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TELEFONES ÚTEIS
Emergência: 112
PSP: 213 619 626
PSP “Idosos em Segurança”:  915 695 939
PSP “Comércio”:  969 896 977
Bombeiros (Sapadores): 808 215 215
Bombeiros (BVCO): 213 841 880
Bombeiros (BV Ajuda): 210 939 949
USF “Descobertas”: 213 039 090/1
Hospital S. Francisco Xavier: 210 431 000
CM  Lisboa: 217 988 000
EPAL (Roturas): 800 201 600
Gás (Roturas): 800 201 722
EDP: 800 506 506
Lixo Volumoso: 808 20 32 32 / 218 170 552
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Junta de Freguesia de Belém
Periodicidade: Bimestral
Tiragem: 12.500 exemplares
Depósito Legal: 1822727/02
Propriedade e Distribuição:
Junta de Freguesia de Belém
Foto da capa: JF Belém

Junta de Freguesia de Belém – Sede
Largo dos Jerónimos, N.º3
1400-209 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt 
Horário: 2.ª a 6.ª feira
09H30 –13H  :: 14H30 – 18H

Junta de Freguesia
de Belém – Delegação

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

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

09H30 –13H  :: 14H30 – 18H

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

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

Posto Higiene Urbana 2
Rua Carlos Calisto
1400-043 Lisboa

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

Loja Solidária
Rua de Pedrouços, N.º84-86

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

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

feriados, 5ºs Sábados

Posto Higiene Urbana  1
Travessa da Saúde
1400-335 LISBOA

Espaço Público
Rua José Calheiros, N.º13

1400-243 Lisboa

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

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

09H30 –13H  :: 14H30 – 18H

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

Centro Médico
“Os Moinhos” Caselas

Rua dos Margiochis, N.º20
1400-243 Lisboa

(consultas médicas
e enfermagem)
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Fernando Ribeiro Rosa, Presidente
fernando.rosa@jf-belem.pt 
Relações Institucionais, Segurança, Finanças, Património,
Organização, Recursos Humanos, Urbanismo,
Espaço Público, Mobilidade, Licenciamento e
Comunicação & Imagem

Maria Helena Lencastre, Vogal
(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, Secretário
tiago.pessoa@jf-belem.pt 
Desporto, Coletividades, Higiene Urbana,
Comércio e Empreendedorismo

Ianara Mota Pinto, Vogal
ianara.motapinto@jf-belem.pt 
Cultura e Turismo

EXECUTIVO E PELOUROS

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

Nesta quadra natalícia não podia deixar de enviar 
uma mensagem de esperança, paz, alegria e 
solidariedade a todos os colaboradores da Junta e à 
população residente na Freguesia de Belém.
Depois de um ano tão desafiante como o de 2020, 
voltámos a ser postos à prova mais uma vez neste 
ano de 2021. Mas o espírito de união e de cuidado e 
proximidade com o outro voltou a estar mais 
presente do que nunca. Os mais frágeis 
continuaram mais expostos e isso fez redobrar os 
esforços de fazer mais e melhor por todos. E, 
juntos, fomos capazes de o fazer. De chegar aos que 
mais precisam e que mais isolados estiveram nos 
últimos meses. Com o empenho de todos, 
melhorámos a vida de tantos.
Os projetos lançados pela Junta de Freguesia para 
dar resposta aos desafios lançados pela pandemia 
da Covid-19 permitiram estreitar distâncias e 
ultrapassar barreiras. “Belém Consigo”, a Linha de 
Acompanhamento Telefónico de Seniores em 
Situação de Isolamento, o projeto “Leia”, ou o apoio 
diverso ao programa de vacinação, foram apenas 
alguns dos novos apoios que nasceram e fizeram a 
diferença na vida de tantas pessoas.
E estes novos projetos vieram juntar-se a outros 
mais antigos e já tão bem conhecidos dos nossos 
fregueses, como o Transporte Solidário, a Loja 
Solidária, a Lavandaria Social, o Refood e o PEAS – 
Projeto Envelhecimento Ativo e Saudável. Ou ainda 
o Cartão Solidário, que chega a um número cada 
vez maior de agregados familiares.
Consciente das dificuldades que o quotidiano nos 
apresenta, a Junta de Freguesia tem tido a 
preocupação, ao longo destes últimos anos, de 
tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida de 

todos os que habitam em Belém, centrando a sua 
intervenção na solidariedade, fundamentalmente 
com todos aqueles que ainda não viram os seus 
problemas plenamente resolvidos. Por isso mesmo 
reforçámos o nosso objetivo de dar continuidade ao 
projeto iniciado, convictos de que continuaremos a 
merecer a vossa confiança.
Renovada a esperança e confiança nesta equipa que 
vos serve, redobramos o nosso compromisso e 
empenho para com todos os fregueses de Belém e 
as suas mais genuínas expetativas.
Um novo ano aproxima-se e com ele vêm sempre 
novos desafios. Da nossa parte sentimo-nos com 
determinação para fazer de Belém um lugar onde os 
seus habitantes sintam orgulho e vontade de viver. 
E um lugar que continua a oferecer espaços e 
monumentos únicos e tão emblemáticos da capital, 
que atraem milhares de visitantes todos os anos. E 
fazemos os mais sinceros votos de que os novos 
tempos que se avizinham permitam voltar a receber 
na nossa Freguesia de Belém todos os turistas com 
que há muito nos habituámos a conviver. 
Pessoalmente, desejo a todos um Santo e Feliz 
Natal e um ano de 2022 repleto de saúde, paz e 
harmonia, renovando o compromisso de contributo 
por parte do Executivo da Freguesia de em 
conjunto com todos vós, tornarmos esta freguesia 
um dos melhores locais do nosso país para se viver 
com paz, segurança e qualidade de vida. Estarei 
sempre à vossa disposição e faço votos que tenham 
um ótimo Natal e uma entrada em 2022 muito 
feliz!

Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da
Junta de Freguesia de Belém

Estarei sempre à vossa
disposição e faço votos
que tenham um ótimo
Natal e uma entrada em
2022 muito feliz!
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No dia 15 de outubro de 2021 pelas 21h, no 
Auditório do Centro Social de Belém, decorreu o 
Ato de Instalação dos Órgãos da Freguesia de 
Belém, resultantes das Eleições Autárquicas de 26 
de setembro, numa cerimónia que serviu para 
tomada de posse dos órgãos eleitos. 
A primeira parte da cerimónia, contou com a 
presença do Presidente eleito da Câmara Municipal 
de Lisboa, Carlos Moedas e outros Vereadores, e 
teve como Ordem de Trabalho a instalação dos 
novos elementos da Assembleia de Freguesia nas 
respetivas bancadas, em ato presidido pelo 
Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, 
Telmo Correia.
Foram eleitos pela Coligação “Novos Tempos” 
(PPD/PSD.CDS/PP.A.MPT.PPM) os seguintes 
elementos: Fernando Ribeiro Rosa (PSD); Maria 
Helena Lencastre (PSD); Telmo Correia (CDS); 
João Carvalhosa (PSD); Verónica Carvalho (CDS); 
Tiago Pessoa (CDS) e Ianara Mota Pinto (PSD).
Pela Coligação “Mais Lisboa” (PS.L.) os seguintes 
elementos: Patricia Campos (PS); Tiago Veloso 
(PS); Fernanda Santos (PS) e Sandra Pinto da 
Costa (PS), pela Iniciativa Liberal: Mafalda Sim 
Sim e pela CDU: Josué Caldeira.
Após a instalação da Assembleia de Freguesia, 

deu-se início à primeira reunião da Assembleia de 
Freguesia, presidida por Fernando Ribeiro Rosa, 
cabeça da lista mais votada “Novos Tempos”, com a 
eleição dos Vogais da Junta de Freguesia, por 
escrutínio secreto, passando assim o Executivo da 
Freguesia de Belém para o quadriénio 
2021-2025, a ser constituído por Fernando Ribeiro 
Rosa (Presidente), Tiago Pessoa (Secretário), João 
Carvalhosa (Tesoureiro), Maria Helena Lencastre 
(Vogal) e Ianara Mota Pinto (Vogal). De seguida, 
foram substituídos os elementos que passaram para 
o Executivo pelos seguintes cidadãos: Fernando 
Magarreiro, Maria Antónia Balula Santos, António 
Delicado e Samuel Serrano, todos do PSD, e Diogo 
Belford, do CDS/PP. 
Findo este acto, prosseguiu-se a reunião com a 
eleição dos membros da Mesa da Assembleia de 
Freguesia para o mesmo quadriénio por escrutínio 
secreto, da qual resultou a eleição dos seguintes 
elementos: 
Telmo Correia (Presidente - CDS); António 
Delicado (1.º Secretário - PSD); Maria Antónia 
Balula Santos (2.ª Secretária - PSD).
Além da Mesa fazem parte da Assembleia de 
Freguesia os seguintes representantes dos 
partidos, num total de 13 membros: 

Tomada de posse dos Orgãos Eleitos (Quadriénio 2021-2025)

O novo
Executivo
da Junta de
Freguesia
de Belém 

Fernando Ribeiro Rosa, Presidente

João Carvalhosa, Tesoureiro Maria Helena Lencastre, Vogal Ianara Mota Pinto, Vogal

Tiago Pessoa, Secretário
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deu-se início à primeira reunião da Assembleia de 
Freguesia, presidida por Fernando Ribeiro Rosa, 
cabeça da lista mais votada “Novos Tempos”, com a 
eleição dos Vogais da Junta de Freguesia, por 
escrutínio secreto, passando assim o Executivo da 
Freguesia de Belém para o quadriénio 
2021-2025, a ser constituído por Fernando Ribeiro 
Rosa (Presidente), Tiago Pessoa (Secretário), João 
Carvalhosa (Tesoureiro), Maria Helena Lencastre 
(Vogal) e Ianara Mota Pinto (Vogal). De seguida, 
foram substituídos os elementos que passaram para 
o Executivo pelos seguintes cidadãos: Fernando 
Magarreiro, Maria Antónia Balula Santos, António 
Delicado e Samuel Serrano, todos do PSD, e Diogo 
Belford, do CDS/PP. 
Findo este acto, prosseguiu-se a reunião com a 
eleição dos membros da Mesa da Assembleia de 
Freguesia para o mesmo quadriénio por escrutínio 
secreto, da qual resultou a eleição dos seguintes 
elementos: 
Telmo Correia (Presidente - CDS); António 
Delicado (1.º Secretário - PSD); Maria Antónia 
Balula Santos (2.ª Secretária - PSD).
Além da Mesa fazem parte da Assembleia de 
Freguesia os seguintes representantes dos 
partidos, num total de 13 membros: 

PPD/PSD: Fernando Magarreiro e Samuel Serrano;
CDS/PP: Verónica Carvalho e Diogo Belford;
PS: Patrícia Campos, Tiago Veloso, Fernanda 
Santos e Sandra Pinto da Costa;
IL: Mafalda Sim Sim. 
PCP: Josué Caldeira 
Nesta cerimónia marcaram presença a população 
de Belém, voluntários e funcionários da Junta de 
Freguesia que encheram o Auditório do Centro 
Social de Belém, tendo a mesma terminado com o 
discurso do Presidente da Junta de Freguesia, 
Fernando Ribeiro Rosa.
De salientar o ato cívico e democrático exercido 
pelos eleitores da Freguesia tendo a abstenção do 
ato eleitoral sido de 41,69%, valor muito abaixo da 
média nacional de abstenção.    

 

TOMADA DE POSSE ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

No dia 18 de outubro foi a vez da tomada de posse 
de Carlos Moedas como Presidente da Câmara de 
Lisboa e do restante Executivo Municipal. Nessa 
mesma data, também tomou posse e foi instalada a 
Assembleia Municipal de Lisboa, tendo Fernando 
Ribeiro Rosa sido empossado como Deputado 
Municipal de Lisboa. 

Resultados das
Eleições Autárquicas
em Belém
(Junta de Freguesia)

 Votos % Mandatos
Novos Tempos Lisboa 3767 46,43 7
Mais Lisboa 1964 24,21 4
Iniciativa Liberal 700 8,83 1
CDU 539 4,77 1
Chega 387 4,77 0
Bloco de Esquerda 327 4,03 0
PAN 208 2,65 0

O Presidente da Assembleia de Freguesia, Telmo Correira,
no uso da palavra.

À esquerda: O Presidente, Fernando Ribeiro Rosa com o
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas
e o Presidente da Assembleia de Freguesia, Telmo Correia 

Auditório do Centro Social de Belém,
no dia da Tomada de Possse
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Caros Membros da Assembleia de Freguesia eleitos, 
Caros Fregueses, 
Caros Amigos,
Minhas Senhoras e meus Senhores

Hoje celebramos um novo ciclo na Freguesia de 
Belém, marcado pela vitória nas eleições 
autárquicas de dia 26 de setembro.
Permitam-me em primeiro lugar, uma palavra de 
agradecimento a todos os fregueses que votaram 
em nós e que acreditam no nosso projeto. Fica, 
desde já, a minha promessa e da minha equipa, que 
continuaremos a dar o nosso melhor em prol de 
toda a população da freguesia de Belém.
Quero também aproveitar para endereçar 
publicamente os meus parabéns ao Eng.º Carlos 
Moedas e a toda a sua equipa, confiante de que esta 
nova Câmara Municipal de Lisboa nos permitirá um 
trabalho mais articulado, cooperativo e com 
melhores resultados, algo que há já muito tempo 
não acontecia!
Não vos quero maçar, nem tomar muito tempo, mas 
tenho de reafirmar que é minha intenção cumprir 
na totalidade o programa eleitoral que apresentei e 
que mereceu a vossa concordância, destacando 
algumas áreas, que serão sempre prioritárias:
Refiro-me à Ação Social que continuará a trabalhar 
no sentido de apoiar os que mais precisam, dando 
continuidade aos projetos já existentes, como a 
atribuição dos cartões solidários, a lavandaria 
social, o transporte solidário, a loja solidária, o 
atendimento social, entre outros que irão de 
encontro às necessidades da população com uma 
particular referência aqui, aos Programas dedicados 
ao Envelhecimento Ativo e Saudável dos nossos 
seniores, agora reforçados com o projeto “Alegria 
de Viver by MQP”, que permitirá dar a esta 
população mais qualidade de vida, conforto e 
alegria.
Saliento também, os nossos campos de férias, não 
só para crianças, jovens e seniores, mas também os 
campos de férias inclusivos para crianças e jovens 
com necessidades educativas especiais – e faço-o 
com uma nota de vaidade, que certamente me será 
desculpada, porque estes campos de férias são 
amplamente reconhecidos como um absoluto 
sucesso!
Destaco ainda, na área da Educação, o Projeto 
Clubes (pioneiro na cidade), e os projetos CAF’s e 
AAAF’s, abrangendo assim todas as faixas etárias, 
contribuindo para uma melhoria significativa das 
competências pessoais e sociais dos nossos 

educandos. Projetos que nos orgulham e que 
certamente daremos continuidade.  
Fica também a promessa de que neste novo 
mandato tentaremos, finalmente, conseguir o 
Pavilhão Gimnodesportivo para a Escola 
Secundária do Restelo seja uma realidade, o que há 
larguíssimos anos, todos ambicionamos e 
aguardamos.
Por outro lado, também quero frisar, que 
reforçaremos a nossa aposta na intervenção nos 
Espaços Verdes, na Higiene Urbana e no Espaço 
Público, aqui com as BIR - Brigadas de Intervenção 
Rápida, valorizando o património existente, 
criando novos espaços de lazer, permitindo assim 
um dia a dia mais fácil, mais agradável e com maior 
qualidade de vida para toda a nossa população.
Também, num curto espaço de tempo, esperamos 
concretizar o projeto das novas instalações da sede 
da Junta de Freguesia de Belém. É para nós uma 
prioridade melhorar as condições de trabalho de 
todos os funcionários e colaboradores que com o 
seu trabalho, empenho e motivação contribuem 
para o sucesso da nossa missão. A todos eles 
endereço o meu muito obrigado!
Não posso deixar de dar uma palavra de 
agradecimento também aos nossos voluntários, nas 
diversas áreas, sem os quais o nosso trabalho seria 
bem mais difícil e incompleto.
Por ultimo, um agradecimento especial à minha 
família, em particular à minha mulher e aos meus 
filhos, que sempre me apoiaram e continuam a 
apoiar.
Finalmente, caros fregueses de Belém, uma 
garantia: podem continuar a contar comigo e com a 
minha equipa!
Muito Obrigado!
Por Belém, SEMPRE!

Discurso de
tomada de posse
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AÇÃO SOCIAL

* Nestes valores estão incluídas as atividades, o transporte, a alimentação, o seguro e o material de identificação. 
As inscrições são feitas online e já se encontram disponíveis, esteja atento ao Facebook e ao site da Junta de Freguesia para obter o referido link. Caso 
não o consiga fazer, poderá deslocar-se à Junta de Freguesia e preencher a inscrição com o nosso apoio a partir do início de dezembro.
IMPORTANTE: No caso de haver crianças que frequentem os Jardins de Infância e as escolas básicas públicas da Freguesia de Belém, os 
Encarregados de Educação deverão dirigir-se à Coordenação CAF da escola, de forma a frequentarem o programa de férias CAF que é 
disponibilizado.

A Junta de Freguesia de Belém vai promover um 
programa de apoio às famílias da nossa freguesia 
durante as férias de Natal de 2021, que estará a 
funcionar entre os dias 20 e 31 de dezembro de 
2021 (9 dias úteis).
Este programa é destinado a crianças e jovens entre 
os 6 e os 17 anos, com as seguintes especificidades 
e de acordo com o escalão da Segurança Social dos 
Encarregados de Educação:
1. Crianças dos 6 aos 10 anos que não frequentem 
as Escolas Básicas Públicas da Freguesia e crianças 
com 11 ou 12 anos da Freguesia.
Atenção: No caso de crianças com 12 anos e que 
frequentem o 7º ano de escolaridade, os 
Encarregados de Educação poderão optar pelo 
programa de Jovens ou Crianças, bastando na 
inscrição online selecionar o programa pretendido.
2. Jovens dos 13 aos 17 anos residentes na 
Freguesia de Belém.
As atividades deste grupo serão diferentes do grupo 
anterior, sendo adaptadas às suas idades.

Campos de Férias de Natal 2021 (dos 6 aos 17 anos)

Tem mais de 60 anos, mora nesta Freguesia e 
gostaria de aprender a usar um computador?
O Curso de Iniciação à Informática ainda tem vagas 
para preencher este ano!
Junte-se à formação de computadores na sua 
freguesia e usufrua de um ambiente descontraído, 
simpático e agradável.
Aprenda com boa disposição e termine o seu curso 
com mais conhecimentos e conhecidos.
Se não for o feliz contemplado para participar neste 
ano letivo de 2021/2022, ou se ainda não sente ser o 

momento ideal para novas aventuras, não deixe de 
se inscrever para uma próxima oportunidade. Os 
Cursos de Iniciação e Revisões estão sempre de 
portas abertas para o receber. As Inscrições para 
2022/2023 estão já disponíveis, na secretaria da sua 
Junta.
Esperamos por si presencialmente, para que depois 
possa saber estar ligado a todos sempre que quiser, 
no conforto de sua casa.
Que aventura!!!

Curso de Informática

Tabela com os escalões da Segurança Social

 Escalão Seg Social Valor Inscrição Diária Valor Máx por 7 dias
 1 7€ 1€ 14€
 2 10€ 2€ 24€
 3 15€ 3€ 36€
 4 18€ 3€ 39€
 5 20€ 3€ 41€
 S/entrega 30€ 4€ 58€
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PARA + INFO
GIP Belém
210 132 330  |  gip@jf-belem.pt
jf-belem.pt/acao-social

O Gabinete tem continuado a desenvolver o seu 
trabalho de apoio a todas as pessoas em percurso 
de (re)inserção no mercado de trabalho que nos 
têm procurado. De acordo com as indicações do 
IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional 
continuaremos a dar preferência, sempre que 
possível, aos atendimentos à distância (por via 
telefone, email e on-line) e, gradualmente, iremos 
retomar os atendimentos presenciais, tomando 
sempre em consideração as medidas de resposta à 
pandemia que estejam em vigor, por forma a 
mitigar o risco de contágio por COVID-19. 
Relembramos que os atendimentos presenciais 
serão feitos por pré-agendamento.
O GIP-Belém tem igualmente continuado, em 
parceria com o IEFP, a desenvolver ações de 
divulgação de ofertas de trabalho e de formação 
através das nossas plataformas digitais, fazendo 
deste modo chegar a todos aqueles que estão 
inscritos no Gabinete toda a informação que possa 
ser útil nestas áreas.
Paralelamente, o trabalho desenvolvido em 
parceria com a Rede Emprega Vale de Alcântara 
(RE-VA) tem também sido fundamental para ajudar 
todos os adultos e jovens desempregados que 
procuram o Gabinete. Na sequência desta parceria 
foi desenvolvido o projeto Sou Inspir(Ação). Este 
projeto insere-se em duas vertentes: (1) um vídeo 
que conta com a recolha de testemunhos 
inspiradores sobre casos de sucesso em termos de 
(re)inserção profissional, com a participação de 
utentes que são atendidos pelas entidades que 
fazem parte da RedEmprega-VA, onde se inclui o 
GIP Belém. Este vídeo tem como objetivo inspirar e 
motivar os beneficiários que se encontram neste 
momento numa situação de desemprego; (2) 3 
vídeos tutoriais que promovem o desenvolvimento 
e/ou melhoria de 3 competências pessoais e sociais 
(soft skills), que podem contribuir para a 

(re)inserção profissional. O Projeto foi lançado 
oficialmente no mês de novembro e estará 
disponível on line via Facebook, YouTube e no site 
da Junta de Freguesia de Belém. 
Finalmente, relembramos a todos aqueles que 
procuram uma oportunidade de trabalho, bem 
como às empresas que disponham de uma oferta de 
trabalho que pretendam divulgar, que podem 
sempre contactar-nos através dos formulários 
disponíveis no site da Junta de Freguesia de Belém 
(Pelouro da Ação Social/Área do GIP).
Nestes formulários, pode ser inserida informação 
sobre ofertas de vagas de trabalho ou sobre procura 
de trabalho ou formação. Após o seu 
preenchimento e envio deve ser aguardado um 
contacto da nossa parte. Posteriormente, com base 
na informação apurada no formulário e no contacto 
estabelecido, iniciaremos ou o processo de 
divulgação da oferta de vaga de trabalho ou o 
matching com ofertas já existentes, ou ainda 
encaminharemos para ações de formação, que 
possam estar disponíveis.

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

GIP – Belém

A Lavandaria Social está em funcionamento desde 
2012, em parceria com a Paróquia de Santa Maria 
de Belém. Destina-se a pessoas com 65 anos, ou 
mais, que disponham de rendimentos até ao valor 
do IAS (428.90€). Em breve daremos notícias sobre 
a sua reabertura.

A Lavandaria Social encontra-se
temporariamente encerrada!
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Infância
Um dos nossos principais objetivos é dar resposta 
às necessidades da comunidade e os Campos de 
Férias de Verão inserem-se neste contexto.
Os programas foram pensados e organizados tendo 
em conta o tempo de pandemia em que ainda 
vivemos e as restrições que a mesma ainda nos 
impõe.
Assim, entre julho e o início de setembro, 
proporcionámos às nossas crianças boas 
recordações graças à diversão e aos momentos de 
convívio de que puderam usufruir. Os nossos 
programas incluíram atividades que, para além do 
divertimento e brincadeira, promoveram o espírito 
de equipa, a entreajuda, o companheirismo, o 
respeito pelo próximo e os princípios de cidadania. 
Ao todo pudemos contar com cerca de 320 
participantes ao longo dos 4 turnos.
As nossas crianças passearam de barco, fizeram 
equitação, praticaram bowling e golf, foram ao 
cinema ao Centro Cultural de Belém, foram ao 
Museu da Marioneta, à Exposição Lego, visitaram 
uma Quinta de resgate de animais e construíram 
cerca de 250 ninhos de Chapim, que foram 
colocados em diversos pontos da Freguesia. Esta 
atividade foi inserida no contexto dos campos de 
férias, uma vez que uma das nossas preocupações é 
incutir nas nossas crianças o respeito pela Natureza 
e pelo Planeta.
O chapim é um dos principais predadores da lagarta 
do pinheiro, mas como em Portugal a população é 
reduzida pela falta de abrigos torna-se difícil atrair 
estes pássaros para os locais onde podem ter uma 
ação ecológica e protetora dos efeitos nefastos 
desta praga, que representa um problema grave de 
saúde pública.

Mas deixemos falar os nossos participantes e os 
seus encarregados de educação, através de alguns 
testemunhos que recolhemos:
“Adorei e para o ano quero voltar!
Obrigada por tudo, gostei muito, fiz amigos e 
adorei os meus monitores, foram umas boas férias.
Quero agradecer pelo excelente trabalho 
desenvolvido.
É muito bom só ter férias em setembro e a nossa 
educanda considerar que a Praia Campo Belém é 
um dos momentos de diversão e de criação de 
memórias em cada Verão que passa. Muito gratos!”

Seniores 
O nosso Campo de Férias Sénior teve uma 
interrupção em 2020, por razões inerentes à 
Pandemia de Covid-19. 
Mas este ano já foi possível reunir condições para a 
realização do nosso Campo de Férias Sénior e 
contámos com 60 participantes. 
Assim, nos 4 turnos que decorreram entre junho e 
início de setembro os nossos seniores foram à Praia 
de Santa Helena, situada no Molhe Leste em 
Peniche, à Praia da Foz do Arelho e à Praia do 
Tamariz.
Fizeram diversas visitas guiadas, nomeadamente ao 
Palácio Nacional de Mafra onde tiveram ocasião de 
fazer a visita à Arte Sacra e Núcleo Conventual, 
Paço Real e Biblioteca, ao Mosteiro do Varatojo dos 
Monges Franciscanos na região de Torres Vedras, ao 
Aqueduto das Águas Livres, ao Reservatório da Mãe 
d’Agua das Amoreiras, ao Museu da Fundação 
Calouste Gulbenkian, ao Museu Coleção Berardo 
com a exposição “O Tempo Olha para Trás”, 
patente no CCB, à Casa dos Bicos, ao Museu da 
Marioneta, ao Palácio Fronteira com visita aos 

Eco Campo de Férias 2021 ...

jardins do Palácio, ao Museu do Fado, à exposição 
“Galerias da Vida Rural” no Museu de Etnologia, à 
exposição “D. Maria II de princesa brasileira a 
Rainha de Portugal” patente no Museu do Palácio 
da Ajuda, ao Museu do Azulejo onde participaram 
num Atelier de pintura de azulejo com a atividade 
"Experimente pintar um azulejo" e ainda ao Museu 
da Eletricidade com visita ao “Circuito Central 
Elétrica” e ao MAAT com visita à exposição “X is 
not a small country”. Visitaram também o Museu da 
Marinha, o Museu da Cerâmica e o Museu José 
Malhoa nas Caldas da Rainha, o Museu do Forte de 
Peniche e foram ao Panorâmico do Monsanto. 
Almoçaram no Parque da Serafina e no Parque de 
Merendas das Caldas da Rainha. 
No sentido de proporcionar novas experiencias aos 
nossos seniores foram ainda almoçar em Palmela 
no Restaurante Dona Isilda, ao Restaurante Lisboa 
à Vista, que é um Cacilheiro atracado na Baía do 
Cais da Mundet do Seixal e foram a Almeirim à 
Sopa da Pedra.
 Outras iniciativas interessantes também tiveram 
lugar, tais como:
• Estadia de 4 dias nas Termas da Curia, incluindo 
tratamentos termais, com cerca de 30 
participantes;
• Passeio de barco no Tejo na zona de Salvaterra de 
Magos, com visita ao Museu de Escaroupim e Casa 
Típica Avieira, visita à Falcoaria Real e almoço no 
restaurante Escaroupim, com 26 participantes;
 • Passeio a Seia, com visita e almoço no Museu do 

Pão e visita ao Sabugueiro, Torre, Praia Fluvial de 
Avô, almoço no Parque de Campismo de São Gião, 
com 26 participantes;
• Passeio de 2 dias à região de Fátima, Batalha, 
Nazaré e Óbidos, com 38 participantes;
• Passeio em balão de ar quente na região de 
Coruche, com almoço em Coruche, com 40 
participantes;
• Espetáculo do Teatro “O Regresso da Alzira” 
(teatro comédia), com 42 participantes.
Em resumo, foram dias bem passados em que os 
participantes tiveram oportunidade de conviver e 
rever os amigos do campo de férias. Pensamos ter 
estado à altura das expectativas dos nossos 
seniores e prometemos que no próximo ano nos 
esforçaremos por fazer melhor, uma vez que é 
nossa preocupação que estes programas possam 
contribuir para um salutar envelhecimento ativo e 
uma melhor qualidade de vida dos nossos seniores. 
Agradecimento especial à Alegria de Viver by 
M.Q.P. que nos proporcionou todos estes 
momentos de alegria e convívio. 
Partilhamos convosco alguns testemunhos:
“Gostei de tudo!”
“Gostei do convívio.” 
“Foi tudo muito bom.”
“Foi a primeira vez que vim.
Gostei dos passeios e das amigas que fiz.”
“Quero repetir.”
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Infância
Um dos nossos principais objetivos é dar resposta 
às necessidades da comunidade e os Campos de 
Férias de Verão inserem-se neste contexto.
Os programas foram pensados e organizados tendo 
em conta o tempo de pandemia em que ainda 
vivemos e as restrições que a mesma ainda nos 
impõe.
Assim, entre julho e o início de setembro, 
proporcionámos às nossas crianças boas 
recordações graças à diversão e aos momentos de 
convívio de que puderam usufruir. Os nossos 
programas incluíram atividades que, para além do 
divertimento e brincadeira, promoveram o espírito 
de equipa, a entreajuda, o companheirismo, o 
respeito pelo próximo e os princípios de cidadania. 
Ao todo pudemos contar com cerca de 320 
participantes ao longo dos 4 turnos.
As nossas crianças passearam de barco, fizeram 
equitação, praticaram bowling e golf, foram ao 
cinema ao Centro Cultural de Belém, foram ao 
Museu da Marioneta, à Exposição Lego, visitaram 
uma Quinta de resgate de animais e construíram 
cerca de 250 ninhos de Chapim, que foram 
colocados em diversos pontos da Freguesia. Esta 
atividade foi inserida no contexto dos campos de 
férias, uma vez que uma das nossas preocupações é 
incutir nas nossas crianças o respeito pela Natureza 
e pelo Planeta.
O chapim é um dos principais predadores da lagarta 
do pinheiro, mas como em Portugal a população é 
reduzida pela falta de abrigos torna-se difícil atrair 
estes pássaros para os locais onde podem ter uma 
ação ecológica e protetora dos efeitos nefastos 
desta praga, que representa um problema grave de 
saúde pública.

Mas deixemos falar os nossos participantes e os 
seus encarregados de educação, através de alguns 
testemunhos que recolhemos:
“Adorei e para o ano quero voltar!
Obrigada por tudo, gostei muito, fiz amigos e 
adorei os meus monitores, foram umas boas férias.
Quero agradecer pelo excelente trabalho 
desenvolvido.
É muito bom só ter férias em setembro e a nossa 
educanda considerar que a Praia Campo Belém é 
um dos momentos de diversão e de criação de 
memórias em cada Verão que passa. Muito gratos!”

Seniores 
O nosso Campo de Férias Sénior teve uma 
interrupção em 2020, por razões inerentes à 
Pandemia de Covid-19. 
Mas este ano já foi possível reunir condições para a 
realização do nosso Campo de Férias Sénior e 
contámos com 60 participantes. 
Assim, nos 4 turnos que decorreram entre junho e 
início de setembro os nossos seniores foram à Praia 
de Santa Helena, situada no Molhe Leste em 
Peniche, à Praia da Foz do Arelho e à Praia do 
Tamariz.
Fizeram diversas visitas guiadas, nomeadamente ao 
Palácio Nacional de Mafra onde tiveram ocasião de 
fazer a visita à Arte Sacra e Núcleo Conventual, 
Paço Real e Biblioteca, ao Mosteiro do Varatojo dos 
Monges Franciscanos na região de Torres Vedras, ao 
Aqueduto das Águas Livres, ao Reservatório da Mãe 
d’Agua das Amoreiras, ao Museu da Fundação 
Calouste Gulbenkian, ao Museu Coleção Berardo 
com a exposição “O Tempo Olha para Trás”, 
patente no CCB, à Casa dos Bicos, ao Museu da 
Marioneta, ao Palácio Fronteira com visita aos 

jardins do Palácio, ao Museu do Fado, à exposição 
“Galerias da Vida Rural” no Museu de Etnologia, à 
exposição “D. Maria II de princesa brasileira a 
Rainha de Portugal” patente no Museu do Palácio 
da Ajuda, ao Museu do Azulejo onde participaram 
num Atelier de pintura de azulejo com a atividade 
"Experimente pintar um azulejo" e ainda ao Museu 
da Eletricidade com visita ao “Circuito Central 
Elétrica” e ao MAAT com visita à exposição “X is 
not a small country”. Visitaram também o Museu da 
Marinha, o Museu da Cerâmica e o Museu José 
Malhoa nas Caldas da Rainha, o Museu do Forte de 
Peniche e foram ao Panorâmico do Monsanto. 
Almoçaram no Parque da Serafina e no Parque de 
Merendas das Caldas da Rainha. 
No sentido de proporcionar novas experiencias aos 
nossos seniores foram ainda almoçar em Palmela 
no Restaurante Dona Isilda, ao Restaurante Lisboa 
à Vista, que é um Cacilheiro atracado na Baía do 
Cais da Mundet do Seixal e foram a Almeirim à 
Sopa da Pedra.
 Outras iniciativas interessantes também tiveram 
lugar, tais como:
• Estadia de 4 dias nas Termas da Curia, incluindo 
tratamentos termais, com cerca de 30 
participantes;
• Passeio de barco no Tejo na zona de Salvaterra de 
Magos, com visita ao Museu de Escaroupim e Casa 
Típica Avieira, visita à Falcoaria Real e almoço no 
restaurante Escaroupim, com 26 participantes;
 • Passeio a Seia, com visita e almoço no Museu do 

Pão e visita ao Sabugueiro, Torre, Praia Fluvial de 
Avô, almoço no Parque de Campismo de São Gião, 
com 26 participantes;
• Passeio de 2 dias à região de Fátima, Batalha, 
Nazaré e Óbidos, com 38 participantes;
• Passeio em balão de ar quente na região de 
Coruche, com almoço em Coruche, com 40 
participantes;
• Espetáculo do Teatro “O Regresso da Alzira” 
(teatro comédia), com 42 participantes.
Em resumo, foram dias bem passados em que os 
participantes tiveram oportunidade de conviver e 
rever os amigos do campo de férias. Pensamos ter 
estado à altura das expectativas dos nossos 
seniores e prometemos que no próximo ano nos 
esforçaremos por fazer melhor, uma vez que é 
nossa preocupação que estes programas possam 
contribuir para um salutar envelhecimento ativo e 
uma melhor qualidade de vida dos nossos seniores. 
Agradecimento especial à Alegria de Viver by 
M.Q.P. que nos proporcionou todos estes 
momentos de alegria e convívio. 
Partilhamos convosco alguns testemunhos:
“Gostei de tudo!”
“Gostei do convívio.” 
“Foi tudo muito bom.”
“Foi a primeira vez que vim.
Gostei dos passeios e das amigas que fiz.”
“Quero repetir.”

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

3ªf das 10h00 às 14h00 
5ªf 15h00 às 19h00
Primeiros quatro Sábados do mês
das 10h00 às 13h00

A Loja Solidária, um projeto que se mantém ativo 
desde outubro de 2010 surgiu da iniciativa de um 
grupo de voluntários fregueses de Belém. Este 
projeto tem como objetivo prestar apoio na área 
social, visando proporcionar às pessoas e/ou 
agregados familiares que se encontram a atravessar 
uma situação de insuficiência económica no acesso 
a alguns bens, nomeadamente vestuário, calçado e 
roupa de casa, potenciando o consumo responsável 
e a dignidade pessoal, bem como a diminuição dos 
encargos mensais dos agregados familiares.
Inicialmente, este projeto visava dar respostas aos 
fregueses de Belém, mas com a quantidade e 
diversidade de roupa doada, podemos dar resposta 
a qualquer pessoa que nos peça auxílio.
Contamos com a ajuda de 7 equipas de voluntários, 

fregueses de Belém e dos Lions Lisboa 7 Colinas e 
Lisboa Belém 1 equipa de arrumação durante a 
semana, 2 equipas durante a semana de 
atendimento aos utentes e 4 equipas de voluntários 
de atendimento aos utentes nos primeiros 4 
Sábados de cada mês, constituída por membros dos 
Lions Lisboa 7 Colinas e Lions Lisboa Belém.
A Loja Solidária presta este serviço a 
aproximadamente 1000 agregados familiares, sendo 
que cada uma destas famílias apenas pode recorrer 
aos seus serviços uma vez por mês, salvo raras 
exceções, e o número de artigos disponibilizados 
são feitos de acordo com o agregado familiar de 
cada uma delas.

Novo horário da Loja Solidária

Projeto de Acompanhamento Telefónico
de Seniores em Situação de Isolamento
O Projeto de Acompanhamento Telefónico de 
Seniores em Situação de Isolamento nasceu e 
cresceu em tempo de pandemia. 
Um dos principais objetivos deste projeto centra-se 
no contacto telefónico com pessoas com mais de 65 
anos que vivem sozinhas e sem apoio familiar. 
Muitas destas pessoas viram a sua situação de 
isolamento agravada pelos sucessivos 
confinamentos impostos pela Covid-19. Este 
acompanhamento tem sido fundamental para 
identificar e monitorizar situações que de outro 
modo poderiam ficar sem assistência, já que a 
nossa abordagem através do contacto telefónico 
permite uma articulação com outros serviços, 
nomeadamente o social e o de psicologia e de 
outras redes de intervenção.
Com este projeto colmatamos diversas carências e 
necessidades que afetam os nossos seniores, que 
desta forma estão a ser acompanhados. 
Este trabalho tem sido possível graças ao serviço 
social da Junta de Freguesia de Belém, que se 
articula com outras entidades com quem estamos a 
trabalhar em rede, bem como ao acompanhamento 
feito pelos nossos voluntários.



AÇÃO SOCIAL

Belém  | 12

PARA + INFO
Junta de Freguesia de Belém
210 132 330
secretaria@jf-belem.pt

O Papel do Psicólogo Educacional

Passeios Pedestres

O papel do psicólogo educacional incide sobre o 
estudo e a intervenção do comportamento humano 
no contexto da educação. Este pode desenvolver o 
seu trabalho em Jardins-de-infância e Creches, 
Escolas, Centros de ATL´s, Clínicas de Psicologia e, 
simultaneamente, em Autarquias e Juntas de 
Freguesia.
Este profissional da psicologia, para além de 
proceder ao diagnóstico e avaliação psicológica, 
orientação, aconselhamento vocacional e 
profissional, despiste e reeducação da dislexia, 
disgrafia e discalculia, pode atuar, autonomamente 
ou integrado em equipas multidisciplinares. 
Este agente de mudança foca a sua ação não apenas 
nas necessidades da criança e do jovem na escola, 
como também noutras áreas onde as experiências 
escolares têm impacto.  Deste modo, o trabalho do 
Psicólogo Educacional poderá ser um contributo 
importante para o desenvolvimento da criança e do 
jovem, para que estes possam alcançar um melhor 
desempenho no seu processo de aprendizagem, 
obter maior sucesso escolar e, consequentemente, 
melhorar o seu bem-estar.

Venha passear connosco por Lisboa. Todas as 
terças-feiras do mês, pelas 14h00 um grupo de 
Seniores Fregueses de Belém, caminha por Lisboa 
ainda por descobrir ou para rever.
O valor por inscrição é de 2€ que incluem entradas e 
visitas guiadas quando aplicável, poderão 
inscrever-se nas secretarias da Junta de Freguesia de 
Belém.
Já visitamos no passado o Aqueduto das Águas 
Livres, O reservatório da Mãe de Água, Caminhamos 
na Variante do Corredor Verde, Parque das Nações, 
Fomos ao Museu do Aljube, Gulbenkian, entre 
outros.
Voltamos em janeiro de 2022, faça parte deste grupo 
e venha exercitar o seu corpo e mente.

 

PASSEIOS  PEDESTRES 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

“Do Restelo para a Cidade” 
Percursos para descobrir a Cidade de Lisboa 

 Todas as terças feiras 
 
 
 

“DO RESTELO PARA A CIDADE”  
PERCURSOS PARA DESCOBRIR A CIDADE DE LISBOA 

 
INSCREVA-SE NAS SECRETARIAS DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM  

 
Inscrições: Valor 2€ (inclui entradas e visitas guiadas quando aplicável) 
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Campos de Férias Jovens

O programa Campo de Férias Jovem regressou, 
depois de estar um verão ausente por questões 
pandémicas.
Esta iniciativa teve como objetivo dar resposta aos 
jovens, logo após um período complicado que 
atravessaram, em que a socialização tão essencial 
nesta etapa, as atividades lúdicas e ao ar livre, 
estiveram comprometidas e deram lugar às 
atividades em casa e a um ainda maior contacto 
através das redes sociais, passando as relações 
online a ser uma realidade.
As atividades decorreram ao longo de todo o 
período das férias escolares, entre 28 de junho e 3 
de setembro, abrangendo um total de 130 jovens 

acompanhados pelos respetivos monitores.
Privilegiando as atividades ao ar livre, os jovens 
conheceram diferentes praias, fizeram atividades 
como arborismo, canoagem, lasertag, escalada, 
ténis, bowling, conheceram museus e visitaram 
exposições, pintaram, cozinharam, fotografaram, 
jogaram, mergulharam, caminharam, riram e 
conversaram.
As atividades foram diversificadas e permitiram 
que conhecessem e disfrutassem da companhia de 
outros jovens, estando sempre presente a amizade 
e o espírito de entreajuda, respeitando sempre o 
outro com as suas diferenças e particularidades.

Não desistimos de recuperar
o estacionamento público
da Rua Gregório Lopes, que
foi abusivamente retirado
pela CML aos moradores.
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A Equipa da Ação Social, nomeadamente o Serviço 
Social, tem nos últimos 5 meses, dado continuidade 
ao acompanhamento feito junto dos agregados 
familiares da Freguesia, procurando dar resposta às 
situações de carência e/ou isolamento que têm 
surgido, bem como aos que estavam anteriormente 
sinalizados. 
Tal como referido anteriormente, demos início ao 
Programa de Apoio Extraordinário à Restauração, 
programa este que consiste na atribuição de fundos 
de emergência social à restauração local, com vista 
a apoiar as famílias carenciadas da nossa freguesia.
Apesar dos apoios existentes a nível alimentar 
dentro da cidade de Lisboa, a verdade é que as 
necessidades alimentares vão para além disso e, 
como tal, a existência deste programa tem sido uma 
mais-valia para assegurar refeições entregues no 
momento da sua confeção, durante os 
fins-de-semana.

Assim, e tendo sido iniciado em maio, este 
programa conta até agora com um total de 2064 
refeições entregues aos agregados em causa.

Programa de Apoio Extraordinário à Restauração

Mapa de Atividades
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Outdoor de
sensibilização

Requalificação
da Pérgula

Intervenção no Coreto Sinalética

A Junta de Freguesia de Belém levou a cabo, nos 
últimos meses, várias reparações no Parque Urbano 
dos Moinhos de Santana. No âmbito destas obras 
de requalificação, procederam-se, entre várias 
intervenções, à recuperação da pérgula e do coreto, 
reabilitando toda a estrutura destes equipamentos 
e dotando-os de novos materiais. 
Outra melhoria operada foi a requalificação dos 
painéis informativos onde foram instalados novos, 
mais atualizados e com toda a informação 
necessária das diversas valências do parque. 
Neste seguimento foram ainda instalados em 
diversos pontos estratégicos, várias placas para 
sensibilização dos utilizadores relativamente à 
recolha dos dejetos caninos.
Todas estas intervenções estiveram a cargo das 
Brigadas de Intervenção Rápida (BIR) da Junta de 
Freguesia de Belém. Equipas estas que atuam 
diariamente no terreno, percorrendo toda a 
freguesia e dando particular atenção ao estado de 
conservação dos vários equipamentos e espaços, 
bem como na resolução de problemas diversos, tais 
como, sinalização, a manutenção de equipamentos 
desportivos, a conservação do mobiliário urbano, 
entre outros.

Neste agradável parque da sua freguesia pode ainda 
usufruir de uma variedade de experiências, tais 
como mini-golf, skate parque, ringue de patinagem, 
parque infantil, parque canino ou parque de 
merendas, que valem uma visita a este espaço tão 
emblemático da freguesia e da cidade de Lisboa!

Parque Urbano dos Moinhos de Santana
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Espaços Desportivos na Rua Jorge Dias

Miradouro Marquês de Angeja

Nos últimos meses, a Junta de Freguesia de Belém 
procedeu a diversas intervenções de melhoramento 
em vários locais e arruamentos da freguesia. 
Um dos locais intervencionados foi o Miradouro 
Marquês de Angeja, onde se reabilitou este espaço, 
dotando-o de melhores condições de segurança e 
salubridade. Entre as melhorias efetuadas está a 
recuperação dos equipamentos já existentes, mas 
também a instalação de outros novos, como a 
vedação, os bancos, as papeleiras, o bebedouro e 
ainda a plantação de sete novas árvores, que 
proporcionam à população de Belém e a quem nos 
visita um local de lazer com mais qualidade.
No que respeita a espaços desportivos, execu-
taram-se obras de reabilitação da zona desportiva 
localizada na Rua Jorge Dias. Este arruamento 
dispõe agora de uma pista de atletismo, de um 
campo de voleibol, de um campo de basquetebol 
renovado, de um parque de fitness e ainda de novos 

equipamentos de streetworkout.
Estas intervenções decorrem no âmbito do Contra-
to de Delegação de Competências, financiadas pela 
Câmara Municipal de Lisboa e executadas pela 
Junta de Freguesia de Belém.

A sinalização vertical e horizontal consiste num 
elemento fundamental para manter a segurança 
rodoviária na via pública.
Com o intuito de deixar as vias públicas da nossa 
Freguesia mais seguras, reduzindo os riscos de 
sinistralidade e garantindo, assim, a segurança de 
todos, peões, automóveis e ciclistas, foi reabilitada 
na Avenida dos Bombeiros, em frente ao C.I.F, uma 
passadeira dotada agora de uma ilha central e com 
instalação de nova calçada nos passeios laterais, 
permitindo um atravessamento da via mais cômodo, 
com maior visibilidade e com mais segurança.  
Esta é uma intervenção financiada pela Câmara 
Municipal de Lisboa e executada pela Junta de 
Freguesia de Belém.

Vias públicas de Belém mais seguras

Intervenções várias nos espaços públicos
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Jornadas Europeias do Património 
As Jornadas Europeias do Património são uma 
iniciativa anual conjunta do Conselho da Europa e 
da Comissão Europeia, no âmbito da sensibilização 
dos povos europeus para a importância permanente 
da salvaguarda do Património. Esta iniciativa 
envolve vários países, com atividades gratuitas, que 
decorreram durante o mês de setembro. A 
Direção-Geral do Património Cultural, como 
coordenadora nacional desta celebração, convidou 
várias entidades a apresentar atividades neste 
âmbito.
A Freguesia de Belém, através do seu pelouro da 
cultura, organizou a exposição “132 Anos da Linha 
de Cascais a partir de Belém (Pedrouços)”, que pôde 
ser visitada, pessoalmente, na biblioteca da Junta 
de Freguesia e/ou virtualmente, através do website. 
A exposição teve grande adesão do público em 
geral, bem como dos alunos que frequentam as 
aulas de idiomas da Junta, nomeadamente o Senhor 
Embaixador do Panamá, Pablo Garrido Araúz. 
Agradecemos a colaboração dos senhores José 
Manuel Pinheiro, Carlos Caria, Jorge Vale e da ETIC 
pela cedência do acervo e colaboração na 
organização da exposição virtual.

Teatro
A Junta de Freguesia de Belém fez uma parceria 
com a Byfurcação Teatro, que ofereceu desconto 
nos bilhetes aos fregueses que quisessem assistir à 
peça de teatro Ulisses e o Cavalo de Tróia, que 
esteve em exibição entre os dias 4/9 e 3/10, no 
Jardim Botânico Tropical. 
Ficha Técnica:
Adaptação de texto e encenação: Paulo Cintrão | 
Interpretação: Alexandra Pato, Carlos Gonçalves, 

João Ascenso e Rafael Serra | Música original: Nuno 
Cintrão | Figurinos: Piedade Cintrão| Cenografia e 
adereços: Carlos Gonçalves e Eugénio Cruz | Desenho 
e apoio à cenografia: Tiago Santos | Imagem e design: 
José Frutuoso | Técnico de som: José Frutuoso | 
Fotografia: Ricardo Rodrigues | Vídeo: Ricardo Reis | 
Produção: Telma Grova e Sandra Cruz

Aulas de Idiomas
As aulas de idiomas, ministradas na biblioteca da 
Junta de Freguesia de Belém (Delegação), estão a 
decorrer normalmente e de forma presencial. 
Graças ao empenho de professores e alunos, as 
atividades letivas proporcionadas pela Junta foram 
adaptadas e disponibilizadas, de forma a atender às 
orientações da DGS e a não prejudicar o ensino a 
alunos das mais diversas nacionalidades, como 
espanhola, inglesa, holandesa, brasileira, 
venezuelana, colombiana, francesa, russa, polaca, 
egípcia, panamenha, paquistanesa, italiana, 
americana, ucraniana e portuguesa.
Alguns testemunhos de alunos da escola de línguas 
da Biblioteca da Junta de Freguesia:
«Assisto às aulas de português para estrangeiros, já 
há quatro anos. Nas aulas, não só aprendemos a 
língua, como também conversamos muito sobre 
tradição, cultura portuguesa e outros temas mundiais. 
O professor Ângelo é muito simpático e o grupo de 
alunos é também, fantástico. O ambiente é agradável 
e descontraído»
Marta Nowaka - aluna da classe de Português e 
Cultura Portuguesa para estrangeiros 
«As aulas da Junta são de grande qualidade devido ao 
excelente Professor Dr. Teodoro que, graciosamente, 
as tem dado». 
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Em Belém acontece!
Maria Cardoso - aluna da classe de Espanhol e 
Cultura Espanhola 
«As aulas são dinâmicas e o ambiente é alegre e 
comunicativo. Não faltam, por exemplo, a 
conversação, traduções e gramática». 
Elsa Araújo e Sá - aluna da classe de Inglês e 
Cultura Inglesa 
«As aulas são muito diversificadas e incluem 
exercícios, diálogos entre alunos que ajudam na 
prática da língua e  também músicas para nos 
familiarizarmos com o idioma. A professora é 
bastante dinamizadora e cativa-nos para a 
aprendizagem desta língua tão bonita».
Julieta Pereira - aluna da classe de Italiano e 
Cultura Italiana
Para se inscrever nas aulas de idiomas, entre em 
contacto: biblioteca@jf-belem.pt

Dia das Bibliotecas
No dia 1 de julho, comemorámos o Dia das 
Bibliotecas. A Rádio Freguesia de Belém 
entrevistou alguns dos utilizadores da nossa 
biblioteca, que puderam dar o seu testemunho 
sobre este espaço e suas valências. Foram 
entrevistados também alguns professores das aulas 
de idiomas. Os ouvintes da rádio puderam obter 
informações sobre requisição de livros ou o uso dos 
computadores da biblioteca. Frequentadores da 
biblioteca puderam, também, falar sobre as suas 
experiências culturais ao assistirem a palestras, 
peças de teatro e exposições organizadas pela 
biblioteca.  

10 minutos a ler
Em novembro, atendendo ao pedido da Associação 
de Pais da Escola Moinhos do Restelo, a Biblioteca 
da Junta de Freguesia doou 35 livros para aquela 
escola, que foram integrados no programa 10 
Minutos a Ler. O projeto é coordenado pela 
professora Zélia Matias do 4o ano B. Os alunos irão 
fazer leituras partilhadas aos colegas da mesma 
idade e, também, aos mais novos. Uma excelente 
iniciativa para incentivar o hábito da leitura aos 
alunos do 1o ciclo! 

Novidades Literárias
Kingsbridge: O amanhecer de uma Nova Era
Um romance apaixonante que nos transporta ao 
início da Idade Média, em Inglaterra, e leva-nos 
numa viagem épica a um passado rico em ambição 
e rivalidade, mortes e nascimentos, amor e ódio. 
Kingsbridge: O amanhecer de uma Nova Era, do 
bestseller internacional Ken Follett é prequela de 
Os Pilares da Terra.
Críticas de Imprensa: «Ken Follett é um mestre.» 
The Washington Post  «Ken Follett distingue-se 
pela sua habilidade para contar histórias... os seus 
livros são difíceis de pousar.» The Independent  «O 
talento narrativo de Ken Follett faz dos seus livros 
aventuras apaixonantes.» The Times

Tantos Animais e outras Lengalengas de Contar 
Manuela Castro Neves, professora há vários anos, 
cria lengalengas inspiradas nos primeiros conceitos 
matemáticos. Marcado pelo ritmo sonoro da 
repetição de palavras e pela existência de padrões, 
a matemática funciona como uma espécie de mote 
para a autora se divertir e divertir todos os leitores. 
Ilustrado por Yara Kono é um ótimo livro para 
estimular o gosto pela matemática e pela poesia.
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Maria Cardoso - aluna da classe de Espanhol e 
Cultura Espanhola 
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Tantos Animais e outras Lengalengas de Contar 
Manuela Castro Neves, professora há vários anos, 
cria lengalengas inspiradas nos primeiros conceitos 
matemáticos. Marcado pelo ritmo sonoro da 
repetição de palavras e pela existência de padrões, 
a matemática funciona como uma espécie de mote 
para a autora se divertir e divertir todos os leitores. 
Ilustrado por Yara Kono é um ótimo livro para 
estimular o gosto pela matemática e pela poesia.
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Aulas de Português para Estrangeiros
Durante o mês de junho e a primeira quinzena de 
julho, a Junta de Freguesia de Belém, através do 
Pelouro da Cultura, ministrou aulas de português 
para jovens estrangeiros de várias nacionalidades 
acolhidos na Casa do Restelo, da SCML. Estas aulas 
tiveram o intuito de apresentar um primeiro 
contacto com a língua portuguesa a estes novos 
alunos, antes do início do ano letivo. Agradecemos 
às professoras Teresa Varatojo, Françoise Monnens 
e Maria Teresa Andrade a disponibilidade para 
lecionar estas aulas.

Concerto Belém 
No dia 24 de outubro, os fregueses de Belém 
puderam divertir-se e relaxar ao pôr do sol, no 
Jardim Vasco da Gama, ao som do talentoso coral 
gospel Saint Dominic’s Gospel Choir. O coral 
comemorou os seus 19 anos de existência numa 
tarde ensolarada num dos jardins mais icônicos da 
capital. Com repertório diversificado, o grupo 
combinou música instrumental com a sonoridade 
das vozes de mais de trinta coristas regidos pelo 
maestro João Castro.
Criado em 2002, o Saint-Dominic's Gospel Choir 
nasceu com o desafio de difundir o estilo gospel e 
conquistar o seu espaço no mercado musical. Hoje, 
com renome nacional, o coro já recebeu vários 

prémios e homenagens pelo reconhecimento e 
qualidade do trabalho desenvolvido.

Aulas de Pintura 
A artista plástica Maria Carvalho dá aulas de 
pintura no Centro Social de Belém desde 2012. A 
grande maioria dos seus alunos chegaram 
motivados pela curiosidade ou pela vontade de 
aprender algo novo e deixaram-se encantar pelo 
ambiente acolhedor e a maneira descomplicada e 
descontraída com que a professora ensina. São 
orientados de forma simples a não deixar que os 
seus medos superem a sua criatividade. Diversos 
materiais já sem uso são transformados em arte e 
objetos para a casa ou até mesmo jóias, num 
processo de reciclagem focado na sustentabilidade. 
Os alunos já fizeram uma exposição dos seus 
trabalhos e há planos para novas exposições. 
Alguns testemunhos de alunos da escola de artes 
do Centro Social da Junta de Freguesia:
«Sinto me muito bem aqui a pintar e a conversar. Vir 
aqui faz-me muito bem». Maria Isabel Lopes
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«Eu sempre gostei de desenhar, quis pintar mas nunca 
arrisquei. Quando vim para aqui, as aulas da Maria e 
a convivência com os colegas fizeram-me perder os 
medos».  Egídio Heitor
«Eu adoro este espaço e adoro a Maria. Durante os 
fins de semana, sinto muita falta de não estar aqui. Se 
eu pudesse viria todos os dias».  Teresa Ferraz
«No confinamento eu reformei-me. Saí de uma prisão 
para entrar noutra. Comecei a desenhar e pintar em 
casa. Quando tudo começou a abrir, a minha amiga 
falou-me destas aulas e eu vim só para ver e conhecer. 
A Maria disse-me: sabes escrever. Não sabias. 
Aprendeste. Então pronto: agora vais aprender a 
pintar!» Maria Manuela Malheiro

Aviso: A nossa Biblioteca encontra-se encerrada 
para obras de reestruturação. Em breve reabriremos 
as suas portas com muitas novidades!
Enquanto isso... 
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eu pudesse viria todos os dias».  Teresa Ferraz
«No confinamento eu reformei-me. Saí de uma prisão 
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PARA + INFO
Biblioteca
210 132 330  |  biblioteca@jf-belem.pt
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PISCINA DO RESTELO
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DESPORTO & COLETIVIDADES

82ª Volta a Portugal
em Bicicleta

A 5ª edição do LISBOA BELÉM OPEN do torneio 
ATP Challenger Tour, realizou-se entre os dias 27 
de setembro e 3 de outubro no CIF – Club 
Internacional de Foot-Ball, que este ano contou 
também com a vertente competitiva feminina.
A vitória da competição masculina foi conseguida 
pelo cazaque Dmitry Popko (187.º classificado no 
ranking ATP), depois de derrotar o italiano Andrea 
Pellegrino por 6-2, 6-4 na final.  João Domingues, 
ficou-se pelos quartos-de-final, ao ser derrotado 
pelo que viria a ser o futuro vencedor da prova, 
Dmitry Popko.
Já nos femininos, a vitória foi para a atleta 
espanhola Irene Burillo Escorihuela, que 
conquistou assim a primeira edição do torneio 
feminino ao derrotar Ipek Oz.
O evento contou com o apoio da Junta de Freguesia 
de Belém.
Pela boa organização do evento, parabéns à F.P. 
Ténis, a Manuel Sousa, à Unisports e ao CIF.

Realizou-se nos dias 3, 4 e 5 de agosto, a 82ª Volta a 
Portugal em Bicicleta, com prólogo com partida e 
chegada na Praça do Império, na freguesia de 
Belém, com um percurso de 5,4 km. O evento ficou 
marcado pela grande vitória do algarvio Amaro 
Antunes, da W52- FC Porto, selando o resultado no 
contrarrelógio final e mantendo a marca da edição 
passada, onde também triunfou nesta grande prova.

UNICEF –
joga pela crianças
Realizou-se no passado dia 5 de setembro a 
primeira edição do evento Joga pelas Crianças a 
favor da UNICEF. Este evento solidário teve como 
objetivo angariar fundos, através dos bilhetes 
comprados e doações, para os vários projetos da 
UNICEF no mundo. Contou com a presença de 
várias figuras públicas/embaixadores do evento . A 
Junta de Freguesia de Belém foi um dos parceiros 
deste evento e coube à vogal da Educação e 
Juventude, Helena Lencastre, marcar presença e 
entregar as medalhas às equipas participantes no 
final da partida.

Lisboa Belém Open
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Clube Sportivo de Pedrouços – treinos outdoor 

Caselas Futebol Clube –
Corpos Sociais Eleitos Biénio 2021-2023

O Training Outdoor é umas das novas atividades 
físicas disponíveis no Clube Sportivo de Pedrouços.
Realiza-se todos os Domingos, das 10h às 11h, com 
a Personal Trainer Márcia Neves – os treinos são 
gratuitos.
Inscreva-se já!

SMIL – 111º Aniversário e Noite de Fados
A comemoração do 111º aniversário da SMIL teve o 
seu início no passado dia 15 de outubro, com a 
realização do almoço comemorativo de sócios da 
Coletividade, que juntou mais de 100 pessoas, e que 
contou com a presença do vogal do Executivo, 
Tiago Pessoa, responsável pelo pelouro das 
Coletividades na Junta de Freguesia de Belém.
No dia 30 de outubro, celebrou-se a data com a já 
habitual noite de fados, que contou também com a 
presença de alguns membros do Executivo da 
Freguesia de Belém, nomeadamente, Fernando 
Ribeiro Rosa, Ianara Mota Pinto e João Carvalhosa.
Foi uma noite de grande convívio entre os vários 
membros da coletividade, que se juntaram para 
comemorar esta data tão importante de uma das 
coletividades mais antigas de Belém.

Em Assembleia Geral Ordinária do passado dia 15 
de outubro de 2021, foram eleitos os associados 
abaixo discriminados para os Corpos Sociais do 
Caselas Futebol Clube no biénio de 2021-2023:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Alexandre Jorge Sousa Batista
Vice-Presidente: José Luís da Silva Fontes
Secretário: Marcos Manuel da Silva Porfírio
Vice-Presidente: Carlos Frederico Gouveia de 
Matos Martinho Figueira
Secretário: Tiago Ribeiro Ferreira

Direção
Presidente: Mário Adolfo da Silva Monteiro
Vice-Presidente: Ricardo Alexandre Ribeiro Cabaço 
Tesoureiro: Ricardo Baltazar Lopes Paulo
Secretário: Rui Filipe Silva Ferreira
1.º Vogal: Diogo Filipe Dias Nunes
2.º Vogal: Artur Manuel Grale Lourenço
3.º Vogal: Armando José Santos Lopes

PARA + INFO
Clube Sportivo de Pedrouços
965286573  |  cspedroucos@netcabo.pt
jf-belem.pt/desporto
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CPAS - Centro Português
de Atividades Subaquáticas

Corrida da Mulher

O Centro Português de Atividades Subaquáticas 
(CPAS), localizado no Restelo, está neste momento 
a dar um curso de mergulho com garrafa.
Fazemos ainda Baptismos de Mergulho em data e 
hora a combinar. 
Inscreva-se já!

CAAB –
Meia Maratona Valência
Foi no passado dia 24 de outubro que o atleta do 
CAAB, Hugo Miguel, residente na Suíça, participou 
na Meia Maratona de Valência, com o patrocínio do 
Clube de Belém, onde bateu o seu recorde pessoal e 
fez um tempo absolutamente fantástico: 21,1 km 
com o tempo de 01h15m56s.
Muitos parabéns ao atleta e ao CAAB!

Regressou a Corrida da Mulher - EDP LISBOA, A 
MULHER E A VIDA! No dia 12 de setembro 
realizou-se a 15ª edição dessa corrida solidária. 
Mesmo após alguns adiamentos devido à pandemia, 
a prova gratuita contou com milhares de 
participantes, que correram os 5 kms da prova e 
também contribuíram com doações para a Liga 
Portuguesa contra o Cancro. Terminou, como já é 
costume, junto à Torre de Belém.

Belém Clube
Corpos Sociais Eleitos Biénio 2021-2023
Em Assembleia Geral Ordinária do passado dia 15 
de maio de 2021, foram eleitos os seguintes 
associados para os Corpos Sociais do Belém Clube 
no biénio de 2021-2023:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Carlos André do Rosário Martins de 
Carvalho
Vice-Presidente: José Alfredo Carvalho Da Silva
Secretário: Carlos Alberto Gomes Alves
Secretário: Mónica Silveira

Conselho Fiscal
Presidente: Susana Almeida Bernardo Pais Trabulo
Secretário: Carla Sofia Figueiredo
Relator: Humberto Valles
Direção
Presidente: Joaquim Marques Caroço
Vice-presidente: Paulo Fernando Almeida Pereira
Vice-presidente: Humberto Manuel Fernandes 
Figueiredo
Tesoureiro: Augusto José Costa Oliveira Castro
Secretário: Nuno Miguel Nave Barbas Pais Trabulo
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www.radiobelem.jf-belem.pt

Contacte-nos: 929 058 227 
radiobelem@jf-belem.pt

A Rádio Freguesia de Belém foi inaugurada no dia 
15 de abril de 2021. 
Desde o início que conta com mais de 20 
voluntários a receber formação, a realizar e editar 
programas.
São várias as instituições que se juntaram à Rádio 
Freguesia de Belém e passaram a ser parceiras na 
criação de programas temáticos e no 
desenvolvimento do trabalho.
A participação das escolas e do comércio local tem 
sido uma grande mais valia para chegar à 
comunidade.
A Rádio Freguesia de Belém acompanha os 
acontecimentos principais da freguesia e os dias 
especiais de comemoração que são assinalados.
Queremos ser a companhia de quem vive, estuda ou 
visita Belém. Para isso contamos com a sua 
participação, seja na qualidade de ouvinte atento, 
seja dando voz a um programa.

Vamos dar voz à freguesia na Rádio Freguesia 
de Belém!

Parceiros da Rádio Freguesia de Belém:
Casa Pia de Lisboa
Instituto de Higiene e Medicina Tropical
13ª Companhia das Guias 
Instituto de Apoio à Criança
CPCJ
Unidade de Saúde Familiar das Descobertas
Polícia de Segurança Pública 
Impact house
Centro Helen Keller
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Escrever Escrever
Marinha Portuguesa
Instituto Politécnico de Viseu

Oiça a sua Rádio Belém!

PARA + INFO
Rádio Freguesia de Belém
Avenida Ilha da Madeira
www.radiobelem.jf-belem.pt
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Clubes Paula Vicente
O ano letivo 2020/2021 passou a correr, mas 
provou que estarmos juntos tem sempre outro 
sabor. Foram semanas intensas, gerindo todas as 
condicionantes destes tempos tão incertos e 
procurando sempre novas formas de desfrutar as 
tardes na escola. 
Neste ano letivo projetámos novos desafios de 
modo a responder às necessidades pós 
confinamento.
Setembro começou e com ele chegou o entusiasmo 
de juntarmos à mesa do Clube de Culinária novas 
e velhas amizades. Por entre sabores que nos são 
familiares e outros que vamos descobrindo e 
levando para casa. Em cima da mesa colocámos 
também temas como a compostagem, o desperdício 
alimentar e a pegada ecológica de alguns alimentos, 
entre outras preocupações. Pelo meio, houve ainda 
tempo para manter a tradição de construir (e 
destruir) pinhatas no Halloween e procurar formas 
mais saudáveis de celebrar esta data.

Clube de Programação e Robótica - no âmbito das 
atividades STEAM, de Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática, os alunos têm-se 
dedicado à construção de robôs.
Nessa vertente têm tido não só a possibilidade de 
proceder à montagem, de acordo com as instruções, 
como também compreender como funciona a 
componente eletrónica dos robôs. Paralelamente, 
os alunos que frequentam o 6º ano têm participado 
nas atividades da hora do código, onde aprendem a 
programar através de blocos.
Seis avatares, seis personalidades, uma história. 
Este foi o mote para a atividade de iniciação ao 
PowerPoint desenvolvida no Clube de 
Informática. Através da criação de seis avatares, 
na aplicação Avatar Maker, os alunos criaram um 
slide com a personalidade de cada personagem. No 
fim, surgiram histórias criativas de personagens 
horrendas, de aventuras e desventuras e de amores 
e desamores. 

Já o Clube de Jornalismo conta com atividades em 
três frentes: escrita de artigos para o Jornal Paula 
Vicente; criação de programas de interesse juvenil 
para a Rádio (com o apoio do estúdio da Rádio 
Freguesia de Belém); e programas de interesse 
lúdico e informativo em formato vídeo. Os alunos 
estão a aprender a usar equipamento 
fotográfico/vídeo para gravar as suas peças para 
mais tarde editar com softwares especializados e 
preparar para publicação no nosso Jornal. Também 
estão a desenvolver os temas que mais lhes 
interessam, preparam recolhas fotográficas e fazem 
entrevistas a colegas, familiares e entidades fora da 
escola para enriquecer os seus projetos. 
Acompanhe a nossa evolução 
através do site https://jornalpaulavicente.website
O Clube de Ludoteca contínua responsável pela 
horta biológica. Após a limpeza dos canteiros e a 
preparação da terra, transplantaram alfaces e 
cebolas. Este trabalho no terreno foi 
complementado com a visualização do 
documentário a “A terra no limite”. Na vertente das 

dinâmicas de grupo, foram realizadas atividades 
para desenvolver as competências ao nível da 
relação interpessoal e sobre o bullying na escola. 
Para celebrar o Halloween, na valência de costura e, 
após aprenderem os princípios básicos, os alunos 
produziram um bordado, enquanto no artesanato 
criaram a sua abóbora e assistiram aos filmes “A 
viagem de chihiro” e “Totoro” alusivos a esta época.
Para combater o sedentarismo e incentivar a 
prática desportiva, os Clubes de Futebol, Voleibol 
e Basquetebol têm realizado exercícios para 
desenvolver os aspetos técnicos e táticos de cada 
modalidade. Também promovemos o espirito de 
equipa, entre-ajuda e companheirismo. 
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Já o Clube de Jornalismo conta com atividades em 
três frentes: escrita de artigos para o Jornal Paula 
Vicente; criação de programas de interesse juvenil 
para a Rádio (com o apoio do estúdio da Rádio 
Freguesia de Belém); e programas de interesse 
lúdico e informativo em formato vídeo. Os alunos 
estão a aprender a usar equipamento 
fotográfico/vídeo para gravar as suas peças para 
mais tarde editar com softwares especializados e 
preparar para publicação no nosso Jornal. Também 
estão a desenvolver os temas que mais lhes 
interessam, preparam recolhas fotográficas e fazem 
entrevistas a colegas, familiares e entidades fora da 
escola para enriquecer os seus projetos. 
Acompanhe a nossa evolução 
através do site https://jornalpaulavicente.website
O Clube de Ludoteca contínua responsável pela 
horta biológica. Após a limpeza dos canteiros e a 
preparação da terra, transplantaram alfaces e 
cebolas. Este trabalho no terreno foi 
complementado com a visualização do 
documentário a “A terra no limite”. Na vertente das 

dinâmicas de grupo, foram realizadas atividades 
para desenvolver as competências ao nível da 
relação interpessoal e sobre o bullying na escola. 
Para celebrar o Halloween, na valência de costura e, 
após aprenderem os princípios básicos, os alunos 
produziram um bordado, enquanto no artesanato 
criaram a sua abóbora e assistiram aos filmes “A 
viagem de chihiro” e “Totoro” alusivos a esta época.
Para combater o sedentarismo e incentivar a 
prática desportiva, os Clubes de Futebol, Voleibol 
e Basquetebol têm realizado exercícios para 
desenvolver os aspetos técnicos e táticos de cada 
modalidade. Também promovemos o espirito de 
equipa, entre-ajuda e companheirismo. 

PARA + INFO
Clubes Paula Vicente
tiago.rente@jf-belem.pt  | rita.oliveira@jf-belem.pt
clubes.jf-belem.pt
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Escola Verde - Praça de Itália 
Inaugurada no dia 8 de junho de 2021, na 
presença dos alunos e professores da Escola 
Raiz. A Escola Verde é uma ideia vencedora do 
Concurso Escolas com Voz de 2020, 
apresentada pela Escola Raiz.

Escola Verde O Moinho
Inaugurada no dia 21 de outubro de 2021, na 
presença dos alunos e professores do Colégio 
Helen Keller. Este espaço foi inspirado na ideia 
vencedora do Colégio Helen Keller, no 
Concurso Escolas com Voz 2020.

Escola Verde em Belém
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Projeto Intervir em Belém
O Projeto Intervir em Belém, que tem como 
objetivo a promoção de competências 
socio-emocionais e desenvolve atividades em 
colaboração com os Jardins de Infância e Escolas de 
1º Ciclo da Freguesia de Belém, do Agrupamento de 
Escolas do Restelo, retomou no mês de outubro as 
atividades: Afetos no Jardim de Infância, Afetos na 
Escola, Psicomotricidade na Escola e Sonhar 
Acordado (Jardim de Infância).
Estas atividades, para além de desenvolverem as 
competências socio-emocionais nas crianças, 
procuram apoiar a comunidade escolar no desafio 
de lidar com algumas problemáticas que surgem 
pontualmente. A situação pandémica da Covid-19 e 
os períodos de confinamento com aulas à distância, 
acabaram por empolar algumas problemáticas no 
desenvolvimento e saúde das crianças que têm sido 
alvo do apoio e intervenção deste Projeto.
Um bom ano para todos!

Concurso Escolas com Voz – 3ª Edição, Ano 
Letivo 2021/2022
Concurso dirigido às escolas da Freguesia de Belém!
Vamos divulgar junto da comunidade a nossa 
preocupação com o ambiente e apresentar ideias de 
como podemos ser mais sustentáveis.
Mais informações veja “Para + Info”.

Concurso Escolas Com Voz – 2ª Edição
Durante o ano letivo 2020/2021, o projeto Escolas 
com Voz lançou a segunda edição do Concurso 
Programa Escolas com Voz, que tem como objetivo 
distinguir as crianças e os jovens das escolas da 
freguesia de Belém pelos seus contributos para a 
implementação de práticas de cidadania que visem 
melhorar a sua comunidade e em especial a 
freguesia onde estão inseridos. O tema do 
Programa foi “Nós no Mundo de Hoje” e o desafio 
lançado às escolas foi escrever e gravar uma peça 
de teatro para rádio.
Os professores e os alunos de várias escolas 
aceitaram o desafio. Mesmo em tempo de 
pandemia, professores e alunos relevaram uma 
louvável dedicação ao concurso e uma imensa 
criatividade nas peças de teatro criadas.

ESCOLAS VENCEDORAS 2020/2021
1º CED de Nuno Álvares Pereira
2º CED de Nuno Álvares Pereira
3º Escola Básica 2,3 de Paula Vicente
Depois de conhecidos os vencedores do Concurso, 
as escolas vencedoras visitaram o estúdio da Rádio 
para conhecerem o funcionamento desta e para 
serem entrevistados.
Oiça as peças de teatro radiofónicas e entrevistas 
em: www.escolascomvoz.jf-belem.pt
Parabéns a todos!

PARA + INFO
Escolas com Voz
www.escolascomvoz.jf-belem.pt

Escolas com Voz
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AAAF/CAF – Apoio à Família
Tal como é hábito, em julho começaram as férias 
escolares e o “Apoio à Família” foi à praia!
Todas as manhãs fomos para a praia da Sereia e, na 
parte da tarde, a escola estava à nossa espera com 
atividades muito divertidas! Fizemos muitos jogos 
de água, tardes desportivas, culinária e até uma 
festa de verão houve em cada escola. 
Já em setembro, no início deste ano letivo e ainda 
antes do regresso às aulas, o “Apoio à Família” 
começou com muita diversão; houve instalação de 
hortas e construção de brinquedos e as crianças até 
criaram uma lancheira sustentável.
Em outubro, não quisemos acabar o mês sem 
comemorar o Halloween e a chegada das bruxas, e 
por isso as nossas crianças passaram uma semana a 
prepará-lo e festejá-lo. Fizeram ateliers de plástica 

com motivos alusivos ao tema e decoraram os 
espaços. No dia 30 vestiram-se todos a rigor e 
festejaram juntos numa festa muito divertida!

“SER SUSTENTÁVEL”
Este ano queremos todos ser mais sustentáveis! 
Assim as nossas atividades ao longo do ano vão 
ensinar as nossas crianças a olhar para o 
desperdício e para o ambiente de uma forma mais 
cuidada.
Pedimos que estejam atentos ao nosso site, 
facebook e/ou vosso e-mail, pois em breve daremos 
notícias sobre as inscrições para as férias de Natal.
Inscrevam os vossos filhos, pois contamos com eles 
para se divertirem! 
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PARA + INFO
Higiene Urbana
210 132 330
higiene.urbana@jf-belem.pt 

Recolha seletiva porta a porta

Na nossa Freguesia está implementado o sistema 
de recolha de lixo porta a porta, como 
complemento aos ecopontos existentes na 
Freguesia.
Lembramos que os contentores deverão ser 
armazenados no interior de cada Edifício e que os 
horários permitidos para a colocação dos 
contentores na via pública decorrem entre as 18h e 
as 10h do dia seguinte, por forma a que a equipa da 
Câmara Municipal de Lisboa proceda à sua recolha 
para descarga.
No artigo 83º do Regulamento de Gestão de 
Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Lisboa 
(RGRLHU) de 18 de dezembro de 2019, vem 
expresso que:
“Constitui contraordenação punível com coima de 
150 a 1.500 euros, no caso de pessoas singulares, e 
de 250 a 14.950 euros no caso de pessoas coletivas:
a) A destruição total ou parcial dos contentores ou 
outros recipientes destinados aos resíduos, por 
equipamento destruído ou danificado;
b) O uso e desvio, para proveito pessoal, dos 
equipamentos distribuídos pelo Município;
c) O incumprimento do horário de colocação e 
retirada da via pública dos equipamentos de 

deposição, contrariando o disposto no 
regulamento;
d) A manutenção na via pública de equipamentos”
Sensibilizamos os Munícipes para:
- efetuarem uma correta separação do seu lixo, 
contribuindo assim para a sustentabilidade 
ambiental;
- zelarem pela boa utilização dos contentores;
- consultarem os horários de recolha na Freguesia 
de Belém.
Caso tenha objetos volumosos, vulgarmente 
denominados por “monos”, a Câmara Municipal de 
Lisboa disponibiliza a sua recolha de forma 
gratuita.
Contacte 808 20 32 32 / 218 170 552 para agendar a 
recolha.
Colabore e ajude a manter Belém sempre limpa!
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Plogging chega a Belém
Decorreu no passado mês de junho uma iniciativa 
conjunta da Junta de Freguesia de Belém e da 
equipa Lisbon Workout, que consistiu na 
apresentação do conceito de Plogging a Belém.
Plogging é a combinação perfeita entre a prática de 
exercício físico e a sustentabilidade.
Acompanhados por 2 incríveis personal trainers, 
cerca de 40 munícipes de várias idades juntaram-se 
a esta iniciativa, beneficiando da prática do 

exercício físico personalizado, ao mesmo tempo 
que contribuíam para a limpeza da Freguesia, 
recolhendo o lixo que encontravam.
Fique atento no Facebook da Junta de Freguesia de 
Belém à abertura de novas inscrições para outra 
atividade de Plogging.
Cuide da sua saúde, contribua para uma Belém 
limpa!

Lavagem dos Arruamentos

Imagem posicional.
Precisamos de versão
com mais resolução

A lavagem dos arruamentos é um importante 
complemento aos trabalhos de varredura manual e 
mecânica.
Através da lavagem manual consegue-se eliminar a 
sujidade mais profunda, nomeadamente os dejetos 
de animais, utilizando água a alta pressão.
Para uma correta e eficaz intervenção nos 
arruamentos, o processo de lavagem deve ser 
realizado preferencialmente no período noturno 
das 23h às 5h, criando assim um menor incómodo à 
‘vida normal’ na Freguesia, não interferindo com os 
transeuntes nem com o trânsito automóvel.
Sempre que é intervencionado um arruamento, o 
mesmo é sinalizado com os devidos equipamentos 
para o efeito, nomeadamente triângulos de 
sinalização e pirilampos.
As mangueiras que são conectadas aos marcos, bem 
como o material de sinalização e os ferros das 
sarjetas são transportados em carros manuais de 
lavagem.

Os profissionais da equipa de Higiene Urbana que 
efetuam este procedimento usam equipamento de 
proteção individual, tal como vestuário 
impermeável e botas de água com proteção.
A Junta de Freguesia de Belém apela a todos os 
Munícipes que colaborem ativamente na 
manutenção da limpeza da Freguesia.
Por uma Belém sempre limpa!
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A Primeira Edição do Concurso Montras de Natal 
de Belém contou com o Cabeleireiro Tuxa ex aequo 
com a Leonidas Restelo no terceiro lugar.

Cabeleireiro Tuxa
Há 9 anos Maria de Fátima Dias, conhecida por 
todos como Tuxa, decidiu regressar à Freguesia de 
Belém e abrir um espaço de beleza. O Cabeleireiro 
Tuxa prima pelo atendimento personalizado, 
acompanhando os clientes desde a entrada à saída. 
Tuxa e a sua equipa oferecem vários serviços, 
incluindo a parte estética, aliada à qualidade dos 
trabalhos técnicos, que são motivo mais do que 
suficiente para garantir o regresso das clientes. 
Tuxa dá o seu cunho pessoal ao espaço, sempre 
associado à criatividade e decoração das montras.
Contactos: Rua Tristão Vaz, 6A | 21 243 28 46

Leonidas Restelo
Guilherme Weber e Adriana Perry, um casal 
luso-brasileiro que morou durante alguns anos em 
Inglaterra, país onde se conheceram, estão à frente 
da Leonidas Restelo em Lisboa.
Decidiram regressar a Portugal com o intuito de 
criar o seu próprio negócio, que estivesse 
relacionado com a área profissional de ambos. Algo 
que, apesar dos riscos, os fizesse sentir confiança 
suficiente para avançar.
Quando se depararam com a Leonidas, cujos 
famosos chocolates já haviam provado numa 
viagem à Bélgica, decidiram apostar. "Para além de 
ter produtos de alta qualidade, a marca tem grande 
aceitação e reconhecimento a nível mundial."
Para eles, trabalhar com chocolate é:
"Um sentimento de satisfação entre cheiros, cores e 
sabores, onde o prazer e o dever se misturam em 
perfeita harmonia."
Destacam o Manon café & o Tosca como os seus 
bombons prediletos.
Visite a loja Leonidas no Restelo, uma boutique de 
produtos de alta qualidade, com espaço interno e 
externo bastante acolhedor, com um serviço 
simpático e atencioso. Os chocolates são tão 
versáteis que tanto podem ser degustados no 
momento, como podem ser personalizados em 
belas caixas, transformando-se num presente 
memorável para qualquer tipo de ocasião. 
Contactos: Rua Duarte Pacheco Pereira, 26A
935 208 337 | FB: @leonidasrestelo.26ª
IG: leonidas_restelo

Agradecemos a todos os comerciantes a 
participação, que demonstrou bem o quão 
abrangente é o comércio na nossa freguesia, 
relembrando que temos “tudo à porta de casa”.
Sabe bem comprar em Belém!

3ºs Prémios Concursos Montras de Natal
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COMÉRCIO

2º edição Concurso Montras de Natal de Belém

Após a fantástica adesão à 1ª edição, a Junta de 
Freguesia de Belém vai lançar a 2ª edição do 
Concurso Montras de Natal, com o objetivo de 
incentivar o consumo no comércio local. 
Convidamo-lo a passear pelas ruas da nossa 
freguesia e apreciar as montras das lojas. Aproveite 
para entrar nas lojas e vote na sua montra 
preferida, entre os dias 6 de dezembro de 2021 e 6 
de janeiro de 2022.
Pode votar no facebook da Junta de Freguesia de 
Belém, colocando gosto na fotografia da sua montra 
favorita.

A votação decorre de duas formas, sendo atribuído 
um peso de 50% aos votos no Facebook e 50% aos 
votos do Júri .
Os resultados serão divulgados no dia 17 de janeiro 
de 2022.
Haverá um prémio monetário para os três primeiros 
classificados, um espaço de reportagem de 
destaque no Boletim da Junta de Freguesia e 
publicação com destaque no Facebook da Junta de 
Freguesia.
Participe nesta iniciativa!

Rua da
Junqueira

Não
desistimos
e exigimos

à CML os
dois sentidos!
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Bandas Filarmónicas
Bicentenárias em Belém

A 3ª Reunião MIPP-PSP foi em Belém

DESTAQUES

No âmbito do evento cultural “Concertos no 
Palácio”, promovido pela Confederação Musical 
Portuguesa, várias Bandas Filarmónicas 
Bicentenárias visitaram a Freguesia de Belém ao 
longo dos últimos meses.
A 4 de setembro, a Banda de Música de Riba de Ave – 
Famalicão (Braga) percorreu várias ruas da 
Freguesia, dando literalmente música a todos os que 
passeavam por Belém. O desfile teve paragem na 
sede da Junta de Freguesia de Belém, onde se 
encontrava presente a Vogal do Executivo, Helena 
Lencastre, e o Presidente da Direção da 
Confederação Musical Portuguesa, Martinho 
Caetano, para a receção de cumprimentos a esta 
autarquia. Já no dia seguinte, a 5 de setembro, foi a 
vez de recebermos a visita da Filarmónica de Santa 
Comba Dão (Viseu). Em outubro, Belém foi visitada 
pela Banda Musical de Bairros – Castelo de Paiva 
(Aveiro) e pela Banda Filarmónica União Verridense 
– Montemor-o-Velho (Coimbra).  E no mês de 
novembro, foi a vez da Banda de Música de Mateus 
(Vila Real) visitar a freguesia de Belém, logo no dia 
6, e no dia seguinte esta autarquia recebeu também 
a Banda Cabeceirense – Cabeceiras de Basto (Braga), 
respetivamente recebidas pela Vogal do Executivo, 
Ianara Mota Pinto, e pelo Presidente Fernando 
Ribeiro Rosa. 

No dia 6 de julho, o Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, esteve 
presente no auditório do Museu Nacional dos 
Coches, na cerimónia de abertura da “3ª Reunião 
Modelo Integrado Policiamento Proximidade” 
(MIPP-PSP), onde estiveram reunidos cerca de 
cinquenta representantes do Policiamento de 
Proximidade das várias Esquadras da 4ª Divisão do 
Comando Metropolitano de Lisboa, e no qual se 
encontra inserida a equipa do MIPP da Esquadra de 
Belém.
A cerimónia contou com a presença da Diretora do 
Museu Nacional dos Coches, Dra. Silvana Bessone, 
do Comandante Operacional do COMETLIS, 
Superintendente Domingos Antunes, do 
Comandante da 4ª Divisão, Subintendente Manuel 
Lopes Rodrigues, da Coordenadora do MIPP do 
COMETLIS, Comissária Aurora Dantier, além de 
outros oficiais, chefes e agentes da PSP. 
Na ocasião, a Junta de Freguesia, por intermédio do 

seu Presidente Fernando Ribeiro Rosa, aproveitou a 
oportunidade para destacar a importância deste 
projeto junto da população, e muito especialmente 
no papel que desempenha para ajudar a tornar esta 
autarquia mais segura, e felicitar a PSP/MIPP por 
todo o trabalho que tem desenvolvido junto 
daqueles que mais precisam.



Visita Institucional -
Embaixador do
Paquistão em Portugal
O Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, e a Vogal da Cultura, Ianara 
Mota Pinto, receberam no dia 22 de outubro, na 
sede da autarquia, Sua Excelência o Embaixador do 
Paquistão em Portugal, Ahmad Warraich, em visita 
de cortesia e de apresentação de cumprimentos.
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Homenagem ao 25 de Novembro
DESTAQUES

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

Terra dos Sonhos
Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque n.º 1
1300-391 Lisboa
Tel: 916 508 381 | 213 620 445
www.terradossonhos.org

HOOGLOO
Rua de Pedrouços n.º 37B, Arm. 5
1400-285 Lisboa 
www.hoogloo.pt

Bem-vind@ a Belém!

No dia 25 de novembro, a data foi mais uma vez 
assinalada na nossa freguesia com uma simples mas 
simbólica homenagem aos que estiveram 
envolvidos no movimento de 1975, mediante a 
deposição de uma coroa de flores junto à placa 
evocativa desta data. A referida placa encontra-se 
situada no muro do ex-Regimento da Polícia Militar, 
na Calçada da Ajuda (em Belém), local onde as 
forças militares democráticas puseram fim a uma 
tentativa de golpe de Estado, levando ao fim do 
chamado PREC.
A cerimónia contou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do 
Presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, do Presidente da Assembleia 
de Freguesia de Belém, Telmo Correia, do Presidente 
da Concelhia do PSD/Lisboa e Presidente da Junta 
de Freguesia da Estrela, Luís Newton, dos restantes 
elementos do Executivo desta autarquia, de 
representantes de diversas forças políticas da 
Assembleia de Freguesia e da população em geral. 

A Freguesia de Belém prestou assim homenagem a 
todos os militares e políticos que em 25 de 
novembro de 1975 lutaram heroicamente e 
conseguiram, desse modo, que Portugal passasse a 
ser um país totalmente livre, pluralista e 
democrático.  Obrigado!


