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EXECUTIVO E PELOUROS

REUNIÕES PÚBLICAS: 
ÚLTIMA 3ª FEIRA DE CADA MÊS |  21H30

CENTRO MÉDICO
“OS MOINHOS” CASELAS

Rua dos Margiochis, Nº20
1400-243 Lisboa

(consultas médicas
e enfermagem)

ESPAÇO PÚBLICO
Rua José Calheiros, Nº13

1400-243 Lisboa

LOJA SOLIDÁRIA
Rua de Pedrouços, Nº84-86 

1400-225 Lisboa
3as feiras | 10h às 13h
5as feiras | 10h às 13h 

e das 15h às 19h
Primeiros 4º sábados 

de cada mês | 10h às 13h

POSTO HIGIENE URBANA 1
Travessa da Saúde

1400-335 Lisboa

AÇÃO SOCIAL
Rua João de Paiva, Nº7 e 7A

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

09H30-13H | 14H30–18H

JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM 
DELEGAÇÃO

Rua João de Paiva, Nº11
1400-225 Lisboa

Tlf. 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt

Horário 2ª a 6ª feira: 
09H30–13H | 14H30–18H

BIBLIOTECA
Rua João de Paiva, Nº11
1400-225 Lisboa
Email: cultura@jf-belem.pt
Horário 2ª a 6ª feira:
09H30–13H | 14H30–18H

POSTO HIGIENE URBANA 2
Rua Carlos Calisto
1400-043 Lisboa

PISCINA DO RESTELO
Rua Antão Gonçalves, Nº 2A
1400-015 Lisboa
Horário 2ª a 6ª feira: 
07H30–21H30
Sabádo: 08H30-19H
Domingo: 08H30-14H

RÁDIO FREGUESIA 
DE BELÉM
Av. Ilha da Madeira, Nº 50
1400-205 Lisboa

CENTRO SOCIAL DE BELÉM
Bairro de Belém (Terras do Forno)
Rua 11, 1400-260 Lisboa
Horário 2ª a 6ª feira:
9H-13H | 14H30-20H

JUNTA DE FREGUESIA 
DE BELÉM  - SEDE
Largo dos Jerónimos, Nº3
1400-209 Lisboa
Tlf. 210 132 330
Email: secretaria@jf-belem.pt
Horário 2ª a 6.ª feira:
09H30–13H | 14H30–18H

O MUNDO 
VOLTOU A MUDAR.
Há cerca de dois anos, quando a pandemia se instalou 
em todos os continentes, o nosso quotidiano foi levado 
por um vendaval de imposições relacionais que alteraram 
drasticamente as nossas vidas e nos obrigaram a 
distanciamentos físicos e emocionais jamais imaginados. 
Perante o desafio, a Humanidade adaptou-se com provas 
de solidariedade, empatia e carinho que fizeram a diferença 
na vida de muitos. Aprendemos a viver de abraços entre 
cortinas de plástico e sorrisos abertos nos olhos. O nosso 
mundo mudou, pensávamos nós, para uma era mais 
humana e altruísta.

Mas em fevereiro o mundo voltou a mudar e, num ápice, 
estamos agora num planeta onde a guerra se faz na nossa 
Europa, com ataques duma barbaridade inimaginável aos 
princípios da liberdade e da democracia global. 

A invasão de Putin à Ucrânia é uma ameaça à paz no 
mundo que já está a provocar uma nova mudança. 
Milhões de ucranianos vivem o pior dos pesadelos, em 
fugas humilhantes das suas terras e separações familiares 
dolorosas e, mais uma vez, a solidariedade volta a ser a 
nossa bandeira. Se há dois anos o foco eram os vizinhos do 
bairro, agora são os irmãos europeus, e a onda de apoio dos 
Fregueses de Belém não foi menor. Poucos dias depois dos 
primeiros ataques, no final de fevereiro, a Junta de Freguesia 
criou um banco de alimentos e outros bens e constituiu um 
gabinete de acompanhamento de refugiados na procura de 
casa, empregos e apoios sociais. Quero agradecer a todos 
os que colaboraram connosco e reforçar a necessidade de 
manter a entrega de bens por mais algum tempo, uma vez 
que, infelizmente, a guerra parece ainda não ter fim. Os 
locais de entrega de bens mantêm-se abertos.

Mas estes meses de março e abril foram também meses 
de celebrações, nomeadamente dos 400 anos da criação 

do Terço da Armada Real da Coroa de Portugal, do festejo 
do 100º aniversário da Unidade de Segurança e Honras de 
Estado da GNR e da celebração do 1º ano da nossa Rádio 
Freguesia de Belém. 

Destaco ainda a celebração do envelhecimento ativo 
e saudável, com a realização das 2as Jornadas sobre o 
Envelhecimento Ativo, organizadas em conjunto com a 
Universidade Lusíada.

A 1ª prova de apuramento nacional de Vela Adaptada no 
rio Tejo, organizada pela Fundação Salvador, foi um sucesso 
e o regresso da maratona "48 Horas a Nadar Por Ti" voltou 
a encher-nos de orgulho, tanto pela grande adesão de 
participantes, como pelas ações de solidariedade que 
foram desenvolvidas durante o evento. 

São estes momentos que nos fazem acreditar que, desde 
que existam mulheres e homens solidários, a mudança no 
mundo terá sempre a cor da esperança.

Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da Junta de Freguesia de Belém

QUERO AGRADECER A TODOS OS QUE 
COLABORARAM CONNOSCO E REFORÇAR 
A NECESSIDADE DE MANTER A ENTREGA 
DE BENS POR MAIS ALGUM TEMPO, UMA 
VEZ QUE, INFELIZMENTE, A GUERRA PARECE 
AINDA NÃO TER FIM.
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COMEMORAÇÕES DOS 400 ANOS 
DA CRIAÇÃO DO TERÇO DA ARMADA REAL 
DA COROA DE PORTUGAL

UNIDADE DE SEGURANÇA E HONRAS DE ESTADO (USHE) DA GNR 

COMEMORAÇÕES DO 100º ANIVERSÁRIO

Decorreu no dia 6 de abril, uma cerimónia religiosa na 
Ermida de São Jerónimo no âmbito das Comemorações 
do 100º aniversário da USHE da GNR, a qual contou com a 
presença do Presidente da JF de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa e presidida por Sua Eminência o Senhor Bispo das 
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A nossa Freguesia esteve representada pela Vogal Ianara 
Mota Pinto na cerimónia presidida por Carlos Moedas, 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, no momento em 
que se assinalou a partida de 30 toneladas de donativos, 
obtidos através da solidariedade dos lisboetas para com o 
povo da Ucrânia. 
Agradecemos a toda a população que contribuiu para esta 
causa, cujo contributo irá ser distribuído por todos aqueles 
que, neste momento, mais precisam.

O Presidente da JF de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, acompanhou o Vereador Ângelo Pereira, na plantação de três oliveiras no 
Jardim da Torre de Belém, numa cerimónia simbólica da CML, para comemorar o Dia Mundial da Árvore.

Realizou-se no dia 10 de abril, na Praça do Império, a cerimónia 
militar de encerramento das comemorações dos 400 anos da 
criação do Terço da Armada Real da Coroa de Portugal, tendo 
atualmente, como legítimos herdeiros, o Corpo de Fuzileiros. 
A cerimónia foi presidida pelo Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, e contou com a presença da 
Ministra da Defesa Nacional, dos Chefes do Estado-Maior dos 
três ramos das Forças Armadas, do Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do Presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, de diversos 
oficiais generais e de outras entidades civis e militares. 
Parabéns ao Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante 
Gouveia e Melo, e ao Corpo de Fuzileiros pelos 400 anos de 
bons serviços prestados à Pátria, que motivaram a entrega 
por S. Exa. o Presidente da República, da Medalha de Valor 
Militar, grau ouro.

LISBOA 
COM UCRÂNIA 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 

REUNIÃO COM O VICE-PRESIDENTE DA CML

Pág. 5

No dia 16 de março o Presidente da JF de Belém, Fernando 
Ribeiro Rosa, e o Vogal/Secretário Tiago Pessoa, foram 
recebidos na CML pelo Vice-Presidente Filipe Anacoreta 
Correia e pelo Diretor Municipal de Gestão Patrimonial, 
Bernardo Alabaça. 
A reunião teve vários pontos de trabalho, onde foram 
abordados assuntos de interesse para a nossa Freguesia, 
nomeadamente no referente ao importante pelouro do 
Património.
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Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério.
A Junta de Freguesia parabeniza a USHE e o seu Comandante, 
Brigadeiro-General Pedro Moleirinho, pelo 100º aniversário 
e saúda todos os que serviram ou servem na Unidade.
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L“48 HORAS A NADAR POR TI”
PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS 
NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Após dois anos de interregno, as "48 Horas a Nadar por Ti" estão 
de volta com a sua 3ª edição.  Nesta maratona participaram, 
quer em equipa quer individualmente, 266 nadadores e foram 
nadados 293.250 metros, o correspondente a 162 milhas 
náuticas que nos leva de Belém à Barra de Faro.
Estiveram presentes o Presidente da JF de Belém, Fernando 
Ribeiro Rosa, o Vogal de Ação Social, João Carvalhosa, a 
Presidente da CPCJ Lisboa- Ocidental, Antónia Pereira e a Vogal 
da Cultura, Ianara Mota Pinto. 
Esta iniciativa conseguiu ainda angariar alguns donativos 
que reverteram a favor da Associação Os Francisquinhos - 
Associação de Pais e Amigos das Crianças do Hospital de S. 
Francisco Xavier, uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social e que tem como missão o acompanhamento de bebés, 
imediatamente após a alta hospitalar. A JF de Belém em 
parceria com a CPCJ Lisboa-Ocidental, agradece a todos os 
que transformaram boas intenções em boas ações. Um muito 
obrigado também aos técnicos da piscina e às empresas que 
se juntaram ao evento através de patrocínios.

FEIRA DA EDUCAÇÃO 
E DA SAÚDE DE BELÉM
Após dois anos de interregno por causa da Pandemia, 
retomámos a organização da Feira da Educação e da 
Saúde de Belém que se realizou nos dias 13 e 14 de maio, 
no Jardim Vasco da Gama em Belém. Trata-se de uma Feira 
de entrada livre onde ocorrem diversas atividades de palco, 
demonstrações de atividades físicas para todas as faixas 
etárias, incluindo teatro, dança, canto, yoga, ginástica sénior, 
ginástica de manutenção, ginástica infantil e rastreios de 
saúde, para além de workshops, palestras e apresentações 
de diversas escolas.

AVISO
Informa-se a população que as estações GIRA na Avenida da Torre (2), no Largo Alves Miguel, 
no parque de estacionamento de Algés e no parque de estacionamento da Cordoaria, irão 
ser recolocadas em breve noutro local perto, pelo que as mesmas se mantêm desativadas.
Já identificámos, em conjunto com a CML, as novas localizações pelo que, em breve, 
esperamos ter este assunto totalmente resolvido. Agradecemos a compreensão de todos! 
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VISITAS INSTITUCIONAIS   
DOS EMBAIXADORES 
DO PERÚ, DE CUBA
E DO REINO DA TAILÂNDIA
O Presidente da JF de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, recebeu 
nos dias 9, 23 e 30 de março, respetivamente, Suas Excelências 
os Embaixadores em Portugal do Perú, Carlos Gil de Montes, de 
Cuba, Yusmari Díaz Pérez e do Reino da Tailândia, Krongkanit 
Rakcharoen, em visita de cortesia. Nesta última audiência foi 
ainda abordada a preparação para o Festival da Tailândia que 
irá decorrer entre os dias 24 e 26 de junho, no Jardim Vasco da 
Gama.

DONATIVO PARA APOIO AOS REFUGIADOS UCRANIANOS 
RECOLHIDO PELO CIF, JÁ FOI ENTREGUE À CRUZ VERMELHA
O Torneio de Solidariedade CIF-Ucrânia, organizado pelo 
Clube Internacional de Foot-ball (CIF) nos dias 23 e 24 de abril, 
onde as inscrições revertiam para o apoio aos refugiados 
ucranianos, angariou 1215€. O valor foi entregue pela mão do 
Presidente do Clube, António Oliveira, a Fernando Ribeiro Rosa, 
Presidente da JF de Belém. No dia 08 de maio, no final da Meia 

Maratona, a totalidade do valor angariado foi entregue pelo 
Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa à Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Ana Jorge, 
numa cerimónia que teve como anfitriãs as Embaixadoras da 
Finlândia e da Dinamarca e que contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.
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INICIATIVA DA KW LEAD DO RESTELO NA CASA DO TEJO 
A imobiliária KW Lead do Restelo, contactou a JF de Belém 
com o intuito de identificar uma entidade com necessidade de 
apoio, no nosso território. A instituição designada foi a Casa 
do Tejo, da Associação Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL). 
Após uma reunião para perceber as suas necessidades, a 
iniciativa, envolveu duas ações: cuidar do jardim e pintar o 
interior da casa. Pretendeu-se desta forma, contribuir para 
uma melhor qualidade de vida das pessoas que beneficiam 
desta instituição. 

2as JORNADAS SOCIAIS DE BELÉM 2022 
ENVELHECIMENTO ATIVO 
E SAUDÁVEL: A PROXIMIDADE
A JF de Belém organizou a segunda edição das Jornadas 
Sociais de Belém em parceria com a Universidade Lusíada, no 
dia 6 de abril, sob o tema “Envelhecimento Ativo e Saudável: a 
proximidade”, onde se juntaram 142 participantes.
Na sessão de abertura esteve presente Laurinda Alves, 
Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Ribeiro 
Rosa, Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Tânia Gaspar, 
Diretora do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade Lusíada e Teresa Silva, Diretora do Instituto 
Superior de Serviço Social de Lisboa. Como oradora convidada 
esteve a Dra. Carla Ribeirinho, Assistente Social, Professora, 
Consultora e Supervisora em Serviço Social e Gerontologia no  
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 
de Lisboa.
Estiveram presentes, com apresentações de projetos, a JF 
de Queluz e Belas, a CM de Leiria, a JF de Pombal, a JF de 
Matosinhos e Leça da Palmeira, a CM de Odivelas, a CM de Vila 
Franca de Xira e a Associação Aventura Social, para além da JF 
de Belém.
Ao longo do dia foram muitos os momentos de partilha e 
debate sobre as temáticas do envelhecimento ativo e saudável, 
particularmente sobre a atualidade e pertinência da promoção 
do envelhecimento saudável, desafios relacionados com o 
envelhecimento e as variáveis em função dos diferentes perfis 
de envelhecimento, assim como as diversas abordagens da 
promoção de um envelhecimento ativo e saudável.
Durante o coffee-break da manhã, a Classe de Ginástica 
Sénior da Junta de Freguesia de Belém, dirigida pelo Prof. Vítor 
Gonçalves, fez uma breve atuação. 

Decorreram os passeios a Estremoz, Coimbra e Tomar que 
contaram com a presença de 110 inscritos em cada passeio. 
Inscreva-se para os próximos passeios, nas secretarias da JF 
de Belém. O próximo é já dias 15 e 16 de junho a Pampilhosa 
da Serra e as inscrições estão abertas a partir de 26 abril.

PASSEIOS SÉNIOR 2022

ACOMPANHAMENTO TELEFÓNICO DE 
SENIORES EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO
Este Projeto completa já dois anos de existência. Implementado 
em 2020, com 5 voluntárias às quais se juntaram depois mais 
11, desenvolveu um serviço de acompanhamento telefónico 
dos seniores em situação de isolamento da nossa Freguesia. 
Este acompanhamento veio a verificar-se fundamental 
para identificar e monitorizar situações que, de outro 
modo, poderiam ter ficado sem assistência, já que a nossa 
aproximação nos permitiu a articulação com outros serviços, 
nomeadamente o social e o de psicologia e outras redes de 
intervenção. 
Em 2021 o projeto cresceu, principalmente nos períodos de 
confinamento por via da Covid 19, a equipa de voluntários 
chegou aos 30 colaboradores e os utentes acompanhados 
atingiram um número máximo de 32. Este acompanhamento 
foi fundamental para os utentes que se encontravam 
impedidos de sair de casa e de estar com familiares, vizinhos 
ou amigos e, consequentemente, sem qualquer rede de 
suporte e acompanhamento emocional.
Agora pretende-se desenvolver as competências do serviço, 
promovendo a proximidade entre o/a voluntário/a e a pessoa 
acompanhada, possibilitando visitas dos voluntários a casa 
dos utentes do Projeto, para desenvolver diversas atividades 
de companhia e apoio. Em breve daremos mais noticias sobre 
este processo, que ainda está em desenvolvimento.
Iremos incorporar novos voluntários que, em maio, farão 

formação específica, com o objetivo de compreender os 
pressupostos éticos, sociais e legais do voluntariado; conhecer 
a JF de Belém e os aspetos mais relevantes da história e do 
património cultural e social deste local; conhecer o projeto 
de apoio Telefónico a Seniores em Situação de Isolamento 
como um serviço de apoio emocional a pessoas com mais de 
65 anos e em situação de isolamento; caracterizar o grupo 
alvo do projeto (pessoas socialmente isoladas, com idade 
avançada ou com doenças crónicas e incapacitantes) e 
adquirir competências sociais e comunicacionais necessárias 
para desempenhar a função de voluntário neste projeto.

LOJA SOLIDÁRIA 
TEM NOVO HORÁRIO

3as feiras | 10h às 13h
5as feiras | 10h às 13h e das 15h às 19h
Primeiros 4º sábados de cada mês | 10h às 13h

A Loja Solidária disponibiliza vestuário pessoal e roupa de 
casa (toalhas, roupa de cama). Mensalmente são apoiados 
aproximadamente 100 agregados familiares, o que significa 
que, anualmente, mais de 2000 pessoas estejam a beneficiar 
deste projeto social. 

Rua de Pedrouços, nº 84 -86
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PAMPILHOSA DA SERRA 
15 E 16 DE JUNHO
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APOIO À UCRÂNIA
A Junta de Freguesia de Belém está a colaborar desde o dia 28 de fevereiro na campanha de solidariedade para com o povo 
ucraniano. Esta campanha, tem comportado diversas vertentes:
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Doação de Bens: 
Neste âmbito já fizemos quatro entregas de diversos bens 
na CML e uma na Fundação Centro Cultural de Belém no 
âmbito da ponte estabelecida com o Centro Cultural de 
Lviv.  Agradecemos aos nossos Fregueses e a todos aqueles, 
empresas e pessoas singulares, que contribuíram para esta 
recolha. Um especial agradecimento a todos os voluntários 
que nos ajudaram na recolha e separação dos bens. Sem a 
sua ajuda, não nos seria possível levar a cabo esta campanha.

Apoio e Acompanhamento de Refugiados:
A Ação Social da JF de Belém está a proceder ao registo e 
acompanhamento dos refugiados provenientes da Ucrânia, 
acolhidos na Freguesia. A equipa de Assistentes Sociais da 
Junta faz o acompanhamento social e encaminha as situações 
que necessitem de apoios específicos, em colaboração com a 
Rede Social. Neste âmbito, já contabilizámos 19 sinalizações 
e, após avaliação, já estamos a apoiar 4 famílias, num total 
de 25 pessoas, maioritariamente do género feminino, com 
idades compreendidas entre os 10 anos e os 50 anos.
Os apoios solicitados variam entre alimentação, recheio para 
habitação, educação e inserção no mercado de trabalho, os 
quais estão já a ser disponibilizados, quer através de JF de 
Belém, quer das entidades parceiras com quem trabalhamos 
em rede.
Se reside na Freguesia de Belém e está disponível para dar 
apoio, não deixe de contribuir. Junte-se a esta Campanha! Se 
é refugiado proveniente da Ucrânia, preencha o formulário 
disponibilizado no Facebook da Junta de Freguesia, ou em 
alternativa contacte-nos por telefone: 210 132 330.

A FESTA DOS VIZINHOS 
ESTÁ DE VOLTA
Depois de dois anos em que nos vimos forçados a não fazer 
a Festa dos Vizinhos por causa da Pandemia, 2022 é o ano do 
regresso desta iniciativa que tantos frutos trouxe no passado.
O objetivo é que os vizinhos se organizem em pequenas 
festas “de rua”. Não se pretendem nem arraiais, nem grandes 
festas, apenas um momento para se juntarem, se conhecerem, 
partilharem experiências e conviverem. Pretende-se criar ou 
fortalecer as relações de vizinhança que trazem inúmeros 
benefícios para o bem-estar social, para a segurança e para a 
identificação de problemas, necessidades e recursos que farão 
da nossa “rua” um local melhor para viver.
A JF de Belém dinamiza estas festas desde 2005. Este ano, após 
tantos períodos de confinamento e afastamento social, esta 
iniciativa é ainda mais importante, pelo que convidamos todos 
a dinamizarem a sua Festa dos Vizinhos.
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CAMPO FÉRIAS 
DE VERÃO 2022
Já se encontram disponíveis no Site e Facebook da Junta 
de Freguesia de Belém os links de inscrição para o Campo 
de Férias de Verão 2022 de Crianças, Pré-Escolar, Jovens, 
Seniores e Monitores.
CRONOGRAMA

19 abril a 16 maio

1 junho

4 junho

21 e 26 maio 

19 abril a 24 maio

24 maio 

7 junho às 18h

INSCRIÇÕES MONITORES
Crianças/Jovens e Seniores

INSCRIÇÕES
Pré/Crianças/Jovens/Séniores

LISTAGEM SELEÇÃO 
PARTICIPANTES

SELEÇÃO MONITORES

FORMAÇÃO MONITORES

REUNIÃO DE PAIS

TURNOS SEMANAIS

B - 8 a 12 agosto

D - 22 a 26 agosto

A - 1 a 5 agosto

C - 15 a 19 agosto

PRÉ-ESCOLAR
4-5 anos

TURNOS QUINZENAIS

E - 15 a 26 agosto

B - 4 a 15 julho

F - 29 agosto 
a 9 setembro

D - 1 a 12 agosto

A - 20 junho a 1 julho

C - 18 a 29 julhoINFÂNCIA
6-12 anos

TURNOS SEMANAIS

TURNOS QUINZENAIS

B - 4 a 8 julho

E - 15 a 26 agosto

B - 4 a 15 julho

D- 5 a 9 setembro

F - 29 agosto 
a 9 setembro

C - 29 agosto 
a 2 setembro

A - 27 junho a 1 julho

D - 1 a 12 agosto

A - 20 junho a 1 julho

C - 18 a 29 julho

SÉNIORES

JOVENS
13-17 anos

Caso a criança tenha 12 anos e 
celebre os 13 até dia 31 dezembro 

pode inscrever-se nos Jovens.

FORMAÇÃO 1ºS SOCORROS

CAMPO DE FÉRIAS DE PÁSCOA 2022

Pág. 11

Entre 11 e 18 de abril, 36 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos tiveram oportunidade de participar em 
diversas atividades entre as quais destacamos: Bowling, Laser Tag e Bubble Football. Também participaram em diversos ateliers e 
organizaram uma festa de Páscoa.
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FEIRA DE EMPREGO 
EMPREGA-TE 2022
Realizou-se no Pavilhão Multiusos da Ajuda a 31 de março, 
com o apoio do Programa RedEmprega Lisboa, pelas redes 
para a empregabilidade RedEmprega do Centro Histórico 
e RedEmprega do Vale de Alcântara, da qual o GIP da JF de 
Belém é entidade parceira. Estiveram presentes 13 entidades 
empregadoras e realizaram-se 714 entrevistas de recrutamento. 

TEM UMA EMPRESA OU É EMPRESÁRIO/A E 
PROCURA COLABORADORES?
ESTÁ DESEMPREGADO/A E PROCURA NOVO 
EMPREGO OU FORMAÇÃO?

Contacte o GIP da Junta: 210 132 330 | gip@jf-belem.pt  
Ou nosso site www.jf-belem.pt escolha a área de 
intervenção da Ação Social e aceda, no espaço dedicado 
ao GIP, aos formulários em: Formulário Empresas – 
Divulgação Emprego ou Formulário – Procura Emprego

As nossas crianças desenvolvem projetos sérios que também 
as divertem e fazem brincar!
Mantendo como “lema” a sustentabilidade, as crianças 
criaram os seus próprios jogos com materiais recicláveis, 
como caixas de ovos. Foi um verdadeiro desafio! Fizeram o 
próprio jogo do “Twister” que foi a delícia de todos!  
Em Jardim de Infância e 1º ciclo, as crianças fizeram um 
cenário de teatro e utilizaram-no para “tardes de teatro na 
escola”. Todos colaboraram e as apresentações foram de 
verdadeiros artistas!
As crianças do Apoio à Família das escolas Básicas dos Moinhos 
e Caselas participaram na campanha Nacional de Prevenção 

APOIO À FAMÍLIA - AAAF/CAF
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JÁ PENSOU 
SER VOLUNTÁRIO? 
Os pelouros da Cultura, Turismo e Cidadania 
da Junta de Freguesia de Belém necessitam de 
voluntários. Se pretende colaborar, contacte-nos: 
cultura@jf-belem.pt

dos Maus Tratos na Infância e Juventude construindo, com a 
ajuda das monitoras, um laço azul com materiais reutilizados, 
que foi colocado na Piscina Municipal do Restelo na ação "48 
Horas a Nadar Por Ti".
Nas férias da Páscoa as brincadeiras foram com materiais 
que estavam esquecidos num canto da escola, dando nova 
vida a brinquedos parados há já algum tempo! Montámos 
uma “Feira Popular” com muitos jogos divertidos, hora do 
conto, presentes de Páscoa, culinária, caça aos ovos e muita 
boa disposição! 
Cá vos esperamos nas próximas férias. Daremos novidades 
em breve!

WORKSHOP “À DESCOBERTA DAS SOFT SKILLS”
Com intuito de garantir mais qualidade no serviço prestado 
às pessoas que se candidatam às ofertas de emprego, 
bem como às empresas, na perspetiva do Job Matching, 
considerou-se fundamental a preparação das pessoas para 
o emprego, através de ações de formação/capacitação, 
antes da feira de emprego, Emprega-te 2022. 
Neste contexto a JF de Belém, na qualidade de parceira da 
RedEmprega Vale de Alcântara, através do seu Gabinete 
de Inserção Profissional, em parceria com o CEPAC-Centro 
Padre Alves Correia, desenvolveu uma ação de formação 
sobre Soft Skills que decorreu no dia 23 de março, no Centro 
Intergeracional Ferreira Borges. Os conteúdos abordados 
permitiram sensibilizar/capacitar os formandos para o aspeto 
de que não são só as competências profissionais que pesam 
num processo de recrutamento e seleção. As competências 
sociais e pessoais, como a confiança, a gestão de conflitos 
e a resiliência, entre outras, podem ser determinantes. A 
recetividade dos 25 participantes foi excelente.

WORKSHOP “INSPIRAÇÃO DIGITAL”  
Realizou-se dia 9 de março a 2ª Edição do “Fora da Caixa” promovido pela REDEEFE-Educação.Formação.Emprego, subordinado 
ao tema “Competências do Futuro… o que são?” Durante o evento partilharam-se diversas práticas de empregabilidade que podem 
ajudar a melhorar o trabalho que desempenhamos todos os dias.
A JF de Belém através do GIP esteve presente e dinamizou o workshop “InspiraAção Digital” onde se promoveu a utilização de 
novas tecnologias, nomeadamente dos canais digitais que apoiam a capacitação pessoal e profissional e promovem uma melhor 
integração no mercado de trabalho atual. O Workshop “InspiraAção Digital” teve como formadoras, Fátima Santos Costa, do GIP e 
Mónica Correia, do CEPAC-Centro Padre Alves Correia.
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Brincar, como um movimento de ampliação dos cinco sentidos 
da criança, é um movimento emancipatório natural, mágico, 
expansivo, reflexivo e cocriador. Colocar num determinado 
espaço, determinados objetos e uma criança, é o suficiente 
para transformar o Mundo.
No dia 18 de março, construímos sonhos em castelos de cartão. 
A cor e os sorrisos dominaram os espaços e preencheram 
a tarde. Não sobrou tempo. Não sobrou espaço. Ficou um 
castelo erguido pela imaginação e pelas mãos pequeninas 
de quem sabe ser feliz, com tão pouco! 
Esta atividade faz parte de um conjunto de propostas de 
atividades pedagógicas, lançadas pelo subgrupo "Participar 
e Brincar", integrado na Comissão Social de Freguesia de 
Belém, da qual, entre outras entidades, a Junta de Freguesia 
é parceira. Esta primeira ação desenvolveu-se na Escola 
Moinhos do Restelo, na Praça de Goa e no Miradouro 
de Caselas e teve como principal objetivo a promoção 
do sentido de comunidade, através do direito a brincar, 
usufruindo dos espaços da Freguesia, dotando-os de sentido 
e intencionalidade criativa. Outras ações virão já de seguida. 
Fique atento! Em comunidade, vamos dar cor às ruas de 
Belém.

GRUPO PARTICIPAR E BRINCAR 
(RE)CONSTRUIR SONHOS 
E CASTELOS DE CARTÃO

No âmbito da realização do Projeto Horta Pedagógica na 
Escola EB 2/3 Paula Vicente apoiada pelo Programa Fazer 
Acontecer da CML, a casa Agrícola Coelho e Pereira Lda, de 
Olival de Basto, associou-se à colaboração entre escolas do 
Agrupamento de Escolas do Restelo e os Clubes Paula Vicente 

HORTINHAS NA ESCOLA

A Escola Básica 2,3 de Paula Vicente inaugurou, no dia 6 de 
abril, uma Biblioteca Comunitária, junto ao portão da escola. 
Trata-se de uma iniciativa que tem como objetivo estimular 
os hábitos de leitura. Para usufruir desta biblioteca a Escola 
apenas pede que cuide bem dos livros e que contribua com 
livros, para trocar pelos que leva, para ler. 
Boas leituras!

O MUNDO PERTENCE 
ÀQUELES QUE LÊEM.

Comemorou-se a 3 de março o Dia Mundial da Audição, uma 
iniciativa da OMS e do Fórum Mundial da Audição, sob o Tema 
“Para Ouvir por toda a vida, ouça com cuidado!” (To Hear for 
Life, Listening with Care)
A JF de Belém associou-se a este evento com a realização da 
palestra “Oiço, mas não entendo", dedicada aos seniores, que 
decorreu no Centro Social de Belém. 
Nas 4 escolas que se associaram a este evento, os jovens 
foram sensibilizados para a necessidade e urgência da 
Preservação Auditiva e, nas ruas andámos com a "Belenilda", 
nossa boneca decibelímetro, a fazer medições do volume dos 
auriculares.
Estas ações só foram possíveis graças à Dra Katya Freire, 
fonoaudióloga brasileira, especialista em Audição e 
Membro do Fórum Mundial da Audição, ligada a OMS, 
que voluntariamente orientou todas as atividades com 
informações sobre o tema de forma lúdica e didática. 
O nosso muito obrigada!

SEMANA DA AUDIÇÃO EM BELÉM
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da JF de Belém para a dinamização de Hortas Pedagógicas 
nas Escolas Primárias e Jardim de Infância do Agrupamento. 
A casa Agrícola Coelho e Pereira Lda ofertou as leguminosas 
às escolas e disponibilizou todo o apoio técnico tendo o senhor 
Diogo Domingos ajudado na dinâmica.

A nossa Rádio completou um ano de emissão online, no 
passado dia 15 de abril. Agradecemos a todos os voluntários, 
parceiros e amigos que durante este ano participaram nos 
nossos programas.
Esperamos continuar a ser a sua companhia em: 
www.radiobelem.jf-belem.pt

PARABÉNS RÁDIO FREGUESIA DE BELÉM!
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No mês de abril estes dois projetos realizaram sessões de 
sensibilização sobre a Prevenção dos Maus Tratos na Infância.  
A leitura da história “Cuida Bem de Mim” de Maria Inês de 
Almeida e a sua exploração, resultou na construção de um 
laço azul em cada escola, por todos os alunos desde o jardim-
de-infância ao 1º ciclo. 
Nas palavras da autora, “Cuida bem de mim!” começou por 
ser um desafio: como falar de prevenção e de maus-tratos 

INTERVIR EM BELÉM - PROJETOS
SONHAR ACORDADO E AFETOS NA ESCOLA

CLUBES
PAULA VICENTE

às crianças muito pequenas, encontrando o equilíbrio entre o 
que se pretende transmitir e a sua capacidade de entender? 
Não sendo um tema fácil, é cada vez mais importante incutir-
-lhes noções sobre os seus direitos e princípios que as ajudem 
a identificar gestos e atitudes agressivas/negligentes dos 
adultos, mas também de outras crianças, que podem pôr em 
causa a sua autoestima, a capacidade de relação e, nalguns 
casos, comprometer um futuro saudável e feliz.” 
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FEIRA DE ORIENTAÇÃO 
ESCOLAR E PROFISSIONAL 
No dia 11 de março, decorreu na Escola Secundária Marquês 
de Pombal a Feira de Orientação Escolar e Profissional 
(FOEP2022) com 34 expositores de diferentes instituições e 
que teve o apoio da JF de Belém no suporte técnico do evento. 
Estiveram no evento cerca de 280 alunos. Foi uma 
oportunidade para conhecerem a oferta formativa destas 
escolas e da Secundária Marquês de Pombal, uma instituição 
da nossa freguesia com 137 anos, e que tem um novo Projeto 
Educativo que contempla o Ensino Articulado da Música, 
Cursos Cientifico-Humanísticos de Artes Visuais, de Línguas 
e Humanidades, de Ciências e Tecnologias e do Ensino 
Profissional.

O segundo período começou com o rodopio de "confina" 
e "desconfina", mas nada que tenha impedido o Clube de 
Culinária de confecionar petiscos práticos e deliciosos. 
Entre doces formas, nuggets saudáveis e mini quiches de 
tosta, fomos preenchendo as tardes e a nossa barriga.
A Ludoteca dedicou-se à manutenção da horta pedagógica 
da escola, com a limpeza e restauro de canteiros, vedações 
e alguns vasos. A Casa Agrícola Coelho Pereira trouxe-nos  
vegetais e verduras que foram plantados e semeados. 
Para celebrar o Dia do Pai fizemos pequenos potes em 
barro e aventais. E, com a chegada da Páscoa, os alunos 
criaram os seus cestos para a caça aos ovos.
Neste Carnaval, o Clube de Laboratório construiu máscaras 
usando um balão com papel de jornal e farinha e água 
para criar uma pasta semelhante a papel machê. Após 
secarem e ganharem forma, cada um se divertiu a pintar a 
sua máscara. E ficaram todas muito originais!

No Clube de Plástica aproveitámos o bom tempo para 
voltar ao diário gráfico e executar uma série de registos 
de elementos naturais no pátio da escola. O desincentivo 
do uso da borracha, é uma estratégia para promover 
a desinibição e a descoberta de um estilo próprio, cujo 
resultado não tem de ser necessariamente semelhante 
ao(s) objeto (s) que servem de referente.
No Clube de Cultura abordámos a relação entre o 
pensamento, a aprendizagem, a retenção e a difusão 
de informação para a construção das identidades 
culturais. Observámos como o cérebro é responsável 
pela interpretação das nossas sensações e perceções, 
muitas vezes de forma instintiva e automática. Assim, a 
memória é conhecimento, conteúdo verbal, imagético, 
mas também sons, cheiros, texturas que os nossos ouvidos, 
narizes e dedos identificam imediatamente, quase como 
se não pensássemos sobre isso. O conceito de memória 
muscular também foi abordado e no seguimento, fizemos 
o jogo das "caixas mistério" em que a turma, foi dividida 
em duas equipas e se propuseram adivinhar, através do 
tato e do desenho por entendimento da forma, os objetos 
escondidos nas caixas.
No Clube de Multimédia e Audiovisual trabalhámos 
a temática das naturezas mortas, enquadrada nas 
atividades relacionadas com os géneros fotográficos, 
dos quais fazem também parte a fotografia de paisagem 
e retrato. Depois da explicação prévia sobre o tema e a 
sua importância na história da arte em geral, foi criada 
uma instalação em ambiente de estúdio com recurso a 
elementos naturais e/ou processados pelo Homem, a qual 
foi utilizada pelos alunos como modelo para a criação das 
suas imagens.
Os alunos do Clube de Jornalismo têm desenvolvido várias 
capacidades tecnológicas, desde o manuseamento com 
o equipamento fotográfico e tripés, à pós-produção de 
edição de vídeos, textos e imagens dos vários programas. 
As entrevistas decorrem dentro de temas da sua escolha e 
alteradas consoante as necessidades que vão surgindo em 

cada experiência. Curioso em conhecer as mais recentes 
entrevistas sobre desporto? Fique atento ao programa 
Sport PV!
No Clube de Futebol temos aperfeiçoado gestos técnicos 
fundamentais da modalidade, tais como o passe, a receção, 
o drible e o remate. As aulas iniciam com um aquecimento 
dinâmico onde trabalham a coordenação motora, depois 
realizam-se exercícios específicos ou jogos condicionados 
e terminam com um jogo. Quando as aulas são no campo 
do Belenenses, o facto de ser coberto e ter relva sintética, é 
sempre uma motivação extra para os alunos.

No Clube de Voleibol, a motivação é grande e o ambiente 
excelente. Temos realizado exercícios de passe, receção 
e remate ou passe, ou seja, jogadas a 3 toques. No final 
das aulas fazemos sempre jogos de 1x1, 2x2 e 3x3, com 
algumas condicionantes que os tornam mais divertidos. 
Por vezes, também realizamos jogos lúdicos, com objetivos 
específicos do voleibol.

No dia 22 de abril a Praça da Alegria, programa da RTP 1, 
veio conhecer a Escola Verde "O Moinho" com o Presidente da 
Junta, Fernando Ribeiro Rosa, a professora Rita e os alunos do 
Colégio Helen Keller.
Se é professor ou responsável por alguma escola ou colégio, 
pode reservar "O Moinho" para um dia de aulas diferente. 
Faça a sua reserva no site: www.escolascomvoz.jf-belem.pt

RTP NA ESCOLA  
VERDE “O MOINHO”
PARQUE MOINHOS DE SANTANA
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Foi aprovado o Regulamento do Cartão Belém na Assembleia 
de Freguesia de 12 de abril de 2022. Com este cartão a JF de 
Belém pretende potenciar o consumo local, em virtude da 
conjuntura criada pela pandemia, criando sinergias entre o 
tecido empresarial e cultural da Freguesia. Assim, a Junta de 
Freguesia irá procurar estabelecer parcerias com as micro, 
pequenas e médias empresas do comércio e serviços e com 
os museus, monumentos e agentes culturais locais, para 
oferecerem benefícios aos portadores do cartão.
O Cartão será emitido pela JF de Belém e trará, aos usuários, 
descontos e outros benefícios em produtos e/ou prestação 
de serviços nas lojas e entidades parceiras. Milhares de 
pessoas circulam diariamente em Belém, pelo que o Cartão 
beneficiará não só os residentes, recenseados, mas também os 
trabalhadores que frequentam diariamente a nossa Freguesia, 
contribuindo para o desenvolvimento da nossa economia local. 
Em breve o Cartão será apresentado à comunidade e divulgado 
nos meios de comunicação oficiais da Freguesia.

O 2º CLASSIFICADO DA 2ª EDIÇÃO DO 
CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL DE 
BELÉM FOI A LEITARIA DA JUNQUEIRA, CASA 
“FILHA” DA ANTIGA CHIQUE DE BELÉM. 
Conversámos com Rui Garcia, sócio da Leitaria desde 
2008 e Elizabete, ou Beta como é mais conhecida, sua 
colaboradora, impulsionadora da inscrição no concurso e 
dinamizadora do apelo ao voto na rede social do Facebook, 
um dos parâmetros de avaliação do concurso, obtendo 479 
likes.
Mas o mais interessante é que a Leitaria da Junqueira não 
tem redes sociais, por isso questionámos como foi possível 
obter tamanha votação. Beta usou a técnica “passa palavra” 
junto dos clientes habituais, dos pais dos alunos das escolas 
ao redor e dos residentes que diariamente tomam o 
pequeno-almoço na Leitaria.
Para a criação da montra Rui Garcia convidou um cliente 
regular, Frederico Elias, professor de escultura e desenho 

CARTÃO BELÉM

LEITARIA DA JUNQUEIRA
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na E Art Academy em Belém, que prontamente aceitou 
contribuir com a sua arte.
A Leitaria da Junqueira é um espaço que tem clientes 
regulares, mas também muitos turistas e, por isso, tem o 
conceito de snack bar à hora do almoço, servindo sopas 
caseiras e refeições rápidas e ligeiras. Tem fabrico próprio, 
e é impossível resistir ao delicioso Pastel de Nata da Leitaria 
que, em 2011 recebeu o 1º prémio no concurso organizado 
no Festival do Peixe. A receita é antiga, desenvolvida pela 
Chique de Belém e reproduzida até aos dias de hoje, com 
um ingrediente secreto que permanece bem guardado. O 
que não é secreto é que aguardam as inscrições para 3ª 
Edição do Concurso Montras de Natal de Belém, porque já 
têm ideias para a montra.
Aceite o nosso convite e faça uma visita à Leitaria da 
Junqueira para provar o Pastel de Nata. 
Chique de Belém | Leitaria da Junqueira
Rua da Junqueira, Nº274-A | 213 644 083
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RAAULAS DE PORTUGUÊS PARA UCRANIANOS

COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIVRO INFANTIL

DIA INTERNACIONAL DA VOZ

VISITA AO MUSEU
DE ETNOLOGIA 

Várias famílias de residentes na nossa Freguesia acolheram 
refugiados da Ucrânia. Perante o desafio de integrar dezenas 
de crianças, jovens e seniores na nossa comunidade, a Junta 
de Freguesia de Belém está a oferecer aulas de português 
gratuitas a estas pessoas. As aulas, ministradas por 
professores voluntários, decorrem na Biblioteca, situada na 
delegação da Junta de Freguesia e na Universidade Lusíada, 
para os ucranianos alojados naquela instituição.

No dia 2 de abril convidámos todas as crianças da Freguesia a 
vir conhecer, e se inscrever, na Biblioteca da JF de Belém. Com o 
“Cartão Leitor” as crianças poderão requisitar presencialmente 
os livros, ou aceder à lista de livros disponíveis online. Após a 
leitura de 10 livros receberão o “Cartão 5 Estrelas” que trará, 
aos pequenos leitores, muitas vantagens.
Seja criança ou adulto, a nossa Biblioteca espera por si, de 2ª 
a 6ª feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 na R. João 
de Paiva 11, 1400-225 Lisboa. 

Celebrada a 16 de abril, com o objetivo de registar a 
importância da voz e os cuidados com a sua preservação, 
a data foi assinalada pela JF de Belém com o workshop 
“Vamos Falar Sobre a Voz”, organizado pelo Maestro João 
Silva, coordenador do Coro de Belém. O maestro foi ainda 
o entrevistado do programa “Os Vizinhos do Presidente” na 
Rádio Freguesia de Belém, onde aproveitou para dar a notícia 
de que, após os dois anos de pandemia, o Coro voltou a ensaiar 
presencialmente no Centro Social de Belém, preparando 
novas apresentações públicas, das quais daremos notícia em 
breve.

Os alunos de Português como Língua Estrangeira (PLE) visitaram 
o Museu Nacional de Etnologia no dia 29 de março. A visita 
programada pelo professor Ângelo Oliveira teve grande adesão 
dos alunos, de diversas nacionalidades, que frequentam as 
aulas na Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém.

DOAÇÃO DE LIVROS À EB DE CASELAS
Com o intuito de estimular a leitura nas escolas da Freguesia, 
a nossa Biblioteca doou um conjunto de livros infantis do 
seu acervo à EB de Caselas. A Vogal Ianara Mota Pinto fez 
questão de entregar os livros pessoalmente, à coordenadora 
Anabela Cordeiro e ao professor António Ferraz, responsável 
pela biblioteca, aproveitando para conhecer a nova biblioteca 
da escola e para convidar os alunos a visitar a Biblioteca da 
Freguesia. 
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RA BELÉM DIVULGA

“E VÓS TÁGIDES MINHAS…"
A nova exposição temporária do Museu Nacional dos Coches 
reúne 15 obras de pintura e escultura do artista Norberto 
Nunes que homenageia a mais icónica criação da literatura 
nacional, no âmbito do 450º aniversário da 1ª edição de “Os 
Lusíadas”.  Uma exposição imperdível que pode ser visitada 
até setembro de 2022.

MERCADO CCB ESTÁ DE VOLTA
O Mercado CCB — Mostrar, Ver e Fazer, retoma a sua atividade 
a partir de 5 de junho, aos primeiros domingos de cada mês, 
das 10h00 às 19h00, no verão e das 10h00 às 18h00, no inverno. 
Este mercado de produtos nacionais prima pela variedade: 
da gastronomia à natureza, das ofertas para crianças ao 
artesanato contemporâneo.  Paralelamente decorrem outras 
atividades como oficinas, momentos de culinária ou dança, ao 
final do dia. 

SOMBRAS DO IMPÉRIO
Esta nova exposição pretende dar a conhecer a sucessão de 
planos urbanísticos e projetos de arquitetura cujo centro foi a 
Praça do Império. A partir de desenhos e memórias descritivas, 
pareceres, ofícios, legislação, fotografias, bibliografia da 
época, a exposição mostra um percurso cronológico centrado 
nos projetos para a Praça do Império e área envolvente e para 
os designados “Palácio do Ultramar” e “Museu do Ultramar”, 
considerando ainda outras propostas para grandes edifícios 
públicos a localizar na orla ribeirinha de Lisboa.
2 maio 2022 – 30 janeiro 2023
Até 30 de setembro todos os dias das 10h às 19h
De outubro a março todos os dias das 10h às 18h 
Preços em: https://padraodosdescobrimentos.pt/bilheteira/

A COMPANHIA MAIOR DE TEATRO 
TEM NOVA PEÇA
Chama-se Transatlântico e foi ensaiada no Centro Social de 
Belém. O coletivo de atores e atrizes com mais de 60 anos é 
dirigido por Ricardo Neves-Neves. Em tom de farsa, comédia 
ou melodrama, o encenador continua o seu trabalho de 
dramaturgia musical, levando a palavra cantada para o palco, 
e descobrindo novos caminhos com este grupo de intérpretes 
tão especial. Sinopse: Estamos numa sala de espera. Quem 
aqui chega prepara-se para fazer uma viagem de um lado 
ao outro do Atlântico. São muitos os que hão-de passar neste 
lugar, muitos os que se hão-de cruzar enquanto aguardam, 
muitas as histórias que hão-de caber neste tempo. 
Apresentações: 
23 a 26 junho, no Teatro Municipal São Luiz, Lisboa
8 e 9 julho, no Cineteatro Louletano, Loulé

PRIMEIRO PASSEIO 
CICLÍSTICO CULTURAL DE BELÉM

DIA INTERNACIONAL 
DA DANÇA  29 ABRIL

DIA INTERNACIONAL 
DO JAZZ  30 ABRIL

Aconteceu no dia 27 de março o Primeiro Passeio Ciclístico Cultural de Belém, organizado pela Secção de Cicloturismo do Caselas 
Futebol Clube e pela Junta de Freguesia. 
Cerca de 20 ciclistas, incluindo o Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e a Vogal do Executivo, Ianara 
Mota Pinto, efetuaram um percurso de 13,16km pelos arruamentos da Freguesia, com paragens na Ermida de São Jerónimo, Museu 
de Etnologia, Mosteiro dos Jerónimos, Pastéis de Belém, Museu dos Coches, MAAT, CCB, Padrão dos Descobrimentos e Torre de 
Belém. De volta ao Caselas Futebol Clube para um almoço convívio, pudemos registar a satisfação de todos os participantes e o 
interesse em repetir a atividade, por outros percursos da Freguesia.

O Dia Internacional da Dança foi celebrado em Belém com 
aulas de dança no jardim da Rua Duarte Pacheco Pereira. As 
escolas de dança do Caselas Futebol Clube e os professores 
do Centro Social de Belém dinamizaram aulas com alunos 
de diversas idades que dançaram diversos estilos. No 
final, membros da equipa de dança desportiva do Caselas 
Futebol Clube fizeram uma demonstração da coreografia 
que costumam apresentar em competições internacionais e 
convidaram o público a participar.

Alunos da Licenciatura em Jazz e Música Moderna da 
Universidade Lusíada de Lisboa deram um belíssimo 
concerto em Belém, no dia 30 de abril, para comemorar o Dia 
Internacional do Jazz. 
O evento foi organizado pela JF de Belém em parceria com a 
Universidade, através do professor Doutor Mássimo Cavalli, 
coordenador do curso de Jazz e música moderna.
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DE ÓLEOS ALIMENTARES
Quando deitamos o óleo alimentar usado no ralo do lava-louça 
ou na sanita estamos a contaminar a água, os solos e a rede de 
esgoto, uma vez que as partículas de óleo aderem às paredes 
das tubagens, estreitando o seu caudal, a ponto de provocar 
entupimentos. Estes óleos podem e devem ser reciclados nas 
unidades de tratamento e valorização de resíduos, para dar 
origem a biodiesel. Belém é uma Freguesia cada vez mais 
sustentável e verde, com vários Oleões espalhados pelas ruas, 
para além de disponibilizar Pontos de Entrega.

OLEÃO
Deposite apenas: óleo de girassol, óleo de soja, óleo de palma, 
azeite ou óleos de conserva numa garrafa de plástico fechada.
Não coloque: óleo de motor, óleo lubrificante, restos de comida 
e molhos.

PONTOS DE ENTREGA
Sede da Junta de Freguesia | Largo dos Jerónimos, nº3 R/C
Parque Moinhos de Santana | Rua Tristão Vaz
Bairro de Caselas | Associação de Famílias Numerosas | Rua 
José Calheiros, nº15
Bairro de Caselas | Caselas Futebol Clube | Rua Padre Reis Lima
Posto de Limpeza da Travessa da Saúde, nº33
Posto de Limpeza do Restelo |  Rua Antão Gonçalves

EQUIPA DE HIGIENE URBANA , TURNO DA NOITE

COMPETÊNCIAS DA HIGIENE URBANA DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM 

Todas as noites às 23h, no posto de Higiene Urbana da 
Travessa da Saúde, um sinal sonoro informa a equipa do 
início do Turno da Noite. O Encarregado distribui as zonas 
e procedimentos pelas equipas que se dirigem à respetiva 
viatura, reunindo o material necessário.
Acompanhámos a equipa de Paulo Inácio e Miguel Martinho 
na varredura manual e despejo das papeleiras, duas das 
competências da JF de Belém, para além da lavagem dos 
arruamentos. Sempre bem-dispostos, estes colaboradores 
adaptaram a sua vida familiar ao facto de pertencerem ao 
turno da noite. Paulo e Martinho são unânimes, a intervenção 
que mais apreciam é a lavagem dos arruamentos, mais 
exigente a nível físico. Cruzam-se com alguns moradores 
que já os conhecem e cumprimentam-se confirmando a 
simpatia da vivência no bairro. Também os colegas da 
CML estão na Freguesia, cada equipa na sua respetiva 
competência. 

Uma Freguesia limpa, é responsabilidade de todos os 
que diariamente circulam e usufruem dela. Infelizmente 
reportamos um aumento do número de reclamações e, por 
isso, apelamos à responsabilidade individual e relembramos 
que a Lei prevê coimas para os incumpridores.

Às 2h da madrugada fazem pausa para uma refeição 
ligeira, retomando o trabalho até às 6h da manhã. Enquanto 
a Freguesia dorme estas equipas zelam para que todos nós 
acordemos numa Freguesia limpa! A equipa de Higiene 
Urbana faz o que lhe compete, faça também a sua parte, 
mantenha Belém limpa. 

Varredura manual e mecânica

Despejo das papeleiras

Limpeza de sarjetas e sumidouros

Lavagem dos arruamentos

Limpeza e remoção de grafitti

Varredura ao redor dos Ecopontos

Deservagem

Recolha dos Ecopontos

Desinfestação e controlo de pragas na via pública

Lavagem de contentores de uso coletivo, ecopontos e vidrões

Remoção de lixo indevidamente colocado junto dos contentores
Aquisição e instalação de papeleiras, 

ecopontos e contentores na via pública

Remoção de lixo indevidamente colocado junto aos ecopontos

Recolha noturna dos contentores do lixo

Recolha de “Monos” e entulho (agendamento)

JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Também apelamos à utilização da app "Na Minha Rua Lx" 
sempre que identifiquem uma necessidade de intervenção, 
para que a resposta das Entidades responsáveis pela 
resolução da ocorrência possa ser mais célere.

Conheça as competências de cada entidade responsável 
pela Higiene Urbana da nossa Freguesia:
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Realizou-se nos dias 26 e 27 de março a 1ª Prova de 
Apuramento Nacional de Vela  Adaptada no Rio Tejo, na zona 
ribeirinha do Tejo, entre o MAAT e a Praia de Algés.
A prova foi organizada pela Associação Naval de Lisboa (ANL) 
e a Fundação Salvador e, embora no dia 26 o vento fosse 
muito fraco, no dia 27 proporcionou renhidas regatas.
A entrega de prémios contou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do Vereador 
do Desporto, Ângelo Pereira, do Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e das demais 
individualidades ligadas à APL, IPDJ, Federação Portuguesa 
de Vela e Junta de Freguesia de Alcântara. 
A Direção da ANL está de parabéns por esta excelente 
iniciativa!
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1ª PROVA DE APURAMENTO NACIONAL 
DE VELA ADAPTADA NO RIO TEJO

3ª REGATA TROFÉU CSP 
Realizou-se a 3 de março mais uma regata do Clube de Belém, a 3°Regata do Troféu CSP, que contou com 42 embarcações em prova, 
num dia algo nublado mas com uma fantástica paisagem sobre o Rio Tejo.

BELÉM-GYM
O Clube de Atletismo Amigos de Belém apresenta à Freguesia a sua turma de ginástica, Belém-Gym. São duas horas de exercícios 
por semana, num ambiente divertido e descontraído, no Centro Social de Belém, dando também enfase à saúde mental. 
Horário: 3ª feira e 5ª feira das 19h às 20h. Venha experimentar!
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GRANDE ESTREIA 
NO CAMPEONATO 
MASTERFOOT
O primeiro jogo do nosso Clube no Campeonato de Futebol 
Masterfoot - 20.ª Liga Fut8 MasterFoot CIF, realizado a 20 de 
fevereiro no Estádio Pinto Basto contra os Belhotes do Oeste, 
resultou numa vitória por 4-1 favorável ao Pedrouços.

BENVIND@ A BELÉM

Dez prá Uma
Avenida Ilha da Madeira, nº 22C 1400-204 Lisboa
t: 211955733 | dezprauma.com

MIGUEL MONTEIRO
Passou grande parte da infância no Restelo, em casa dos 
seus avós paternos. Formado em Estudos Europeus, refere 
que escolheu Humanidades por um particular interesse em 
Filosofia e História, talvez herdado do pai.
Miguel trabalha na área dos licenciamentos da Junta de 
Freguesia de Belém mas tem uma paixão especial pela 
banda desenhada, razão pela qual começou a esboçar seus 
primeiros desenhos ainda em criança, “a minha mãe diz que 
comecei a desenhar antes de falar”.  
Para aperfeiçoar a sua técnica, fez cursos no estúdio do 
ilustrador Jorge Mateus. Atualmente participa em workshops 
na ARCO, em Xabregas. Miguel é o autor do mural do Parque 
Canino do Parque dos Moinhos. Outros desenhos seus podem 
ser vistos em: www.behance.net/MiguelFCMonteiro

PRATA DA CASA

ACEDA AO NOSSO SITE 
ATRAVÉS DO QRCODE

/juntafreguesiabelem


