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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

BOM TEMPO, BOM AMBIENTE 
E BOA COMPANHIA.
Com a chegada do tempo ameno e a liberdade menos 
controlada que a pandemia nos dá, nestes meses de verão, há 
que sair de casa e socializar com a família, com os amigos e 
vizinhos ou até com os colegas de trabalho, aproveitando os 
espaços verdes, cheios de vida, de frescura e de ar puro que 
estão às nossas portas. Foi o que fizemos, em 20 de junho, na 
celebração do Dia Mundial do Refugiado, com um evento repleto 
de momentos de cultura e de partilha, realizado no Parque dos 
Moinhos de Santana, onde tivemos a alegria de contar com 
o nosso vizinho Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa (ver foto), para além de outros ilustres convidados.

Muitos outros eventos da nossa Freguesia se realizaram ao ar 
livre, nestes meses de maio e junho, já de si tão animados. A 
título de exemplo refiro a 8ª edição da Corrida de Belém, a EDP 
Meia Maratona de Lisboa, as Marchas dos Santos Populares 
de adultos e de crianças, a Feira da Educação e da Saúde de 
Belém que, ano após ano, ganha mais interesse e interessados 
e a partilha maravilhosa da Festa dos Vizinhos.

Os campos de férias também já estão em pleno, a encher 
de energia e de novas experiências, os dias de centenas de 
Fregueses de todas as idades, criando recordações únicas. 
Os desportos náuticos, reis do verão, avivam a zona ribeirinha 
e as dezenas de velas que diariamente pontuam o rio, criam 
um quadro lindíssimo que atrai turistas e residentes e inspira a 
fruição deste espaço único.

A foto que escolhemos para a capa deste Boletim é de uma das 

muitas árvores centenárias e esplendorosas do Jardim Botânico 
Tropical, um espaço da nossa Freguesia que é imperioso que 
todos conheçam, quer pelas mais de 500 espécies de plantas 
de todo o mundo que ali se encontram, como pela beleza do 
património edificado. Mas há, na nossa Freguesia, vários 
outros jardins igualmente únicos e de visita imprescindível, 
como o Jardim da Praça Afonso de Albuquerque ou o Jardim 
Ducla Soares, para além dos múltiplos parques espalhados 
pela Freguesia. E, logo que terminem as obras de ampliação 
e reconversão dos Jardins da Praça do Império este será, por 
certo, um dos principais espaços disponíveis para tardes bem 
passadas ao ar livre. 

Nunca é demais relembrar que a fruição destes espaços deve 
ser consciente e preservadora e por isso peço-vos, uma vez 
mais, toda a atenção para que o depósito de lixo se faça nos 
ecopontos, a que não se arranquem de flores e plantas que 
possam destruir espécies, que não se ocupem zonas de relva 
que não estejam liberadas para serem pisadas e a que não se 
alimentem gatos e outros animais com comida trazida de casa. 

Resta-me desejar a todos um excelente período de férias, 
repleto de momentos na melhor companhia e com o melhor 
ambiente.

Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da Junta de Freguesia de Belém
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REUNIÃO PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA 
Munícipes das Juntas de Freguesia de Ajuda, Alcântara 
e Belém puderam participar e assistir à reunião pública 
descentralizada que decorreu no dia 22 de junho no Auditório 
do Museu dos Coches.
Este é um modelo de reunião que aproxima o executivo 
camarário dos munícipes, onde estes podem expor as suas 
preocupações/sugestões. Neste caso, estiveram presentes 
munícipes e representes das três freguesias da zona 
ocidental de Lisboa, estando a Junta de Freguesia de Belém 
representada pelo seu Presidente, Fernando Ribeiro Rosa.  

LOTEAMENTO DO ALTO DO RESTELO 
CONSULTA PÚBLICA 
E SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 
A CML lançou uma consulta pública para apreciação da 
terceira versão do projeto do Loteamento do Alto do Restelo, 
que decorreu entre os dias 17 de maio e 26 de junho de 2022.  
Adicionalmente, o Executivo da CML convocou todos os 
interessados para uma sessão pública de apresentação do 
projeto no dia 2 de junho, no Caselas Futebol Clube.
Num auditório repleto, e após apresentação da terceira versão 
do projeto, foram apresentados pela nossa Junta de Freguesia 
e pelos residentes de Belém, algumas das preocupações, bem 
como sugestões para a melhoria no desenvolvimento deste 
projeto. São várias as matérias de elevada importância que 
a JF de Belém espera, em breve, ver solucionadas de modo a 
satisfazer o interesse de toda a população e em especial dos 
residentes em Belém.  

FESTA DO LIVRO EM BELÉM 2022
COM O ALTO PATROCÍNIO DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA DECORREU, ENTRE OS DIAS 
2 E 5 DE JUNHO, NOS JARDINS DO PALÁCIO 
NACIONAL, MAIS UMA EDIÇÃO DA FESTA DO 
LIVRO QUE CONTOU COM A PRESENÇA DE 
MILHARES DE VISITANTES.
Para além das dezenas de expositores de editoras e livreiros, 
das diversas apresentações de livros, sessões de autógrafos e 
conferências decorreu uma programação cultural de dança, 
teatro, cinema, poesia e música. 

No dia 2 de junho a pianista Maria João Pires proporcionou 
um concerto na Sala Império, que contou com as presenças 
do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo 
de Sousa, do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva e do 
Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa, além de outras personalidades. 
A Junta de Freguesia felicita a Presidência da República pela 
excelente organização de mais uma Festa do Livro em Belém.

EMBAIXADOR DO 
PARAGUAI EM LISBOA 
O Presidente da JF de Belém, Fernando Ribeiro Rosa e a Vogal 
Ianara Mota Pinto, receberam no dia 6 de maio, na sede desta 
autarquia, Sua Excelência o Embaixador do Paraguai em 
Portugal, Júlio Duarte Van Humbeck, em visita de cortesia, de 
apresentação de cumprimentos e de preparação de evento 
com a comunidade do Paraguai residente no nosso país.

EMBAIXADORAS 
DA DINAMARCA E DA 
FINLÂNDIA EM LISBOA
O Presidente da JF de Belém, Fernando Ribeiro Rosa e a Vogal 
Ianara Mota Pinto, receberam a 6 de maio, na sede desta 
autarquia, Sua Excelência a Embaixadora da Dinamarca em 
Portugal, Maria Nilaus Tarp e Sua Excelência a Embaixadora 
da Finlândia em Portugal Satu Suikkari-Kleven, em visita de 
cortesia e de preparação da ação “Corremos pela Ucrânia” 
de consciencialização e recolha de fundos para as pessoas 
afetadas pela guerra na Ucrânia, que se realizou no final 
da EDP Meia Maratona, no dia 8 de maio, e que teve o alto 
patrocínio da Cruz Vermelha Portuguesa e da Câmara 
Municipal de Lisboa.

VISITAS INSTITUCIONAIS
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FESTIVAL DA TAILÂNDIA 
Decorreu entre os dias 24 e 26 de junho o 5º Festival da 
Tailândia. Após dois anos de interregno devido à COVID 19, 
o festival voltou ao Jardim Vasco da Gama, junto ao pavilhão 
tailandês apresentando, num ambiente festivo, um pouco 
da cultura tailandesa. Desde gastronomia, música, danças 
tradicionais, desporto, artesanato, massagens tailandesas, 
foram várias as experiências e momentos culturais 
proporcionados a todos os visitantes. O evento, organizado 
pela Embaixada da Tailândia contou com a presença da 
Embaixadora do Reino da Tailândia em Portugal, Krongkanit 
Rakcharoen e do Presidente da JF de Belém, Fernando Ribeiro 
Rosa. 

O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas,  Vereadores Diogo Moura e Ângelo Pereira e a Presidente da EGEAC, 
Joana Cardoso, visitaram as Marchas de Belém, na companhia do Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa e dos 
Vogais do Executivo Helena Lencastre e João Carvalhosa. 
Os nossos marchantes receberam com entusiasmo esta visita e puderam, mostrar a coreografia que levaram à Avenida da Liberdade 
no dia 12 de junho, tendo terminado em 15º lugar no total das 20 marchas participantes. 

MARCHA DE BELÉM
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Conforme tivemos ocasião de noticiar no Boletim anterior vamos incorporar novos voluntários, que frequentaram uma ação de 
Formação, entre 31 de maio e 2 de junho, com os objetivos 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. Felizmente registámos uma excelente adesão e o feedback por parte dos nossos voluntários foi muito positivo.

AÇÃO DE FORMAÇÃO PARA NOVOS VOLUNTÁRIOS
PROJETO DE ACOMPANHAMENTO TELEFÓNICO DE SENIORES EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO

Dando continuidade a um trabalho iniciado em 2021, esta 
ação presencial de informação, organizada no dia 3 de julho 
pelo Subgrupo de Trabalho Formação da Comissão Social de 
Freguesia de Belém pretendeu dar a conhecer as respostas 
de proteção e apoio na área da deficiência e como aceder às 
mesmas. 
Dirigida a técnicos e profissionais da área, bem como a 
familiares de pessoas com deficiência, a ação contou com a 
participação de oradores convidados de várias instituições, 
nomeadamente o Instituto Nacional para a Reabilitação, a 
Casa Pia de Lisboa, o Centro de Reabilitação de Paralisia 
Cerebral Calouste Gulbenkian, a Santa Casa da Misericórdia, 

2ª EDIÇÃO DA AÇÃO DE INFORMAÇÃO 

PROTEÇÃO E APOIOS NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA
o CANTIC (CRTIC Amadora) e a Fundação Liga. A ação abriu 
com um enquadramento ao sistema de intervenção com 
pessoas com deficiência, seguido pelos benefícios e os direitos 
desta população. Após o almoço abordaram-se assuntos 
relacionados com os produtos e tecnologias de apoio, desde a 
sua avaliação e prescrição às suas vantagens e desvantagens. 
Um agradecimento a todos os participantes neste dia tão rico 
de partilha de informações e de experiências e um obrigado 
especial aos alunos de pastelaria e padaria, de Empregado de 
Mesa e de Bar do CED Nuno Álvares Pereira da Casa Pia de 
Lisboa, pela confeção e serviço dos coffee-breaks.

Desde 2005 que a JF de Belém dinamiza estas festas que, nos 
últimos dois anos, não puderam realizar-se devido à Pandemia. 
Mas, felizmente, em 2022 voltámos!   Este ano celebrámos o Dia 
do Vizinho em 6 locais da Freguesia: Rua Pedro Cintra, Largo do 
Galvão; Rua Henrique Moutinho; Bairro de Caselas (Rua Sam 
Levy frente ao Clube de Caselas), Condomínio Vila Correia e Rua 
Fernão Penteado. O objetivo desta iniciativa é o de aproximar 
os nossos fregueses e promover uma rede de vizinhança 
que contribua para tornar os locais onde habitamos mais 
acolhedores e seguros, proporcionando momentos de convívio.

FESTA DOS VIZINHOS 2022!

Cerca de 30 cavaleiros fizeram, no dia 28 de maio, um passeio 
por vários arruamentos de Belém, em trajes tradicionais. 
Ao longo do trajeto foram parando em sítios icónicos da 
Freguesia, interagindo com a população e os turistas e 
permitindo o contacto com os cavalos. 
Estiveram presentes o Presidente da Junta de Freguesia, 
Fernando Ribeiro Rosa e a Vogal da Cultura, Turismo e 
Cidadania, Ianara Mota Pinto.

2º PASSEIO EQUESTRE DE BELÉM
O evento contou com o apoio do CCB e das pastelarias 
Careca, Pastéis de Belém, Versailles e Marítima do Restelo 
que serviram algumas das suas iguarias.
No final do passeio, junto à sede da Junta, foi entregue uma 
pequena bandeira estandarte da Freguesia à organização do 
passeio, na pessoa do Sr. Rui Cardoso.
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O IEFP dispõe de uma rede de Gabinetes de Inserção 
Profissional (GIP), promovidos por entidades públicas e 
privadas sem fins lucrativos, credenciadas para prestar apoio 
a jovens e adultos desempregados no seu percurso de inserção 
ou reinserção no mercado de trabalho. Desde 2009, e em 
estreita cooperação com os Centros de Emprego do IEFP, o GIP 
de Belém assume-se como um serviço que presta apoio a jovens 
e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do 
seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 
Neste contexto, o GIP Belém desenvolve as seguintes atividades:
• Apoio a desempregados na procura ativa de trabalho, Cartas 
  de Apresentação, CV’s e preparação para Entrevistas de   
  Trabalho;
• Apoio ao desenvolvimento de Competências Pessoais e 
   Sociais;
• Tutoria no apoio à procura de trabalho: acompanhamento 
   personalizado dos desempregados em fase de inserção ou 
   reinserção profissional;
• Divulgação de ofertas de emprego a desempregados;
• Articulação das entidades empregadoras com o IEFP;
• Divulgação de atividades de colocação;
• Apoio à utilização de serviços online do IEFP;
• Informações gerais;

• Encaminhamento para ofertas de formação, divulgação 
   e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, 
   qualificação e empreendedorismo;
• Apresentações sobre empregabilidade e sensibilização 
  para ações de formação, e.g., nas sessões coletivas de 
  esclarecimento;
• Contacto com entidades empregadoras na captação e 
   divulgação de ofertas de emprego;
Poderá encontrar o GIP Belém no nosso site, na página Ação 
Social das Áreas de Intervenção.

É UMA EMPRESA/UM EMPRESÁRIO(A) E 
PROCURA COLABORADORES?
ESTÁ DESEMPREGADO(A) E PROCURA NOVO 
EMPREGO OU FORMAÇÃO OU, SIMPLESMENTE, 
INFORMAÇÃO ADICIONAL?
Contacte-nos através do GIP da Junta: 210 132 330,
gip@jf-belem.pt ou aceda ao nosso site www.jf-belem.pt
escolha a área de intervenção do pelouro da Ação 
Social e aceda, no espaço dedicado ao GIP, aos 
formulários disponibilizados em: Formulário Empresas – 
Divulgação Emprego ou Formulário – Procura Emprego

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 

APOIO À INSERÇÃO OU REINSERÇÃO 
NO MERCADO DE TRABALHO
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A Associação Alegria de Viver e a JF de Belém unem-se com 
o objetivo de proporcionar bons momentos e memórias 
inesquecíveis, retribuindo tudo o que já fez.
Participe nas ações individuais e coletivas, como lanches, 
passeios, jogos, leituras, conversas e muito mais! Atividades 
Coletivas semanais:
• Alegria da Cultura onde poderá assistir a espetáculos; 
• Alegria ao Ar Livre para conhecer as maravilhas de Portugal; 
• Alegria do Chá para desfrutar de uma tarde bem passada; 
• Alegria da Dança para dançar ao som de boas músicas; 
• Alegria da Folia para se divertir! 
As Atividades Individuais, desenvolvidas por uma equipa de 
voluntários estarão disponíveis através de:
• Contactos telefónicos regulares; 
• Visitas ao domicílio; 
• Identificação e celebração de datas festivas; 
• Realização de pequenas alegrias! 
Para fomentar a valorização pessoal, a autoestima e a inclusão 
social, existem Atividades de Promoção do Bem-Estar, com uma 
rede de serviços para que possa cuidar de si. No próximo dia 7 
de setembro realiza-se a 1ª atividade, a "Alegria do Chá" para 

ASSOCIAÇÃO ALEGRIA 
DE VIVER

desfrutar de uma tarde bem passada. Conheça os critérios 
de elegibilidade e faça a sua inscrição na secretaria da JF de 
Belém ou no Centro de Ação Social. A Associação Alegria de 
Viver surge com a missão de trabalhar junto das comunidades, 
proporcionando melhoria na qualidade de vida, conforto 
e momentos de alegria a pessoas seniores, combatendo a 
solidão e incentivando a um envelhecimento ativo. O principal 
objetivo é o de criar comunidades onde ninguém se sinta só e 
onde nunca é tarde para estar com os seus amigos, vizinhos 
ou conhecidos e desfrutar de interação social. A Alegria de 
Viver fará de tudo para que não se sinta só. Esse é o nosso 
compromisso! Junte-se a nós!

Já decorreram os passeios sénior a Estremoz, Coimbra, Tomar 
e Pampilhosa da Serra. Foram visitados locais de interesse 
histórico, paisagístico e cultural. Para além de muitos momentos 
de convívio e lazer.

PASSEIOS SÉNIOR

REUNIÃO DE PAISFORMAÇÃO DE MONITORES

Porque as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos 
seniores merecem e precisam! Durante 3 meses, serão:
•  Quatro turnos de uma semana para crianças dos 4 e 5 anos;
•  Seis turnos de quinze dias para crianças dos 6 aos 12 e para 
    jovens dos 13 aos 17;

Decorreu nos dias 21 e 25 de maio, a formação de monitores 
para os Campos de Férias de Verão com a presença de 40 
participantes inscritos. Esta formação compõe-se de uma 
parte teórica e uma parte prática.

Na reunião de dia 7 de junho, foi apresentado um vídeo sobre os 
campos de Férias de Verão, após o qual o responsável da Ação 
Social Dr. João Carvalhosa falou sobre os programas de férias, 
algumas regras a ter em conta, apresentou a equipa técnica 
da Ação Social e respondeu aos pais presentes esclarecendo 
dúvidas e respondendo a questões que foram colocadas. 

OS CAMPOS DE FÉRIAS JÁ COMEÇARAM!!!
•  Quatro turnos de uma semana para seniores com mais de 
    55 anos.
Serão umas férias divertidas, ricas em atividades para rever ou 
fazer novos amigos. 

“48 HORAS A NADAR POR TI”
ENTREGA DE DONATIVO 
À ASSOCIAÇÃO 
OS FRANCISQUINHOS
A angariação de donativos realizada durante o evento “48 
Horas a Nadar por Ti”, que decorreu em abril, mês de Prevenção 
dos Maus Tratos Infantis, possibilitou apoiar a Associação “Os 
Francisquinhos”. Os donativos foram entregues no passado dia 
24 de maio, por João Carvalhosa e Madalena Leite, da Junta de 
Freguesia, a Filipa Guedes e Carina Reis da Associação.
Agradecemos mais uma vez a todos os participantes, pela 
adesão à iniciativa. 
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FEIRA DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE 
DE BELÉM 2022
A edição de 2022 teve lugar nos dias 13 e 14 de maio no Jardim 
Vasco da Gama, como já vem sendo hábito, contando este ano 
com a participação de 42 entidades ligadas, tanto à área da 
Saúde, como da Educação.
Nesta Feira de entrada livre, o palco principal contou com 
diversas apresentações, promovidas pela JF de Belém, por 
escolas e outras entidades, promovendo momentos agradáveis 
de partilha e animação. Por este palco passaram atividades 
tão diversas como  Showcooking, dança escolar e de salão, 
ritmos latinos, ginástica infantil e sénior, atuações musicais da 
orquestra tradicional e coreografia da Casa Pia de Lisboa, do 
CED NAP e do CED JRP, da Escola de Música do Belém Clube 
e do Grupo Coral de Belém. Para além disso, foram ainda 
apresentados os projetos que participaram no concurso do 
projeto Escolas com Voz, tendo ainda sido anunciados os 
vencedores.
No relvado, ao lado do palco principal, pudemos assistir a 
apresentações de temas tão diversos como “A Prevenção 
do Burnout nos Profissionais” e “Como Prevenir as Cólicas no 
Recém Nascido”, para além de uma aula de Yoga, um Workshop 
de Dança do Ventre na Menopausa e do Pic-Nic Real com a 
Rainha D. Maria Pia. 

No espaço lúdico dedicado aos mais pequenos, a animação 
incluiu pinturas faciais, cozinhas de lama, arcas dos disfarces, 
um jogo didático gigante chamado “À Descoberta de Belém” e 
momentos com uma contadora de histórias. 
A Rádio Belém transmitiu em direto diversas conversas 
e entrevistas realizadas no âmbito da Educação para a 
Cidadania, do Reiki como Benefício para a Vida, dos Ritmos 
Latinos, entre outras.
Na zona de rastreios, os visitantes puderam avaliar gratuitamente 
a sua visão, audição, colesterol, glicémia, pressão arterial e 
fazer rastreios orais, nutricionais, de osteopatia, reflexologia, 
acupuntura, saúde capilar e serviços de estética clínica.
Esta edição ficou marcada por muitos momentos de diversão 
e de convívio. Os agradecimentos a todos os participantes e 
visitantes, sem os quais não teria sido possível a realização 
de mais uma edição, assim como aos diversos parceiros e aos 
patrocinadores, nomeadamente: Heróis da Fruta, Ideias com 
História, Pedalar sem Idade, Lyons Clube de Belém, APCOI-
Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, Águas do 
Luso, Sogenave e Pingo Doce.

No dia 13 de maio, na Feira da Educação e da Saúde, as escolas candidatas ao Concurso Escolas com Voz marcaram presença, no palco 
principal, para apresentarem os seus projetos sobre sustentabilidade. No final das apresentações o júri revelou as escolas vencedoras 
do Concurso:
• 1º ciclo: Colégio Helen Keller com o tema “Pequenas gotas, grandes gestos”;
• 2ºciclo: Externato As Descobertas, com o tema “Desperdiçar? Porquê não poupar?”;
• 3ºciclo: Externato de São José, com o tema “Garrafas de água reutilizáveis”;
• Secundário: CED - Jacob Rodrigues Pereira, Casa Pia de Lisboa, com o tema “Horta Escolar”.
Muitos parabéns a todos alunos e professores! Para o ano há mais!

ESCOLAS COM VOZ | CONCURSO 2021/22
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2

1

7

6

8

4

9

11

5

12

10

Colégio Helen Keller

CED - Nuno Álvares Pereira

Escola Secundária do Restelo

CED - Jacob Rodrigues Pereira

Externato de São José

Externato As Descortas

CED - Nuno Álvares Pereira

CED - Jacob Rodrigues Pereira

CED - Nuno Álvares Pereira

CED - Nuno Álvares Pereira

EB 2,3 de Paula Vicente

CED - Jacob Rodrigues Pereira

Pequenas gotas, grandes gestos

Comida no lixo? Não!

NoPlastic NoPullution

Horta Escolar

Garrafas de água reutilizáveis

Desperdiçar? Porque não poupar?

Mudar de Rumo

Diga não ao plástico, 
seja mais sustentável

Lutar contra a violência doméstica

Todos contra a discriminação

Natureza Cuidada, Saúde Melhorada

Os ratinhos, os setes anões, 
os três porquinhos e o lobo mau

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Secundário

48

41

43

52

56

59

*

48

*

*

53

58

Nº DE 
CANDIDATURAS NOME ESCOLA NOME PROJETO CICLO CLASSIFICAÇÃO

FINAL DO JÚRI

* candidatura fora do âmbito do tema do Concurso, no entanto aborda uma temática importante para ser trabalhado e divulgado na comunidade.
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O Centro de Educação e Desenvolvimento D. Nuno Álvares Pereira 
participa desde o ano letivo 2019/20 no Programa Eco- Escolas. 
Neste ano letivo, com a colaboração da CM de Lisboa e da 
JF de Belém e sob a coordenação da professora Catarina 
Pereira, toda a comunidade escolar participou, ao longo do 
ano, na operacionalização do Programa, de forma direta ou 
indireta, nas atividades e iniciativas desenvolvidas. O plano de 
ação contemplou os três temas obrigatórios, Água, Resíduos e 
Energia, e outros dois de caráter opcional - Espaços Exteriores 
| Biodiversidade: Preservar e Regenerar. De todo o trabalho 
desenvolvido, destaca-se a participação da escola nos desafios:
• Hortas Bio nas Eco-Escolas, onde se pretende informar 
sobre o modo de produção biológico, incentivar atividades 
práticas associadas à produção de alimentos, promover 
uma alimentação mais saudável e sustentável na escola e 
comunidade. 
• O mar começa aqui, com a pintura de uma sarjeta localizada 
próxima da escola, com o objetivo de educar para a preservação 
dos ecossistemas e da biodiversidade em geral, promovendo a 
cidadania ativa dos jovens.
• Geração Depositrão: os alunos construíram “traga-pilhas” 
para promover o encaminhamento/tratamento e reciclagem 
de pilhas. Também foram recolhidos equipamentos elétricos e 
eletrónicos em fim de vida, dentro da escola e junto do comércio 
local.
• Geração Verdão, com a construção de eco pontos, a partir 

de matérias recicláveis, com vista a promover a cultura da 
separação dos resíduos dentro da escola.
• Desafio “Roupas usadas não estão acabadas” os alunos 
promoveram a entrega de roupas, brinquedos e calçado, junto 
das famílias. Neste momento, a empresa H SARAH Trading 
encontra-se a fazer a triagem das mesmas, para posterior 
distribuição pelas entidades Loja Solidária - JF de Belém e 
Ajuda de Berço.
O CED NAP pretende continuar a assumir um compromisso 
sustentável e sensibilizar a comunidade educativa para a 
adoção de estratégias promotoras de um desenvolvimento 
com consciencialização ecológica e ética, para se alcançarem 
atitudes e valores, aptidões e comportamentos compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
D. NUNO ÁLVARES PEREIRA

As AAAF/CAF encerram o ano letivo apoiando e participando 
nas festas de final de ano das escolas. Neste momento 
avaliamos o projeto e planeamos o próximo ano letivo com o 
intuito de evoluir. 
Estão a decorrer as Férias de Verão AAAF/CAF com cerca de 250 
crianças e equipas de monitores reforçadas, permitindo que se 
divirtam em atividades como a hora do conto, culinária, jogos 
de água, desportos variados, praia, piscina, entre outras.

AAAF/CAF
FIM DO ANO LETIVO

No dia 31 de maio, na Assembleia das Crianças de Lisboa 
tomaram posse os dois deputados juniores – Victória Clemente 
e José Constantino. Serão deputados juniores durante dois 
anos, representando as crianças da Freguesia de Belém, com 
a missão de levar as ideias da comunidade infantil/juvenil aos 
órgãos autárquicos e, deste modo, participarem ativamente na 
construção da freguesia e da cidade de Lisboa.
Mais informações em:
https://www.am-lisboa.pt/252300/1/,000754/index.htm

ASSEMBLEIA DAS 
CRIANÇAS DE LISBOA

No dia 13 de maio, na Feira da Educação e da Saúde, a 
Rainha D. Maria Pia de Saboia convidou as crianças para um 
Piquenique-Real. Chegou ao Jardim de Belém na sua bicicleta, 
com um cesto de piquenique e cheia de histórias para contar. 
As crianças ficaram a saber que a rainha tinha uma estufa no 
terraço do Palácio da Ajuda e adorava jardinar, que comia 

PIQUENIQUE-REAL COM A RAINHA 
D. MARIA PIA DE SABOIA

Em 1 de junho a JF de Belém festejou o Dia Mundial da Criança 
no Parque dos Moinhos de Santana.
A animação musical ficou a cargo da Rádio Freguesia de Belém. 
As cozinhas de Lama e as pinturas faciais fizeram sucesso, tal 
como os carrinhos de rolamento, skates e Slakline. As fantasias 
também estiveram presentes tanto para os adultos como para 
as crianças. 
A Biblioteca de Belém deu a conhecer algum do seu acervo às 
crianças. 
A piscina do Restelo celebrou a criança com uma semana de 
atividades. 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

sempre tudo o que lhe punham no prato por respeito a quem 
passava fome e que fazia passeios regulares ao Jardim 
Botânico da Ajuda, de bicicleta.
“É divertido aprender assim!” é uma iniciativa da Coolture Tours 
– História com vida. A Rainha D. Maria Pia foi interpretada pela 
historiadora Felisa Pérez.

Com o fim do ano letivo encerrámos os projetos desenvolvidos 
em parceria com as escolas públicas da nossa freguesia, 
abrangendo mais de 800 crianças entre os 3 e aos 10 anos! 
Alguns destes projetos, como o Sonhar Acordado, no jardim 
de infância e os Afetos na Escola, no primeiro ciclo, têm 
como objetivo promover a inteligência emocional das nossas 
crianças, perspetivando um futuro mais saudável, sustentável 
e feliz. O propósito é o de mudar a sociedade promovendo 
a consciencialização da importância da Saúde Mental na 
geração futura!
O Programa Intervir é desenvolvido e dinamizado pela 
nossa equipa especializada em áreas da psicologia e 
psicomotricidade, com recurso a técnicas de mindfulness, 
atividades de expressão corporal e exercícios socioemocionais. 
A equipa do Intervir deseja umas ótimas férias a toda a 
comunidade escolar!

PROJETOS DO PROGRAMA 
INTERVIR EM BELÉM
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radiobelem.jf-belem.pt
radiobelem@jf-belem.pt

929 058 227

EM DIRETO
• “Olá Vizinho!”, às 5ªfeiras às 11h30
• Concerto do Atelier Musical "Cantigas de Encantar", da Escola 
   Artística de Música do Conservatório Nacional | 17 de junho
• Assembleia das Crianças de Lisboa | 31 de maio
• Assembleia de Freguesia das Crianças de Belém | 27 de abril  
• Festa dos Vizinhos | 27 de maio 

ESTREIAS
• “A Casa da Bruna”: programa de humor da voluntária Joana 
Pereira da Silva -  2ª, 4ª  e 6ª feira às 9h45 com repetição às 
14h45 
• “Resultados do Basquetebol do Belenenses” informação 
semanal pelo voluntário Rui Vasco Silva, terá novos horários a 
partir de setembro 

ESTREIAS A PARTIR DE SETEMBRO
• “Álbum de Recordações Felizes”
• “Azul Belém”         
• “Nas Asas da Língua”
• “Viagem pelo Museu de Macau”
• “Mosquitos e Companhia” 

Este evento organizado pela Câmara Municipal de Lisboa, 
aconteceu a 18 de junho no Complexo Desportivo Municipal São 
João de Brito. A Freguesia de Belém participou com 5 Marchas 
Infantis das AAAF/CAF da EB Moinhos do Restelo e da EB de 
Caselas, prestando homenagem ao Fado de Amália Rodrigues, 
à poesia de Fernando Pessoa, às Floristas, aos Ardinas, às 

MARCHAS INFANTIS DE LISBOA

ENTREGA DE PRÉMIO | MELHOR ALUNO 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DO RESTELO

Varinas e Pescadores. O empenho das equipas na preparação 
e no ensaio dos grupos de pequenos marchantes refletiu-se 
na alegria das nossas crianças. Os pais e familiares também 
foram uma ajuda preciosa e encheram a bancada do recinto 
com um entusiasmo único que foi aplaudido pela organização 
do evento e por nós. Obrigado a todos.

A cerimónia que premeia o mérito do aluno que termina o ensino 
secundário com a melhor média, realizou-se no passado dia 29 
de junho, na Escola Secundária do Restelo. O Presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro Rosa entregou o prémio 
a Marta de Sá Ribeiro Almeida de Abreu que terminou o 12º ano 
com a fantástica média de 19,8 valores! 
Estiveram ainda presentes a Vogal da Educação e Juventude, 
Helena Lencastre e o Diretor do Agrupamento de Escolas do 
Restelo, Júlio Santos para além de alguns professores que 
quiseram dar os parabéns à Marta. O Presidente desejou à aluna 
as maiores felicidades, esperando que este prémio seja uma 
forma de a incentivar a continuar o seu percurso com mérito! 

REPORTAGENS VIP
• A Rádio Freguesia de Belém esteve na abertura da Festa 
   do Livro em Belém e conversou com o Senhor Presidente da 
   República, Marcelo Rebelo de Sousa.
• O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Carlos Moedas 
   esteve, no dia 3 de junho, em Belém para conversar com os 
   fregueses e foi entrevistado pela Rádio Freguesia de Belém.

PROGRAMAS COM AS ESCOLAS
• Colaboração semanal com o Clube de Jornalismo da EB 2,3 
   Paula Vicente.
• EB 2,3 Paula Vicente, “Miúdos a Voto”: em parceria com a 
   biblioteca escolar.
• EB 2,3 Paula Vicente, “Versos e Reversos”: produzido por alunos 
   do 6° ano com o apoio da Professora Susana Ramos.
• EB 2,3 Paula Vicente, “Perguntas e Respostas”: os alunos 
   respondem a questões científicas e históricas.
• Escola A Torre e Companhia Maior, “Vidas” uma conversa 
   entre gerações.
• EB Bairro do Restelo, “Bom Ambiente”: dicas ecológicas.

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS
• Arraial São Francisco Xavier
• Mercado CCB 
• Dia da Criança
• Festival Burburinho
• Festa da Primavera do Jardim Botânico da Ajuda
• Feira da Educação e da Saúde 

INICIATIVAS 
• Radialistas Juniores – Atividade de férias escolares no estúdio 
da Rádio, realizada entre 20 de abril e 15 de julho
• Workshop "Estou no Ar" – dirigido às escolas, a partir de 
outubro de 2022
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CLUBES PAULA VICENTE
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O ano letivo chegou ao fim e no último período, os alunos do 
Clube de Ludoteca continuaram com a manutenção e limpeza 
da horta biológica da escola, observando o crescimento e 
florescimento do que eles próprios haviam plantado. Pintaram 
os canteiros e a capoeira das galinhas com o tema “natureza” 
e “animais”. Visualizaram “O admirável mundo azul”, um 
documentário que explora a falta de água a nível global 
e as soluções disponíveis para a combater. No artesanato, 
desenvolveram pequenos objetos em barro, moldando, 
lixando e colorindo ao seu gosto pessoal. Na atividade “pote 
multiusos”, reaproveitaram e decoraram um frasco em vidro 
que trouxeram de casa, estimulando a imaginação. Na 
costura, decoraram uma t-shirt, com materiais variados dando 
liberdade à sua originalidade.
O Clube de Futebol organizou um intercâmbio escolar e 
convidou o Centro Helen Keller, utilizando o desporto como 
agente de socialização e de fortalecimento do espírito de 
grupo. Agradecemos ao Centro Helen Keller a forma entusiasta 
como respondeu ao convite, que terminou com um lanche de 
confraternização. 
Realizámos vários torneios internos 2x2 e 3x3 no Clube de 
Voleibol, em que o menos importante foi o resultado final. 
Proporcionamos aos alunos um momento de carácter 
competitivo e avaliação do seu processo de treino ao longo do 
ano letivo.
Este ano o Clube de Dança apresentou-se na Feira da 
Educação e da Saúde de Belém, com duas coreografias. As 
alunas puderam conhecer o Cifrão, ator da série Morangos 
com Açúcar e responsável pela escola de dança Arcade Dance 
Center, que dinamiza o clube e que deixou uma mensagem de 
entusiasmo às nossas jovens bailarinas.
A assessora do Senhor Presidente da República e ex-jornalista 
consagrada na SIC, Mª João Ruela, veio dar uma formação 
aos alunos do Clube de Jornalismo. Contou-nos histórias de 
experiências de reportagem, entrevistas na primeira pessoa 
e respondeu a perguntas sobre a profissão: como lida com o 
stress quando se engana ou há um erro durante a emissão. 
Discutiram-se estratégias de apresentação e comunicação: 
como respirar, como segurar o corpo para não perder o fôlego, 
como estruturar as anotações para saber onde quebrar a 

leitura, que palavras enfatizar e aguentar até ao fim da frase. 
Boas ideias e dicas para os futuros artigos e projetos dos 
nossos alunos. 
Nas disciplinas culturais, o Clube de Cultura escolheu uma 
técnica remota da fotografia, a Ciantipia, que traz de volta a 
magia dos processos analógicos para fazer imagem. Os alunos 
realizaram cianotipos, desde a preparação das soluções 
químicas e dos suportes até ao processo de composição, 
sensibilização e revelação do trabalho.
O Clube de Culinária realizou um concurso de “Mini Masters 
Chefs”. Cada turma se dividiu em subgrupos ficando, cada um, 
responsável por confecionar uma entrada, uma refeição e uma 
sobremesa. A satisfação e realização foi geral, todos os alunos 
receberam uma estrela Michelin pela qualidade das iguarias e 
acabaram a deliciar-se com os pratos confecionados.
O Clube de Plástica foi ao Parque dos Moinhos para uma 
atividade de LandArt, prática artística que utiliza materiais 
recolhidos diretamente da natureza e cujo resultado tem uma 
curta duração de vida, regressando a essa mesma natureza. Os 
alunos, em modo individual ou em grupos de dois, criaram as 
suas obras com folhas, flores, pedras, paus, e outros elementos 
naturais. O processo foi documentado com fotografia e vídeo.
O Clube Natura realizou um peddy paper com os diferentes 
desafios, superados com distinção pelos nossos naturistas 
que puderam testar as suas capacidades de orientação e 
observação.
Os cientistas do Clube de Laboratório exploraram as 
propriedades do microscópio. A observação do pão com bolor 
fungos permitiu-lhes identificar estruturas, caraterísticas dos 
fungos, como esporos, hifas e esporângios. Uma experiência 
muito positiva já que a maioria não conhecia a constituição 
dos bolores e nunca tinha trabalhado com um microscópio. 
O encerramento do ano letivo fez-se com uma tarde diferente 
no pátio da escola, com animação musical, jogos tradicionais, 
desportivos, pinturas faciais e outros, entre professores e 
alunos. Com a contribuição de todos realizámos um “lanche 
partilhado” que espelha o espírito de harmonia e amizade  
vivenciado nos Clubes Paula Vicente. Boas férias e até ao 
próximo ano letivo!

C
U

LT
U

RA

DIA MUNDIAL DO REFUGIADO 20 JUNHO

O Parque dos Moinhos de Santana, foi o local escolhido para 
a celebração do Dia Mundial do Refugiado que contou com o 
lançamento do livro infantojuvenil “A aldeia que os monstros 
engoliram”, com texto de Maria João Venâncio e ilustrações de 
Luís Cardoso.
Nesta ação, organizada em conjunto com a Helpo, estiveram 
presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, a Ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, 
que tutela a pasta das Migrações, Ana Catarina Mendes, 
o Embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim 
Bule, o CEO da Galp, Andy Brown, a Vereadora da Câmara 

O Centro Social de Belém recebeu os jovens solistas da EPM 
da Orquestra Metropolitana de Lisboa para um concerto 
no âmbito do projeto Sons pela Cidade – Música em Festa, 
organizado pela Câmara Municipal de Lisboa, com a 
colaboração de diversas juntas de freguesia e a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa.
O momento de expressão de enorme talento, aconteceu a 
6 de maio, e fez parte de um ciclo de concertos de música 
de câmara, de entrada livre, promovido nas freguesias da 
cidade, definindo-se como um evento descentralizador da 
oferta cultural e de proximidade. Agradecimentos aos solistas, 
à Câmara Municipal de Lisboa e à audiência que encheu a 
sala num final de tarde muito agradável. 

Municipal de Lisboa com o pelouro dos Direitos Humanos e 
Sociais, Laurinda Alves, o Presidente da Junta de Freguesia de 
Belém, Fernando Ribeiro Rosa, a Vogal da Cultura Turismo e 
Cidadania desta autarquia, Ianara Mota Pinto, entre outras 
entidades e personalidades.
Músicos afegãos e outros alunos do Conservatório de Música 
de Lisboa fizeram uma belíssima apresentação e a cantora 
Selma Uamusse fez a leitura do livro às dezenas de crianças 
presentes. Estiveram também presentes no evento famílias 
refugiadas da Ucrânia, apoiadas pela Helpo.

DON QUIXOTE DE LA MANCHA E CERVANTES
O estimado Professor Doutor Teodoro Pérez Infante, brindou-
-nos a 31 de maio, com uma interessantíssima palestra sobre 
a obra de Cervantes, na biblioteca da JF de Belém.
O Professor Teodoro, como gostamos de o chamar, é um 
estudioso de Don Quixote de la Mancha e partilhou com os 
participantes muitas informações e curiosidades sobre esta 
obra e o seu autor. Trouxe várias edições deste livro, incluindo 
uma de 1673, impressa em Antuérpia, que os participantes 
puderam manusear. Doutor em História e Economia, o 
Professor Teodoro é também professor de espanhol na JF de 
Belém, desde 2015.

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA 
VISITA BELÉM
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LEVÁMOS A ESCRITORA LUCIENE BALBINO 
À ESCOLA
Alunos do 2º ano da EB1 de Caselas receberam a autora Luciene 
Balbino para a apresentação de seu livro O melhor Abraço do 
Mundo. Um livro que fala de amizade, amor, saudade, adeus, 
criatividade, tristeza, alegria e da única raça, a humana.

RECEBEMOS A VISITA DA AUTORA 
DULCE RODRIGUES 
A escritora veio apresentar o seu livro A Aventura do Barry – 
Um Amigo de Quatro Patas, aos alunos do 4º ano da EB1 de 
Caselas. Com esta história verdadeira, a autora retrata o seu 
grande afeto por crianças e fá-las compreender que os animais 
sentem e têm as mesmas emoções e sofrimentos que nós. As 
crianças estiveram muito entusiasmadas, fizeram muitas 
perguntas e, no final, viram os seus livros autografados pela 
autora.

TEMOS NOVIDADES
O Monstro das Cores - livro de Anna Llenas, indicado para a pré-
leitura aborda as emoções explicadas às crianças, através das 
cores. A personagem principal vai mudando de cor conforme o 
que sente. Faz parte do Plano Nacional de Leitura.
O Mapeador de Ausências - Mia Couto, galardoado com o 
Prémio Camões, retrata neste romance a vida de um respeitado 
intelectual moçambicano que volta à sua terra natal para ser 
homenageado. Um regresso à sua infância e juventude e às 
suas experiências da época colonial e pós-colonial.

ACONTECE NA BIBLIOTECA 

O NOSSO LEITOR 
Arlindo d’Oliveira Ramos tem 91 anos, é natural de Castelo 
Branco e reside na nossa Freguesia há mais de 50 anos. 
Recorda-se de ver, nos campos de pastagem, a norte do Estádio 
do Belenenses, os homens do rebanho com as ovelhas.
Tomou conhecimento da biblioteca através do Boletim da 
Freguesia que lhe chega à caixa do correio. Funcionário 
reformado da CUF, é juntamente com sua esposa e filho, um dos 
mais assíduos leitores da nossa biblioteca. Requisita sempre 
3 livros que, lá em casa, vão rodando por todos. Desde 2017 
que tem uma lista dos títulos que quer ler e vai colocando um 
símbolo nos que já leu. 
José Rodrigues dos Santos, Ken Follett, Jeffrey Archer, Sveva 
Casati Modignani, Richard Ford, são alguns dos seus autores 
preferidos porque, segundo ele, provocam na leitura um grande 
entusiasmo.  “A biblioteca da Junta tem um interessante acervo 
e um acolhimento muito bom, de muita simpatia e, depois de 
renovada, ficou ainda melhor.” 

desta Freguesia e da cidade de Lisboa puderam desfrutar deste 
evento organizado pela CM de Lisboa em parceria com a JF de 
Belém.
Na abertura do Festival estiveram presentes: o vereador do 
pelouro da Cultura da Câmara, Dr. Diogo Moura, o Presidente 
da Junta de Freguesia, Fernando Ribeiro Rosa e a Vogal da 
Cultura, Turismo e Cidadania, Ianara Mota Pinto.
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Aconteceu no Jardim Vasco da Gama, entre 10 e 12 de junho, e 
contou com mais de 30 atrações, destacando-se o “Aqua Slide” 
e a “Casa dos Escorregas”, que envolveram molhas refrescantes, 
assim como os “Extreme Foam” e o “Wild Splash Foam”, que 
espalharam espuma e muita diversão entre as crianças e 
adultos que puderam brincar, escorregar, saltar e rir muito.
Foram dias de muito calor e diversão em que famílias inteiras 

MEGA FESTIVAL DE INSUFLÁVEIS

MINI BIBLIOTECAS EM BELÉM | ISTO NÃO É UMA CAIXA
O PROJETO

EVENTOS DE LANÇAMENTO 
A JF de Belém, em parceria com a Comissão Social da Freguesia de Belém, organizou o evento de lançamento do projeto Isto NÃO 
é uma caixa. Alunos das escolas EB Moinhos do Restelo e EB Bairro do Restelo decoraram as minibibliotecas e participaram em 
atividades, durante a inauguração das bibliotecas na Praça de Goa e na Rua Jorge Dias. A contadora de histórias Inés Blanc e os 
autores Joana Pereira e Duarte Silva contaram histórias que divertiram todos os presentes.
Mais tarde, no dia 1 de junho, foi a vez de inaugurar a minibiblioteca do jardim em frente ao FC Caselas, com a presença de crianças 
da AAAF/CAF da EB de Caselas e da contadora de histórias Ines Blanc que apresentou aos presentes o livro O Pequeno Azul e o 
Pequeno Amarelo de Léo Lionni.
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Estamos a instalar pequenas bibliotecas em pontos 
estratégicos da Freguesia que são abastecidas por livros 
excedentes do acervo da biblioteca da Junta. Quem quiser 
pode recolher um livro para ler, ou recolher um e deixar outro.
As “CAIXAS” estão a ser instaladas em locais de fácil acesso 
e grande visibilidade, próximo de jardins, parques, praças, 
escolas e outros locais considerados agradáveis para a 
leitura, ou com potenciais leitores.
O projeto Isto NÃO é uma caixa dirige-se a todos os públicos 
- crianças, jovens, adultos e seniores – e para além de facilitar 

o acesso da população ao acervo literário da biblioteca da 
Junta, visa desenvolver e estimular os hábitos e o gosto pela 
leitura, democratizar o acesso à literatura e à cultura. Neste 
momento já estão disponíveis 3 bibliotecas nos seguintes 
locais: 
• Rua Jorge Dias, ao pé da EB Moinhos do Restelo e do 
   Externato As Descobertas
• Praça de Goa, em frente à EB Bairro do Restelo
• Rua do Gabarete, em frente ao Futebol Clube de Caselas  
Em breve outras minibibliotecas serão instaladas.

AGENDA CULTURAL
MAAT – MUSEU DE ARTE, ARQUITETURA 
E TECNOLOGIA
Todos os dias, das 10.00 às 19.00 horas 
Entrada livre no primeiro domingo de cada mês
“Vilhs – Prisma” - até 5/09/2022
Alexandre Farto, aka Vhils, apresenta um conjunto de imagens 
representando o quotidiano em nove metrópoles onde o artista 
realizou, ao longo dos últimos anos, importantes trabalhos de 
arte pública.

MUSEU NACIONAL DOS COCHES
Terça a domingo das 10.00 às 18.00 horas. Encerra à 2ª feira
Entrada livre aos domingos e feriados das 10.00 às 14.00. 
“Primeira Pedra” - até 25/09/2022 
74 obras em pedra criadas por 36 designers, arquitetos e 
artistas de renome nacional e internacional.

MUSEU DE ETNOLOGIA
Terça das 14.00 às 18.00 horas. Quarta a domingo das 10.00 às 
18.00 horas.
Entrada livre aos domingos e feriados das 10.00 às 14.00. 
O Museu tem, ao todo, 42 mil objetos oriundos dos cinco 
continentes, entre doações e recolhas feitas pelo próprio museu. 

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA
Todos os dias, das 10.00 às 19.00 horas
“Museu do Tesouro Real”
Uma das maiores caixas-fortes do mundo onde se reserva o 
acervo régio português alargado a mais de mil peças históricas 
e únicas em termos de valor artístico e singularidade.
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SOLPRATEADO
Abriu portas em 1999 na freguesia de Campo de Ourique, mas 
nos últimos 8 anos, as irmãs Maria João e Sara Diniz, decidiram 
mudar a sua loja para a Freguesia de Belém. Maria João 
prima por quinzenalmente alterar a montra da loja, sendo que 
sublinha os “dias importantes” como o Dia da Mãe, Dia do Pai, 
Páscoa e Natal. No Natal passado participaram e alcançaram 
o 3º lugar no Concurso de Montras de Natal promovido pela 
JF de Belém, experiência que prometem repetir já na próxima 
edição, pois acreditam ser mais uma forma de dar visibilidade 
à loja. Para além da loja, o Solprateado agrega uma oficina de 
restauro de casquinha, latão, cobre e prata. Em conjunto, estas 
duas áreas de atividade trazem clientes, de toda a Lisboa, a 
Belém. Mas, para além da loja em Belém, também disponibiliza 
venda online através do website e das redes sociais.
Rua Duarte Pacheco Pereira n.º30 B | 919 83 3073
geral@solprateado.pt | www.solprateado.pt
FB: @SolPrateado.Casquinhas | IG: @solprateado_restelo

O QUE É?
O cartão que dá acesso a descontos protocolados com as 
Entidades Aderentes.

COMO ADERIR?
O Cartão Belém é emitido pela JF de Belém. Seja recenseado, 
residente, trabalhador ou Entidade Aderente, pode aderir online 
no website da JF de Belém, ou presencialmente na Sede.
Para a Adesão da Entidade Aderente, basta que o local 
prestador de serviços seja na Freguesia. De igual forma, para a 
aderir, preencha o formulário online ou presencialmente. 

QUAIS OS BENEFÍCIOS?
No ato da adesão cada Entidade Aderente informa qual o 
benefício que dará aos Utilizadores do cartão.
Estes estarão disponíveis para consulta no site da Junta e 
presencialmente na Sede.

COMO USAR?
As Entidades Aderentes terão um dístico que as identifica, que 
deverá ser colocado de forma visível no seu espaço comercial.
O Utilizador para ter acesso ao programa de benefícios, tem 
que se identificar, mostrando o cartão.

MISS BROWNIE
Vencedora da 1ª edição deste concurso, a Miss Brownie chegou 
a 2021 cheia de novidades. Marta Cruz contou-nos, visivelmente 
satisfeita, que voltou à dinâmica pré-pandemia, retomando os 
“bolos especiais” de casamento, festas de aniversário e festas 
infantis, com destaque para o Red Velvet com doce de limão, 
um exclusivo Miss Brownie. A equipa cresceu uma vez que as 
parcerias também aumentaram, como é o caso do Museu da 
Marioneta, a JLL, a Bwin e o Grupo Olivier, entre outras. Por outro 
lado, foi com muito gosto que aceitaram o desafio da Time Out 
e da Baileys, para criar o Baleys Brownie que vai ser mantido na 
ementa do desafio de sucesso da Rota Deliciosa. Os famosos 
potes de brownie à colher também estão de volta. Com o lema 
“a mais doce confeitaria do bairro, continua aqui por si e para 
si” a Miss Brownie espera pela sua visita.
Rua Rodrigo Reinel, 5ª | 918 110 709 | www.missbrownie.pt
FB e IG: @missbrownielisboa

3ºS CLASSIFICADOS EX AEQUO
2ª EDIÇÃO DO CONCURSO MONTRAS DE NATAL DE BELÉM

CARTÃO BELÉM
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Brevemente chegam a Belém os Ecocentros Móveis, um projeto 
piloto da CM de Lisboa, de circulação de equipamentos 
para fomentar a reciclagem de resíduos que, hoje em dia, a 
população não tem onde colocar, tais como: embalagens de 
produtos solventes e tintas, cápsulas de café de alumínio, cd’s 
e dvd’s, lâmpadas normais e tubulares, latas de spray, talheres, 
tachos e frigideiras, tinteiros e tonners, rolhas de cortiça, 
pequenos eletrodomésticos. Os Ecocentros Móveis ficarão 3 dias 
por mês em cada freguesia e pretendem aumentar as taxas de 
reciclagem. Em breve comunicaremos as datas e locais.

EQUIPA DE HIGIENE URBANA, TURNO DE DIA

LIXO AO REDOR DOS ECOPONTOS

7 de junho, 8 horas, Posto de Higiene Urbana da Travessa da 
Saúde, ponto de encontro com a equipa diurna, constituída 
por Cláudia Pires e Anabela Guerreiro, duas das quarenta 
operacionais que diariamente zelam pela limpeza da Freguesia. 
Hoje, a tarefa é o corte de ervas na Rua Rodrigo Reinel.
Pelo caminho, Cláudia contou-nos que tem 16 anos de 
experiência em Higiene Urbana entre a JF de Belém e a CML. As 
suas tarefas preferidas são, precisamente, o corte de ervas e a 
lavagem dos arruamentos. Já Anabela, ainda que mais recente 
na equipa, tem uma larga experiência em Espaços Verdes. O 
corte de ervas e a varredura são as tarefas da sua eleição. 
Ambas reconhecem que há sempre uma preciosa partilha de 
conhecimentos; o corte de ervas, canteiros e cantos dos edifícios 
têm a sua mestria pelo que Anabela partilha a experiência que 
traz da sua anterior função. Chegados à Rua Rodrigo Reinel 
verificámos que existiam viaturas estacionadas em cima do 
passeio, dificultando esta intervenção.
No mês de maio, as condições meteorológicas potenciaram 
o crescimento das ervas obrigando a uma maior frequência 
do corte. Para que este procedimento impacte o menos 
possível a “vida” da rua, Cláudia e Anabela começam pelos 
estabelecimentos comerciais, para não interferir com a hora 
da abertura. São igualmente atentas às pessoas, param o 
corte à passagem dos Munícipes e são um sucesso junto dos 

PREFERIA?
Viver numa Freguesia em que o aroma no ar é o do alecrim 
e restantes plantas dos inúmeros jardins e canteiros, uma 
Freguesia onde as crianças podem brincar livremente em 

segurança e condições de higiene? 
OU

Viver numa freguesia onde o calor potencia o cheiro do lixo, 
onde a poluição é também visual e a saúde pública é colocada 

em risco?

CONTRIBUA PARA 
MANTER BELÉM LIMPA!

É competência da equipa de Higiene Urbana da JF de Belém a 
remoção do lixo indevidamente colocado junto aos ecopontos.
É dever de qualquer Munícipe zelar pela manutenção do 
trabalho realizado pela equipa de Higiene Urbana, respeitando 
não só o seu trabalho como todos os outros Munícipes.
Sensibilizamos os Munícipes para uma correta separação do 
seu lixo, contribuindo assim para a sustentabilidade ambiental 
e zelarem pela boa utilização dos ecopontos, não deixando 
sacos depositados em seu redor.
A preservação do Espaço Público é um dever comum, não 
contribua para esta situação. Se tem lixo volumoso agende com 
a CM de Lisboa a sua recolha, o serviço é gratuito: 808 20 32 32 
ou 218 170 552. 
Caso detete um ecoponto entupido, por favor comunique à 
nossa Equipa de Higiene Urbana: 210 132 389

mais pequenos que ficam deslumbrados com o equipamento 
mecânico e de proteção individual. O corte de ervas é 
efetuado com uma máquina de corte com autonomia de 
aproximadamente 90 minutos. Inevitavelmente saltam alguns 
detritos, por isso, enquanto Cláudia corta, Anabela segura a 
rede de proteção, impedindo assim algum dano nas viaturas 
estacionadas.
Após uma manhã de corte, regressam ao Posto para almoçar, 
retomando a atividade no período da tarde. A eliminação das 
ervas daninhas resulta da sinergia do corte de ervas e posterior 
aplicação de herbicida, realizadas em tempos próprios, 
dependendo das condições meteorológicas. 

O Cartão Belém é pessoal e intransmissível e terá um prazo de 
validade de 4 anos.
O lançamento do Cartão Belém será comunicado em breve. 
Esteja atento.
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PASSEIO À ALDEIA PISCATÓRIA DE ESCAROUPIM
O CAAB realizou um passeio a Escaroupim, em Salvaterra de Magos, no dia 19 de junho, que incluiu um passeio de barco onde os 
sócios do clube de Belém puderam apreciar as belas paisagens do rio Tejo, as aves migratórias e cavalos nas margens e ilhas do rio. 
Realizaram depois uma visita ao museu “Escaroupim e o Rio”, onde conheceram a história da Aldeia e do seu povo Avieiro. Para além 
da prova de vinhos e do excelente convívio, o grupo terminou com um magnífico almoço no restaurante “O Escaroupim”.
Para se tornar sócio do clube e para mais informações: caamigosbelem@gmail.com | www.amigosdebelem.com
facebook.com/CAAmigosdeBelemCaab

8ª EDIÇÃO CORRIDA DE BELÉM
Apesar do tempo chuvoso, a 8ª edição da Corrida de Belém, 
realizou-se a 15 de maio e contou com mais de 1300 atletas  
superando todas as espetativas. 
A corrida masculina, no escalão sénior, foi ganha pelo 
atleta Roberto Ladeiras que partilhou o pódio com Bruno 
Lourenço (segundo lugar) e Diogo Ramalheira (terceiro lugar). 
Receberam os troféus das mãos do Vereador do Desporto da 
CML, Ângelo Pereira, do Presidente e do Vogal do Desporto 
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A Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa (ACCL) 
celebrou, no passado dia 26 de abril, o seu vigésimo aniversário, 
com uma cerimónia onde a JF de Belém se fez representar pelo Dr. 
Tiago Pessoa, Vogal do Executivo com o pelouro das Coletividades. 
Na sua intervenção, o Vogal sublinhou a importância desta 
associação na vida das coletividades de Lisboa e expressou 

o contentamento pela retoma às atividades após a pandemia, 
desejando a continuação do seu trabalho por muitos mais anos.
Nas fotografias, Tiago Pessoa, Pedro Franco, Presidente, Vitor 
Agostinho, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António 
Vicente, Vice-Presidente, Anabela Garcez Antunes, Conselho 
Fiscal.

20º ANIVERSÁRIO DA ACCL

7ª REGATA 
SAILS OF LISBON
Decorreu no dia 9 de junho a 7ª edição da Regata Sails of Lisbon, 
na Doca de Belém, organizada pelo Sport Algés e Dafundo 
em parceria com a Associação Regional de Vela do Centro, 
Associação Nacional de Cruzeiros, Administração do Porto de 
Lisboa e com o apoio institucional da JF de Belém. Participaram 
cerca de 70 embarcações e 300 pessoas, dos vários clubes 
náuticos da Freguesia e também a nível privado. Seguiu-se um 
jantar de convívio em formato arraial, nas instalações da secção 
náutica do Sport Algés e Dafundo, na Doca de Belém. A entrega 
dos prémios aos grandes vencedores nas diferentes categorias, 
foi feita pela Vogal da Cultura da JF de Belém, Ianara Mota Pinto. D
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Nesta Freguesia, que se tem afirmado cada vez mais como 
a “Freguesia do Rugby” a Junta entregou à equipa de Rugby 
do Belenenses o “Diploma de Reconhecimento” por serviços 
relevantes prestados ao Desporto, por ocasião da sua recente 
conquista do Campeonato Nacional da Divisão de Honra de 
Rugby 2021/22, não esquecendo também as vitórias da Taça 
de Portugal frente à Agronomia, por 25-20 e da Supertaça da 
modalidade frente ao Técnico, por 25-13. 
A cerimónia realizou-se na sede da Junta com a presença do 
Presidente Fernando Ribeiro Rosa, das Vogais Helena Lencastre 
e Ianara Mota Pinto e dos membros da Assembleia Fernando 

RUGBY BELENENSES

RECEBE DIPLOMA DE RECONHECIMENTO
Magarreiro, Maria Antónia Balula e Samuel Serrano (do PSD), 
Verónica Carvalho (do CDS/PP) e Mafalda Sim-Sim (da IL). 
O ilustre grupo homenageado foi composto pelo Presidente do 
C.F. “Os Belenenses”, Patrick Morais de Carvalho, pelo Diretor do 
Rugby do Belenenses, André Cunha e pelos dirigentes, treinadores 
e jogadores campeões nacionais. No final foi servido a todos um 
“Porto de Honra” no Espaço Ecológico da Junta.
Parabéns ao Rugby do Belenenses pelos seus feitos desportivos e 
pelas conquistas do Campeonato Nacional, da Taça de Portugal 
e da Supertaça.

31ª EDIÇÃO EDP MEIA MARATONA LISBOA 
A JF de Belém mobilizou cerca de 90 atletas da Freguesia para a 
31ª EDP Meia Maratona e Vodafone 10K de Lisboa, que fizeram 
parte dos 30.000 atletas inscritos na prova. Estiveram presentes no 
evento os membros do Executivo Tiago Pessoa, João Carvalhosa 
e Ianara Mota Pinto, bem como o Presidente da Junta, Fernando 
Ribeiro Rosa, que no final entregou um dos prémios da Corrida 
Vodafone 10K.
Após a prova, realizou-se um almoço convívio no espaço 
ecológico, com os atletas que participaram por Belém, e com a 
importante presença do Engº Carlos Moedas, Presidente da CML 
e com os membros do executivo já mencionados.
A JF de Belém tem sido parceira institucional desta grande 
prova, apoiando o evento com a cedência do espaço e recursos 
humanos para o controlo anti doping dos atletas de elite, no 
Centro Social de Belém e o reforço da equipa da Higiene Urbana 

para a limpeza do espaço afeto à prova dentro da freguesia. Os 
nossos parabéns aos atletas!

da JF de Belém, Fernando Ribeiro Rosa e Tiago Pessoa, 
respetivamente. A atleta Filipa Veloso venceu a corrida 
feminina, cujo prémio foi entregue pelo Vereador Desporto da 
CML, Ângelo Pereira, do Vice-Presidente do Belenenses, Óscar 
Machado e da Presidente do CAAB, Isabel Nobre. 
A JF de Belém agradece aos atletas e participantes, bem como 
aos patrocinadores e organização técnica.
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BELÉM CITY RACE 2022
1ª edição da prova de orientação Belém City Race, a 14 de maio, 
teve início e fim no Parque Moinhos de Santana. Organizada 
pelo Clube de Aventura e Orientação de Sintra – CAOS e 
coorganizada pela Junta, contou com mais de 200 participantes 
e teve percursos adaptados a todos os praticantes: experientes 
e inexperientes, grupos de amigos e famílias.

O Sr. João Fandango começou a colaborar com a Junta de 
Freguesia de Belém em 2012, quando veio substituir um 
funcionário que precisou se submeter a uma cirurgia. Eficiente, 
alegre, brincalhão e muto prestativo, cativou a simpatia dos 
colegas imediatamente. 
Os muitos fregueses de Belém que com ele conviveram, 
especialmente os mais idosos,  tinham  nele  um  amigo,  
que  tinha  sempre  uma  palavra  amiga, um  jeito  especial  
para  brincar  com  as  situações,  mesmo  quando  elas  eram  
difíceis,  sem  nunca  perder  o  respeito. 
A vida não lhe foi fácil. Pelo contrário. Foi-lhe sempre muito 
exigente. E ele sempre lutou por ela.  Era um homem de 7 
ofícios, sempre gentil e muito bem educado, um contador de 
histórias e anedotas com boa disposição contagiante que 
emanava e que transformava qualquer sítio onde entrasse.
Um atleta, era corredor do CAAB, participou de diversas 
maratonas depois dos 40 anos de idade. Benfiquista convicto, 
adorava provocar os colegas. Era fã do Belenenses, apesar 
de achar que devia dar azar ao clube porque sempre que ia 
assistir a uma partida, o Belenenses não ganhava.
À família e amigos a Freguesia de Belém envia sentidas 
condolências.

PRATA DA CASA 
IN MEMORIAM

BENVIND@ A BELÉM

Bago Mercearia Biológica
Rua Tristão Vaz 5B, 1400-350 Lisboa
 Info@bagomercearia.com | 213 011 736 | 939 389 441

ACEDA AO NOSSO SITE 
ATRAVÉS DO QRCODE

/juntafreguesiabelem

10º TORNEIO KIKO ROSA 
A 25 de junho realizou-se outra edição do torneio de Rugby 
juvenil no Estádio do Restelo. Participaram centenas de atletas, 
sócios e simpatizantes da modalidade. O Secretário da JF de 
Belém, Tiago Pessoa, esteve presente neste evento, que cada 
vez mais ganha relevância na modalidade e na Freguesia.

VOLEIBOL 

CAMPEONATO DO INATEL
Numa época cheia de desafios e de superações, a equipa de 
Voleibol do Clube Sportivo de Pedrouços fica a depender de um 
resultado para ficar em 3º ou 4º lugar do campeonato do Inatel. 
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VELA - 6º REGATA
No dia 4 de junho realizou-se a 6ª Regata do Clube Sportivo de 
Pedrouços, que contou com 23 embarcações e vento favorável 
durante toda a prova.


