freguesia e da nossa cidade!

Clube Sportivo de
Pedrouços – Regata
Realizou-se no dia 8 de maio a Regata António 
Perfeito (nome de um antigo sócio do clube), 
organizada pela secção de vela do Clube Sportivo 
Pedrouços. A Regata teve lugar no rio Tejo e contou 
com cerca de 38 embarcações, incluindo a 
participação de outros clubes de mar da freguesia.



Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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Ginástica Sénior – Dia Nacional Luta
Contra a Obesidade – PSP Belém

Sport Algés e Dafundo – Vela
Foi um grande mês para o clube de mar de Belém! A 
Velejadora do Clube Carolina João garantiu, 
durante o mês de abril, o apuramento para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, em Vilamoura, na classe ILCA 
6 (Radial).
Também os velejadores da Classe Optimist foram 
apurados para dois campeonatos internacionais - 
Afonso Munhá para o Campeonato do Mundo 
(Itália); Constança Quaresma e Duarte Reis para o 
Campeonato da Europa, em Espanha.
Muitos parabéns aos quatro atletas!

No dia 22 de maio celebrou-se o dia nacional da 
luta contra a obesidade e, para promover o 
propósito deste dia, a esquadra da PSP de Belém 
realizou um evento no jardim Vasco da Gama, para 
o qual convidou a turma de ginástica sénior da 
Junta de Freguesia de Belém para fazer uma 
demonstração das suas aulas.
Para além de toda a participação de agentes da 
esquadra de Belém e de outras entidades envolvidas 
no evento, participaram mais de 20 alunos da turma 
de ginástica sénior, liderados pelo professor Vítor 
Gonçalves, que, mais uma vez, demonstrou que a 

idade não é um fator impeditivo para os seus 
alunos!
A Junta de Freguesia de Belém agradece ao 
professor Vítor Gonçalves e aos seus alunos pela 
dedicação e disponibilidade que têm tido na 
representação da sua freguesia em vários eventos 
de responsabilidade social, e em especial neste, 
onde enfatizou um tema tão sensível nos dias de 
hoje, que é a obesidade.
A Junta de Freguesia de Belém dá os parabéns à 
esquadra da PSP de Belém pela sua iniciativa.  



Peça de teatro “O divórcio”
A comédia de Beto Valles “O Divórcio”, com Ana 
Morgado e Luís Santos Mascarenhas, foi 
apresentada no dia 4 de junho. O Belém Clube, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Belém, 
disponibilizou 50 bilhetes à população para assistir 
ao vivo a esta peça de teatro.

Ofertas de livros
Agradecemos as ofertas de Teresa Bastos, 
Guilhermina Rodrigues, Catarina Simão, Luísa 
Sarmento de Matos, Gladys Malafaia Nogueira, 
Maria Noémia Miranda e a todos os amigos da 
nossa biblioteca que concorrem, através de ofertas 
de obras, para a qualidade do acervo da mesma. 

Aulas de línguas: português, 
espanhol, inglês, francês e italiano
As aulas tiveram início em maio e logo se notou 

uma grande procura e interesse em saber as datas 
das próximas inscrições, que se iniciam depois do 
verão.
“Só posso agradecer à professora de inglês, Ângela 
Paulo Nazaré, por tornar as suas aulas tão 
agradáveis e proveitosas”.
Aluna Maria Clotilde Ceia.
“A professora de italiano Francesca Moja dá aulas 
muito variadas, com muito dinamismo, das quais 
saímos com uma excelente disposição. Além duma 
aprendizagem muito boa da língua”. Aluno José 
Orlando Leonardo. 
Bem-haja aos nossos estimados professores 
voluntários.

Programa LEIA
“Para mim ler é o sal da vida. Quando entrego um 
livro na biblioteca despeço-me dele e fica a sua 
recordação”. M. Palmira Mateus Jorge, utilizadora 
do projeto LEIA.

Livros infantis para África
Em abril, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
seu Pelouro da Cultura, entregou livros infantis que 
serão encaminhados às crianças de Moçambique na 
província de Gaza (Xai-Xai, Chongoene, Chokwé e 
Manjangue), através de Mafalda Afonso, da 
organização “Um Pequeno Gesto Uma Grande 
Ajuda” (http://umpequenogesto.org/). Esta 
instituição faz parte da Plataforma Portuguesa das 
Organizações Não-Governamentais para o 
Desenvolvimento.
Um Pequeno Gesto é uma ONGD sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecida, que atua em 
Moçambique desde 2004. A sua estrutura e 
intervenção têm vindo a crescer e hoje apoia 
diretamente mais de 900 crianças, através do 
Programa de Apadrinhamento, com Projetos em 
áreas como Educação, Infraestruturas, Alívio à 
Pobreza e Sustentabilidade.

Mostra Bibliográfica
Na Mostra de junho e julho, estão expostos e 
disponíveis para empréstimo na nossa biblioteca 
livros do escritor Robert Wilson, que divide o seu 
tempo entre Inglaterra e Portugal. É autor de vários 
romances policiais como Último Acto em Lisboa e 
O Cego de Sevilha, tendo sido este último adaptado 
para televisão.

Rádio Freguesia de Belém
A biblioteca, no âmbito do seu programa de 
entrevistas para a Rádio Freguesia de Belém, 
convidou a professora Dora Batalim para falar 
sobre o livro infantil. Licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas, estudou também educação, 
leitura e arte-terapia, colaborou na Gulbenkian e 
foi jurada de várias edições do Prémio Nacional de 
Ilustração. Faz ainda parte da Rede de especialistas 
da DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas). É docente da Pós-Graduação em 
livro Infantil na Universidade Católica e professora 
de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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No dia 15 de abril de 2021 foi inaugurada a 
Rádio Freguesia de Belém, que se encontra a 
funcionar no Quiosque da Junta de Freguesia de 
Belém, localizado no alto da Avenida Ilha da 
Madeira, e que irá estar no ar 24h por dia. Foi 
feita a pensar em Belém e muito especialmente 
em si, pelo que se agradece que seja ouvinte 
atento e colaborador ativo deste projeto 
comunitário da Junta de Freguesia de Belém. 

A Rádio Freguesia de Belém é uma estação de rádio 
difundida exclusivamente através da internet, 
promovida pela Junta de Freguesia de Belém, com o 
apoio da Câmara Municipal de Lisboa, sem fins 
lucrativos, e dinamizada por fregueses em regime 
de voluntariado.
É uma rádio com uma orientação institucional e 
científica de cariz pedagógico que promove 
conteúdos das diversas áreas dos pelouros da Junta 
de Freguesia. Dirige-se à comunidade da freguesia 
de Belém, promovendo interação entre fregueses, 
aproximação social e participação cívica. É uma 
rádio que transmite conteúdos informativos, 
pedagógicos e de entretenimento, de interesse para 
a comunidade de Belém.
Atendendo à atual pandemia torna-se imperioso 
manter uma comunicação diária, rápida e fluída 
com a comunidade, promovendo assistência local 
aos fregueses e prevenindo situações de isolamento 
social. 
A Rádio Freguesia de Belém responde a esta 
necessidade urgente de manter o contacto com a 

comunidade e estará na linha da frente na mudança 
do paradigma da comunicação dentro da 
comunidade.
Da equipa fazem parte Maria Cid, coordenadora, 
Mariana Perry, assistente de produção, Sofia 
Cavaco, assistente de produção, e ainda um 
conjunto de voluntários, entre os quais Alexandre 
Honrado, Ana Catarina Correia, Brunna Anjos, 
Catarina Silva, Cláudia Prazeres, Inês Lima, Fátima 
Castilho, Liliana Janicas, Madalena Valles, Mafalda 
Proença, Pedro Pinto, Raquel Torres Gerra, Ricardo 
Cocco e Sara Silva. 

Para ouvir basta aceder à pagina: 
www.radiobelem.jf-belem.pt
Contamos consigo!

Intervenção financiada pela CML, executada pela JFB 
e ativada pela Rádio Miúdos.

Rádio Freguesia de Belém

PARA + INFO
Rádio Freguesia de Belém
Avenida Ilha da Madeira
www.radiobelem.jf-belem.pt
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do projeto LEIA.
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de literatura infanto-juvenil na Escola Superior 
Maria Ulrich. Como diz Dora “Sempre me 
interessaram os livros enquanto objeto de 
comunicação estética e observar as relações que se 
podem estabelecer a partir deles com o resto do 
universo e com os seus leitores. Neste duplo 
sentido, aqueles livros que assumem também a 
ilustração e o design como linguagem 
indispensável transformam-se em território ainda 
mais vasto de possibilidades e cruzamentos”. A 

entrevista passou no Dia Mundial da Criança.

A Viúva Negra
Daniel Silva, filho de pais açorianos, emigrantes no 
Michigan, número um da lista do The New York 
Times, tem os seus livros publicados em mais de 30 
países. A Viúva Negra é um romance policial e de 
espionagem. 

Trilogia “O século”
Na Trilogia “O século” de Ken Follett, que inclui os 
títulos “A queda dos gigantes”, “O inverno do 
mundo” e “No limiar da eternidade”, é narrada a 
saga de cinco famílias – Americana, Alemã, Russa, 
Inglesa e Galesa. O primeiro volume começa em 
1911, no quadro da Primeira Grande Guerra e da 
Revolução Russa, e o terceiro encerra a Série. O 
destino dos seus personagens é selado pelas 
decisões dos Governos, que deixam o mundo à 
beira do abismo durante a Guerra Fria. Uma trilogia 
interessante para requisitar na biblioteca.

20º Aniversário Karnart
O espaço cultural Karnart está de parabéns pelos 
seus vinte anos de atividade. Fundada em 2001, a 
Karnart (KT) tem sede na freguesia de Belém, na 
Avenida da Índia, n.º 168. Trata-se de um original 
núcleo cultural, que desenvolve espetáculos 
veiculados às várias áreas artísticas, 
nomeadamente o teatro, a música e as artes 
plásticas, mas principalmente desenvolvendo um 
diálogo entre a performance e a instalação, numa 
manifestação batizada pelo grupo como “Perfinst”.
Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org
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Em abril voltámos a receber presencialmente os 
nossos alunos, cheios de novidades, saudades e 
uma vontade grande de passar as tardes entre 
amigos.
Foi um regresso há muito esperado e que 
rapidamente deu frutos - a horta voltou a encher-se 
de pequenos jardineiros e agricultores vindos da 
Ludoteca, que com os seus ovos frescos 
proporcionaram tardes deliciosas à volta de 
omeletes doces e salgadas, no Clube de Culinária. 
A estes ovos os alunos da horta juntaram também 
as primeiras alfaces que, numa ação de 
solidariedade comunitária, foram doados pela 
Escola e pelos Clubes ao Refood Belém.

Aos poucos foi também possível que os Clubes de 
desporto pudessem voltar a treinar na Piscina 
Municipal do Restelo, no CIF e no complexo 
desportivo do Clube de Futebol “Os Belenenses”, 
num momento em que a atividade física se tornou 
ainda mais relevante para a saúde das crianças. Os 
Clubes de Plástica e Multimédia deslocaram-se 
ao Parque dos Moinhos de Santana, com o objetivo 
de desenvolver uma atividade de LandArt - uma 
forma de prática artística em que os materiais 
utilizados são recolhidos diretamente da natureza, 
e cujo resultado tem uma curta duração de vida, 
regressando de novo a essa mesma natureza. 
Assim, os alunos do Clube de Plástica criaram as 
suas obras com o recurso a folhas, flores, pedras e a 

Clubes Paula Vicente... 

outros elementos naturais encontrados no local. De 
modo a ficar um registo fotográfico do trabalho 
efetuado, os alunos de multimédia foram 
desafiados a identificar e fotografar os vestígios 
deixados pelos colegas.
Já os alunos do Clube de Laboratório decidiram 
retribuir todo o carinho que as suas mães lhes dão 
diariamente e empenharam-se para criar um creme 
hidratante e muito aromático de forma a tornar 
este dia ainda mais especial.
Como já tem sido habitual, o Clube de Teatro e a 
Dança invadiram o espaço, o tempo e a vida dos 
nossos alunos com a preparação de mais uma peça 
para exibir aos colegas e professores dos Clubes, 

estando neste momento a decorrer os ensaios.
Já o Clube de Jornalismo iniciou as aulas no 
recém-inaugurado estúdio de gravação da Rádio 
Freguesia de Belém. Com esta nova parceria, os 
alunos usam o equipamento de gravação para gerar 
as suas “Conversas de Miúdos”, um programa 
radiofónico gerido pelos mesmos desde o 
planeamento de temas, à moderação das conversas, 
captação e edição do som! A primeira emissão já foi 
para o ar, num especial sobre o dia do Star Wars. 
Mais conversas serão emitidas online na Rádio 
Freguesia de Belém (www.radiobelem.jf-belem.pt).
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Destaque também para o seu acervo, acessível a 
todos através do “Gabinete de Curiosidades”, um 
espaço que pode ser visitado mediante marcação 
prévia.
Contactos: www.karnart.org

Em abril voltámos a receber presencialmente os 
nossos alunos, cheios de novidades, saudades e 
uma vontade grande de passar as tardes entre 
amigos.
Foi um regresso há muito esperado e que 
rapidamente deu frutos - a horta voltou a encher-se 
de pequenos jardineiros e agricultores vindos da 
Ludoteca, que com os seus ovos frescos 
proporcionaram tardes deliciosas à volta de 
omeletes doces e salgadas, no Clube de Culinária. 
A estes ovos os alunos da horta juntaram também 
as primeiras alfaces que, numa ação de 
solidariedade comunitária, foram doados pela 
Escola e pelos Clubes ao Refood Belém.

Aos poucos foi também possível que os Clubes de 
desporto pudessem voltar a treinar na Piscina 
Municipal do Restelo, no CIF e no complexo 
desportivo do Clube de Futebol “Os Belenenses”, 
num momento em que a atividade física se tornou 
ainda mais relevante para a saúde das crianças. Os 
Clubes de Plástica e Multimédia deslocaram-se 
ao Parque dos Moinhos de Santana, com o objetivo 
de desenvolver uma atividade de LandArt - uma 
forma de prática artística em que os materiais 
utilizados são recolhidos diretamente da natureza, 
e cujo resultado tem uma curta duração de vida, 
regressando de novo a essa mesma natureza. 
Assim, os alunos do Clube de Plástica criaram as 
suas obras com o recurso a folhas, flores, pedras e a 
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outros elementos naturais encontrados no local. De 
modo a ficar um registo fotográfico do trabalho 
efetuado, os alunos de multimédia foram 
desafiados a identificar e fotografar os vestígios 
deixados pelos colegas.
Já os alunos do Clube de Laboratório decidiram 
retribuir todo o carinho que as suas mães lhes dão 
diariamente e empenharam-se para criar um creme 
hidratante e muito aromático de forma a tornar 
este dia ainda mais especial.
Como já tem sido habitual, o Clube de Teatro e a 
Dança invadiram o espaço, o tempo e a vida dos 
nossos alunos com a preparação de mais uma peça 
para exibir aos colegas e professores dos Clubes, 

estando neste momento a decorrer os ensaios.
Já o Clube de Jornalismo iniciou as aulas no 
recém-inaugurado estúdio de gravação da Rádio 
Freguesia de Belém. Com esta nova parceria, os 
alunos usam o equipamento de gravação para gerar 
as suas “Conversas de Miúdos”, um programa 
radiofónico gerido pelos mesmos desde o 
planeamento de temas, à moderação das conversas, 
captação e edição do som! A primeira emissão já foi 
para o ar, num especial sobre o dia do Star Wars. 
Mais conversas serão emitidas online na Rádio 
Freguesia de Belém (www.radiobelem.jf-belem.pt).

...um regresso tão esperado!
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AAAF/CAF – Apoio à Família

As férias da Páscoa (para as crianças a frequentar as 
escolas EB de Caselas, EB Moinhos do Restelo e 
Jardim de Infância de Belém) foram apenas quatro 
dias, mas foram dias repletos de atividades 
divertidas para as crianças!
Entre gincanas, jogos tradicionais, uma tarde 
desportiva, as populares caças aos ovos e diversas 
atividades alusivas ao tema da páscoa, tivemos uma 
“Hora do Conto” bem diferente. Uma vez que não 
podíamos ter pessoas de fora da escola a dinamizar, 
convidamos uma monitora a desenvolver a 
atividade via “zoom”. O resultado foi fantástico! 
Houve muita interação entre as crianças e a 
dinamizadora e os trabalhos feitos como 
complemento da atividade foram um sucesso!

Realizaram ainda um “escape room”, um festival da 
canção e uma festa da primavera que ajudaram na 
animação das férias.
O 3º período começou da melhor maneira depois de 
algumas crianças terem estado em confinamento 
durante quase dois meses. A vontade de regressar à 
escola já era muita e por isso desenvolvemos 
muitas atividades para além de muita brincadeira! 
E como o mês de junho é o mês dos Santos 
Populares, iremos ter em cada escola um desfile de 
marchas!
Já estamos em contagem decrescente para as férias 
do verão e, por isso, estejam atentos pois as 
inscrições irão decorrer em meados de junho.

Não desistimos de recuperar
o estacionamento público
da Rua Gregório Lopes, que
foi abusivamente retirado
pela CML aos moradores.
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Viaturas elétricas
para uma freguesia
mais sustentável

As viaturas elétricas são cada vez mais uma 
tendência atual quando se trata de escolher um 
veículo. As suas características minimizam o 
impacto ambiental através da diminuição da 
emissão de CO2, e a mesmo tempo impactam 
positivamente ao nível do ruído, contribuindo para 
o desenvolvimento de uma cidade mais 
sustentável. 
A freguesia de Belém acompanha a tendência atual, 
dando o seu contributo para a ecologia e 
sustentabilidade da cidade de Lisboa.
A equipa de Higiene Urbana tem diariamente ao 
seu dispor 2 viaturas elétricas, cujas funções são de 
apoio às várias competências desta equipa, 
nomeadamente no esvaziamento de papeleiras, na 
recolha de resíduos indevidamente depositados 
junto aos ecopontos, no corte de ervas, no 
transporte de materiais, nas desinfecções dos 
arruamentos.
A viatura Alken, uma aquisição recente, apresenta 
uma autonomia de 10h, atinge a velocidade 
máxima de 45 km/h e possui uma capacidade de 
carga de 1400 kg.

A complementar esta viatura existe a Goupil, mais 
direcionada para transporte do material necessário 
ao corte de ervas na freguesia. A sua autonomia é 
de 8h, atinge a velocidade máxima de 25 km/h 
tendo uma capacidade de carga de 600kg.
Belém orgulha-se de participar na sustentabilidade 
da cidade de Lisboa.

Rua da
Junqueira

Não
desistimos
e exigimos

à CML os
dois sentidos!

PARA + INFO
Higiene Urbana
210 132 330
higiene.urbana@jf-belem.pt 
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Deposite os seus óleos
alimentares nos “Oleões”

Eliminação de ervas daninhas
Eliminar as ervas que crescem de forma espontânea 
na via pública é fundamental para garantir a 
segurança de todos os munícipes que nela circulam, 
evitando que ocorram quedas que podem 
comprometer a sua saúde, bem como facilitar a 
deslocação a pessoas com mobilidade reduzida.
Este processo de eliminação resulta da sinergia do 
corte de ervas e da posterior aplicação de herbicida, 
sendo que existem tempos próprios para a 
execução de cada fase do processo e uma real 
dependência das condições meteorológicas. 
Por forma a cumprir a legislação em vigor, sempre 
que se procede à aplicação de herbicida na 
freguesia de Belém são colocados, 
antecipadamente, avisos nos arruamentos em 
questão, bem como um comunicado nos nossos 
meios de comunicação digital da Junta de Freguesia 
de Belém (Facebook).
Muitas são as questões colocadas pelos munícipes 
quanto ao risco do produto utilizado. No processo 
de aplicação de herbicida, a exposição ao produto é 

baixa, sendo que o risco é igualmente baixo. A este 
propósito, a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas, responsável pela classificação e 
rotulagem das substâncias químicas, confirmou a 
não classificação do glifosato como substância 
carcinogénica.
Em 2017, a Junta de Freguesia de Belém alterou o 
produto herbicida para vinagre de álcool, porém a 
DGAV veio proibir a sua aplicação, tendo a Junta de 
Freguesia de Belém regressado ao produto que 
melhor eficácia apresenta. Em 2020 foram 
realizados testes com outros produtos 
fitofarmacêuticos (sem base de glifosato), mas os 
mesmos revelaram uma menor eficácia, 
apresentando assim uma relação custo-benefício 
bastante mais desvantajosa. Em 2021 iniciámos 
novos testes com outras substâncias alternativas, 
mas que ainda se encontram em fase de estudo.
A Junta de Freguesia de Belém está sempre atenta 
ao desenvolvimento de novos produtos, tendo 
sempre em atenção a importante relação entre o 
custo e a eficácia.

Belém é uma freguesia que visa o seu 
desenvolvimento de forma sustentável e ecológica. 
A Freguesia de Belém tem 8 novos oleões para 
recolha seletiva de óleos alimentares usados (OAU), 
provenientes da utilização doméstica nas nossas 
casas, permitindo assim um aumento da sua 
recolha e reciclagem, e evitando a contaminação 
das águas.
A inovação dos novos oleões traduz-se no Sistema 
Smart S+, onde esta tecnologia permite a interação 
com os munícipes através de uma aplicação móvel 
que oferece as seguintes funcionalidades: 
- a promoção de um sistema PAYT - Pay as You 
Throw (Pagar pelo Produzido), através de um 
sistema de incentivos para a separação e correto 
encaminhamento dos OAU; 
- a identificação da localização dos oleões mais 
próximos (rede municipal);
- a partilha da informação da quantidade de OAU 
corretamente encaminhada pelo utilizador, através 
das redes sociais.
 Veja onde pode colocar os resíduos de óleo:
Rua Antão Gonçalves, Posto de Limpeza do Restelo
Rua Tristão Vaz, Frente nº 49

Rua Gonçalves Zarco, Ft 21G
Largo Luís Alves Miguel, junto ao Parque Skate
Rua Lucília do Carmo, Frente nº 1
Rua Duarte Pacheco Pereira, Junto Parque lnfantil
Rua Jerónimos, Próximo nº 8
Rua Embaixador, Frente ao nº 194
Travessa dos Escaleres no parque de estacionamento 
EMEL
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Maria Nuvem: a vestir Belém desde 1991
Residente em Belém desde os seus 20 anos, a 
designer Ana Valsassina Galveias define Belém 
como a freguesia onde adora morar e trabalhar.
Por isso mesmo, há 30 anos, decidiu abrir na zona 
comercial de Belém a loja Maria Nuvem, que se 
mantém no mesmo local, com a mesma equipa, até 
aos dias de hoje.
A Maria Nuvem, loja que veste crianças dos 0 aos 
12 anos, tem a sua história e génese marcada 
também por crianças: a Ana fundou a marca 
quando estava grávida da sua filha Carolina, há 30 
anos, e no ano em que nasceu o seu filho Felipe, 
decidiu abrir as portas da Maria Nuvem em Belém.
Conhece várias gerações da mesma família, e 
crianças que se vestiram na Maria Nuvem escolhem 
hoje continuar a vestir lá os seus filhos e em 
algumas famílias até mesmo os netos. 
As coleções que se podem encontrar na Maria 
Nuvem, são de estilo clássico e intemporal, sendo 
uma loja multimarcas, não abdica de manter a sua 
própria marca.
A loja tem patente o cunho pessoal da sua 
fundadora, que escolhe coleções, elabora as tão 
famosas montras, tendo sido classificada em 2º 
lugar no Concurso Montras de Natal de Belém 
2020.
Nesta fase é sua filha mais nova Inês, também 
designer, que colabora com a loja, sendo a 
responsável pelas fotografias tiradas à montra que 
podemos ver nas redes sociais.

Contactos:
Rua Duarte Pacheco Pereira, Nº 26 B
Tel. 21 301 49 13
FB: @marianuvem 
IG: @maria.nuvem
www.marianuvem.pt

Belém regressa em segurança à realização da Feira 
das Antiguidades, Velharias e Artesanato de Belém.
Em 2020, a mesma foi interrompida por questões 
inerentes ao Estado de Emergência e Saúde Pública, 
fazendo-se cumprir as diretrizes Governamentais e 
da Autarquia, no entanto, a Junta de Freguesia de 
Belém, consciente do impacto que esta interrupção 
trouxe aos feirantes, elaborou um regresso seguro à 
atividade normal.
Criámos um novo regulamento, renovámos as 
estruturas, elaborámos um plano de contingência 
para que a Feira possa retomar o seu normal 
funcionamento com a maior brevidade.
Queremos que a Feira das Antiguidades, Velharias e 
Artesanato de Belém volte a ser um ponto de 
passagem e lazer das famílias da freguesia e fora 
dela.

Feira das Antiguidades, Velharias
e Artesanato de Belém 
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DESTAQUES

Projeto Radar

Renovação de Parceria da Freguesia de Belém 
com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

O Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, esteve presente no dia 
21/05 na sessão de assinatura do Novo Acordo de 
Tratamento e Proteção de Dados com a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, no âmbito do Projeto 
Radar.

Visitas Institucionais -
Moldávia, Indonésia e Geórgia

Nos últimos meses foram várias as recepções a 
representantes de outros países em Portugal que se 
realizaram na Junta de Freguesia de Belém.
Ainda no dia 26 de março, o Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, 
recebeu, na sede da autarquia, Sua Excelência o 
Embaixador da Geórgia em Portugal, George 
Mirtskhulava, numa visita de cortesia e 
apresentação de cumprimentos.
Já no dia 4 de maio, foi a vez de Fernando Ribeiro 
Rosa receber, também na sede desta autarquia, Sua 
Excelência o Embaixador da Moldávia em Portugal, 
Alexei Cracan, igualmente em visita de cortesia e 
apresentação de cumprimentos.   
Finalmente, no dia 12 de maio, o Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém recebeu na sede da 
autarquia o Encarregado de Negócios a.i. da 
Embaixada da Indonésia em Portugal, Primeiro 
Secretário Rieza Rahadian Maulana, numa visita de 
cortesia e apresentação de cumprimentos em que 
foram abordados vários futuros projetos no 
domínio cultural.

Embaixador da Geórgia em Portugal, George Mirtskhulava

Embaixador da Moldávia em Portugal, Alexei Cracan

Encarregado de Negócios a.i. da
Embaixada da Indonésia em Portugal,
Primeiro Secretário Rieza Rahadian Maulana
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Entrevista Antena 1 
Brasões Florais da
Praça do Império

DESTAQUES

Em entrevista ao Programa “Portugal em Direto” da 
Antena 1, Fernando Ribeiro Rosa, Presidente da 
Junta de Freguesia de Belém, fala dos brasões 
florais da Praça do Império e da sua eventual 
preservação em calçada. 
Ouça a entrevista no site da JF Belém: 
jf-belem.pt/blog
ou no Facebook: 
facebook.com/juntafreguesiabelem

Rotary Clube
Lisboa-Belém divulga
o movimento rotário
aos jovens da Casa Pia
de Lisboa

No âmbito da colaboração que o Rotary Clube 
Lisboa-Belém mantém com a Casa Pia de Lisboa, 
foi realizada, no dia 5 de maio de 2021, uma sessão 
de divulgação do Movimento Rotário, dirigida aos 
jovens e professores da Casa Pia de Lisboa. Esta 
sessão contou com as intervenções dos 
Companheiros Clemente Galvão, Presidente do 
Clube, José Carlos Estorninho, responsável pelos 
Serviços à Juventude, Ana Gomes, da Comissão 
Distrital Juventude / Novas Gerações D1960 e 
Enrico Aiex, do Rotaract Lisboa-Belém.
Os jovens e professores mostraram-se muito 
interessados e esperamos que novos eventos 
venham a realizar-se para enquadramento no 
âmbito do Movimento Rotário das atividades de 
voluntariado que estes jovens já realizam.

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

SITUÁRIO
Arquitetura, Design e Interiores
Travessa da Praça Nº 8
T/ 968 711 187 / 213 622 491
Web: www.situario.com

CITADINA
Churrascaria Moderna
Rua dos Jerónimos n.º 54A
T/ 214 031 443
www.citadinacm.pt

MIMOSA DE PEDROUÇOS
Pastelaria Snack Bar
Rua de Pedrouços, Nº 75D
T/ 924 034 005

Bem-vind@ a Belém!


