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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 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

DEPOIS DO DESCANSO MERECIDO 
É HORA DE RETOMAR O TRABALHO
Noutros tempos Belém era famosa pelas águas serenas da 
sua praia, fonte de diversão para crianças e jovens que ali se 
juntavam nas tardes longas da primavera e do 
verão. Já na década de 60 do século passado, 
foi o histórico Palácio da Calheta, atual Centro 
de Documentação e Informação do Instituto de 
Investigação Científica Tropical, que abriu o seu 
icónico lago ao clube “Os Belenenses” para que 
ali levassem a efeito aulas de natação para os 
mais pequenos.

Tanto a praia como o Palácio têm enorme valor 
histórico - do porto de Belém partimos para o 
mundo; a Calheta foi palco do processo dos 
Távoras - pelo que, fazer férias em espaços 
históricos é uma realidade única da nossa 
Freguesia.  

Assim, não nos espanta que os campos de 
férias das nossas crianças, jovens e seniores 
incluam passagens por espaços como o Jardim 
Botânico, o Planetário ou o Picadeiro Nacional 
da Ajuda. Mas, também gostamos de ir “fora 
de portas” porque outras realidades dão 
mais grandeza aos nossos sonhos e, durante os meses de 
junho, julho e agosto, os pelouros da Educação e Juventude 
e da Ação Social esmeraram-se na criação de programas 
de atividades muito diversificadas de cujas memórias 
fotográficas vos trazemos boas reportagens, nas páginas 
deste Boletim.

No campo desportivo, é de salientar a subida ao Campeonato 
de Elite da equipa de futebol de praia “Os Belenenses” e o 
recomeço das aulas de várias modalidades desportivas 
- há que escolher o desporto ou a atividade e tratar das 
inscrições atempadamente.

Já entrando num novo ano escolar, estamos empenhados 
em proporcionar aos nossos jovens uma vivência saudável 
e em segurança na Freguesia. A adesão da Freguesia de 

Belém ao projeto Venda Responsável de Álcool, Tabaco, e 
Jogos Sociais a Menores de 18 Anos, em que participaremos 
com várias outras entidades é, sem dúvida, uma decisão 
importantíssima.

A delegação de competências da Câmara Municipal de 
Lisboa à nossa Junta na recolha de resíduos junto dos 
ecopontos e à cooperação na higiene urbana, foi mais 
um importante passo no caminho para uma Freguesia 
ambientalmente mais correta.

Portanto, depois de repostas as energias, já voltámos a 
trabalhar “a todo o gás” pela nossa Freguesia e pelos nossos 
Fregueses. Vamos a isso! 

Lago do Palácio da Calheta 
1966, Casa fotográfica Garcia Nunes, in AML 

Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da Junta de Freguesia de Belém
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CONTRATOS ENTRE A CML 
E AS JUNTAS DE FREGUESIA

VISITAS INSTITUCIONAIS DOS PELOUROS
DO URBANISMO E DA MOBILIDADE DA CML 
À FREGUESIA

VISITA DIRETOR MUNICIPAL 
DA CULTURA DA CML

Em cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho e presidida pelo Presidente da CML, Carlos Moedas, assinaram-se 
os seguintes contratos no domínio da Higiene Urbana, com as 24 Juntas de Freguesia de Lisboa: 
• Contratos de Delegação de Competências para recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos e ecoilhas de 
superfície, ecopontos subterrâneos e vidrões.
• Contratos Interadministrativos de Cooperação no âmbito da Higiene Urbana. 
A cerimónia contou com a presença do Presidente Fernando Ribeiro Rosa que assinou estes contratos em representação da Freguesia 
de Belém. Esperamos corresponder à confiança que a CML depositou na nossa Freguesia e, assim, contribuir para uma cidade 
ambientalmente mais correta, eficaz e limpa.

O Presidente da JF Belém, Fernando Ribeiro Rosa, e a Vogal da 
Cultura, Ianara Mota Pinto, receberam no dia 28 de julho o Diretor 
Municipal da Cultura da CML, Carlos Moura de Carvalho, e o 
seu staff, no âmbito do desenvolvimento de projetos culturais na 
Freguesia. 
Nesta deslocação foi também visitada a coletividade ADF - Academia 
Dramática Familiar e, especialmente, o seu pequeno teatro com 
vista à eventual reabilitação. A Junta agradece toda a amabilidade 
com que o Presidente da ADF, Rui Ferreira Matias, nos recebeu.
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As inscrições para as atividades até ao final do ano já estão 
abertas nas secretarias da Junta de Freguesia de Belém. As 
vagas são limitadas, pelo que os/as interessados/as não 
devem perder tempo.
A Associação Alegria de Viver organiza, às quartas-feiras, a 
Alegria do Chá, a Alegria da Cultura, a Alegria da Folia e a 
Alegria da Dança com o objetivo de lhe proporcionar bons 
momentos e memórias inesquecíveis.
Até ao final do ano estão também programadas atividades 
ao ar livre, tais como uma ida a Setúbal para ver golfinhos 
a 27 de setembro, cinema no Centro Comercial Alegro a 19 
de outubro, uma visita às Termas de Monfortinho entre 25 
e 28 de outubro, uma atividade Pedalar sem Idade a 9 de 
novembro e uma noite de fado a 11 de novembro. 
No dia 14 de setembro realizou-se a primeira Alegria do Chá, 
no Centro Social que contou com a participação de cerca de 
30 interessados. No dia 21 fizemos um passeio de Hipotrip.

ALEGRIA DE VIVER
INSCRIÇÕES E PRÓXIMAS ATIVIDADES

A Alegria de Viver disponibiliza ainda atividades de 
promoção do bem-estar, com a oferta de uma rede de 
serviços para que possa cuidar de si. 
Desfrute da Alegria de Viver através das várias ações 
individuais e coletivas, nas quais pode participar. Para a 
participação nas rotinas de quarta-feira, atividades ao 
ar-livre e de bem-estar, é obrigatória a inscrição. Conheça 
os critérios de elegibilidade e faça a sua inscrição nas 
secretarias da Junta de Freguesia de Belém. 
Recorde-se que a Associação Alegria de Viver surge com a 
missão de trabalhar junto das comunidades, proporcionando 
uma melhoria na qualidade de vida, mais conforto e 
momentos de alegria aos seniores da nossa Freguesia, 
combatendo a solidão e incentivando o envelhecimento 
ativo. O principal objetivo é o de criar comunidades onde 
ninguém se sinta só e onde é sempre tempo de confraternizar 
com os seus amigos, vizinhos ou conhecidos.

LOJA SOLIDÁRIA
HORÁRIO 

3as feiras | 10h às 13h
5as feiras | 10h às 19h
Primeiros 4 sábados de cada mês | 10h às 13h
Local de funcionamento
Rua de Pedrouços, nº 84 - 86

A Loja disponibiliza vestuário pessoal e roupa de casa (toalhas, 
roupa de cama). Mensalmente são apoiados aproximadamente 100 
agregados familiares. Anualmente, mais de 2000 pessoas beneficiam 
deste projeto social. 

No dia 29 de julho a Vereadora Joana Almeida, acompanhada 
por elementos da sua equipa e representantes da Sociedade de 
Reabilitação Urbana (SRU), deslocou-se à Sede desta autarquia 
onde foram debatidos com o Executivo da JF Belém diversos 
assuntos e intervenções de elevado interesse para a Freguesia no 
âmbito do Urbanismo.
Já no dia 3 de agosto, esta autarquia recebeu a nova Diretora 
da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Ana Raimundo, 
tendo sido abordados, entre diversos temas alguns projetos 
dos quais esta autarquia já se vem debatendo com o Executivo 
Camarário e em que aguardamos a sua rápida resolução. 
Temas como a reposição dos dois sentidos de trânsito na Rua da 
Junqueira que há muito se aguarda, a recolocação das estações 
GIRA instaladas em diversas artérias na Freguesia, a devolução à 

população do parque de estacionamento na Rua Gregório Lopes 
com a retirada do parque da sucata da PSP, destacaram-se nesta 
reunião entre outros temas dos quais aguardamos também a 
sua rápida intervenção.
Neste seguimento, o novo Presidente da EMEL, Carlos Silva, e 
elementos da sua equipa, também se deslocou à freguesia, 
para deste modo serem estudadas alternativas e novos locais de 
colocação de quatro estações GIRA, que foram indevidamente 
instaladas à revelia desta Junta de Freguesia, pelo anterior 
executivo camarário. Face às boas relações ente o Executivo da JF 
Belém e o Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, aguardamos 
em breve ter boas notícias relativamente aos temas debatidos e 
de interesse para a população em geral, especialmente para os 
fregueses de Belém.
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INFÂNCIA
Já decorreram os turnos A, B, C, D e E de Infância para crianças 
entre os 6 e os 12 anos! Cerca de 400 crianças participaram no 
Campo de Férias Infância! Ao longo dos turnos as nossas crianças 
exploraram o Castelo de São Jorge e a bela vila de Cascais. Foram 
ao Badoka Park, ao Jardim Botânico Tropical, ao Planetário, 
fizeram Arborismo, visitaram o Estádio do Clube de Futebol "Os 
Belenenses", fizeram Canoagem, Bowling, praticaram Minigolfe, 
foram ao Cinema e a diversas Piscinas, como por exemplo 
Santarém, Coruche e Vendas Novas e, também, frequentemente 
à Praia. Estas foram apenas algumas das muitas atividades 
integradas nos programas destes turnos. Conhecer o nosso 
País e, nomeadamente, a nossa cidade é um dos desígnios dos 
Campos de Férias que as crianças muito aproveitam!

JOVENS
As atividades decorreram ao longo de todo o período das férias 
escolares, entre 20 de junho e 9 setembro, tendo abrangido 
cerca de 130 jovens.
Os campos de férias continuam a ser um lugar onde os 
jovens podem crescer, aprender, estabelecer relações com os 
seus pares e brincar, através de múltiplas atividades:  visitas 
a museus, idas à praia e à piscina, sessões de culinária, de 
pintura e de dança, tardes de cinema, prática de canoagem e 
bowling, jogos tradicionais e peddy-papper.
Foram quase dois meses para criar laços, tendo sempre em 
conta o respeito, a amizade e a entreajuda.

CAMPOS DE FÉRIAS
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SENIORES
Os nossos seniores, nos turnos A e B, voltaram a dar cartas na 
Praia do Tamariz e nas Piscinas Municipais de Coruche, tal é a 
sua energia e boa disposição!
Entretanto, estiveram também na Estufa Fria, visitaram o Museu 
do Tesouro Real no Palácio da Ajuda, fizeram visitas guiadas à 
Casa Museu José Maria da Fonseca em Azeitão com prova de 
vinhos, ao Museu do Arroz e adega Herdade da Comporta e ao 
Museu da Carris, ao Museu Militar, ao Museu Bordalo Pinheiro 
em Lisboa e fizeram uma visita teatro com encenação com os 
marujos no Navio-Museu D. Fernando e Glória... E estes foram 
os locais por onde os nossos seniores andaram nestes dias de 
Campo de Férias! Nos Turnos C e D os programas incluíram outras 
atividades, tais como o Museu do Ferroviário no Entroncamento 

e visitas ao centro histórico de Alcochete e ao Núcleo Sede do 
Museu Municipal da Vila. Mas visitas guiadas ao Picadeiro Real 
da Ajuda e duas visitas-teatro com a Rainha D. Maria Pia de 
Sabóia ao Palácio da Ajuda e com a Rainha D. Maria Ana de 
Áustria ao Museu dos Coches merecem referência. Igualmente a 
ida à Praia Fluvial de Constância que terminou com um almoço 
à beira do Rio Zêzere, foi muito apreciada pelos nossos seniores.
E quanta animação e alegria espalharam por onde andaram.
Senão vejam os comentários dos nossos participantes :
"Parabéns e muito sucesso, obrigada à nossa Junta de Belém, 
que nos tem oferecido coisas tão boas, com uma organização 
fantástica, estão de parabéns."; "Um muito obrigado à nossa 
Junta de Belém que tão boas coisas nos tem proporcionado.";
"Parabéns pela iniciativa e que dure por mais anos".
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AOS PAIS E FAMÍLIAS DOS ALUNOS 
DA ESCOLA BÁSICA 2,3 PAULA VICENTE
Os Clubes Paula Vicente têm uma vasta lista de atividades 
desportivas, artísticas e intelectuais para complementar 
o horário escolar dos alunos. Contamos com uma equipa 
de técnicos empenhados em ocupar os tempos livres com 
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atividades lúdico-pedagógicas na nossa escola, de 2ª a 
6ª feira das 14h30 às 17h45. A pré-inscrição pode ser feita 
online, no link divulgado no site da Junta de Freguesia de 
Belém/Áreas de Intervenção/Educação e Juventude/Clubes

ENTREGA DE PRÉMIO
UNIVERSIDADE LUSÍADA
No dia 2 de julho, realizou-se a sessão solene de 
Comemoração do Dia da Universidade Lusíada e de 
entrega de cartas de curso a 352 estudantes que, no último 
ano letivo, concluíram o seu curso. 
À semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia 
entregou um prémio à recém graduada Dra. Inês Alexandra 
Neves Leandro, que obteve a classificação mais elevada 
no curso de Direito. Em representação da JF de Belém 
esteve a Dra. Luísa Albuquerque, do Pelouro da Educação 
e Juventude.             
Para além do exemplo de aposta no futuro que a Junta vem 
dando à comunidade, tratou-se de um importante incentivo 
para a jovem que inicia agora a sua carreira profissional 
e que, estamos certos, saberá honrar a distinção recebida.          

COMO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL 
UTILIZANDO UM PLANO DE CARREIRA
Desenvolver um plano de carreira é uma forma de fazer 
evoluir a sua situação profissional com vista a atingir 
o estado desejado. É uma ferramenta que lhe confere 
o protagonismo na gestão do seu caminho pessoal e 
profissional. O processo inicia-se com um passo essencial: 
estabelecer os seus objetivos profissionais e pessoais e, 
também, os seus propósitos financeiros.
O Plano de Carreira deve ser construído em três perspetivas 
- curto, médio e longo prazo – passando os resultados/
objetivos esperados a um, três e cinco anos para o papel, ou 
para tabelas que facilmente encontra em sites ou aplicativos. 
Estabelecer de forma clara os seus objetivos é essencial 
para guiar melhor sua carreira e identificar, com mais 
propriedade, as oportunidades que vão surgindo no 
caminho.

ENTENDA OS MOTIVOS POR TRÁS DOS SEUS 
DESEJOS PROFISSIONAIS
É muito importante entender as motivações que o levam 
a querer atingir determinada meta profissional, pois esse 
conhecimento promoverá uma maior clareza e segurança 
nas decisões. Então, é recomendado questionar-se sobre: 
Por que valerá a pena alcançar tal objetivo? Por que é isso 
importante? Que benefícios me trará? Sinto curiosidade ou 
motivação a respeito das metas que estipulei? 
A resposta a estas perguntas será muito importante para 
gerir a sua motivação e para conseguir manter-se produtivo 
dentro do seu plano de carreira; trabalhar com temas 
que não despertam a sua curiosidade ou não estejam 
vinculados aos seus objetivos, pode criar frustração e levar 
à sua estagnação.

SAIBA O QUE É NECESSÁRIO PARA ATINGIR 
OS SEUS OBJETIVOS
Quer pretenda ser promovido para um determinado cargo 
dentro da empresa em que trabalha, mudar a sua área 
profissional ou (re)inserir-se no mercado de trabalho, é 
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essencial identificar os passos que precisa de dar. Analise se 
possui todo o conhecimento capacitado para o seu objetivo. 
Mapeie se há algum curso que o deixaria mais capacitado 
para o seu objetivo, mapeie os passos necessários e trace 
metas temporais para cada um. Definir objetivos e metas é 
a base para um bom planeamento de sucesso. 

TENHA CONHECIMENTO DO MERCADO
É importante manter-se atualizado(a) sobre a área de 
atuação que pretende. 
Pode ter acesso às tendências e informações aprofundadas 
e atualizadas através de cursos, participação em eventos 
e congressos, contacto com profissionais da área e até em 
pesquisas na internet.  

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
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APOIO À FAMÍLIA NO ANO LETIVO 2022/23

Brincadeiras em parques.  Cozinha de lama, na Escola Verde.

Momentos deliciosos nas atividades de culinária. 

Experiências de laboratório divertidas.

Celebração do Dia dos Avós.

“Um mergulho no Oceano” Atividade de proteção dos oceanos.

Atividades de artes plásticas.

Uma tarde sobre rodas.

Jogos tradicionais.

Práticas desportivas.

Jogos com água.

Hora do conto. 

Visita ao museu do Belenenses.

Piscina na escola.

Peça de teatro.

Festa de insufláveis.

Sorrisos, e boa disposição foi uma constante entre monitores e crianças de todas as escolas durante as férias AAAF/CAF, no mês de 
julho. Foi um período em que as crianças aproveitaram ao máximo as múltiplas atividades que foram realizando e conviveram entre 
si de forma lúdico-pedagógica. Alguns registos dos dias alegres e dinâmicos que passámos onde ainda houve tempo para uma 
festa de verão, uma sessão de karaoke e um dia de piscina em Montemor-o-Novo! Foi um período em que as crianças aproveitaram 
ao máximo todas as atividades e conviveram umas com as outras de forma lúdico-pedagógica.

Nas escolas Moinhos do Restelo, de Caselas e no Jardim de 
Infância de Belém, irão funcionar AAAF/CAF no período das 08h 
às 9h15 e das 15h30 às 19h. Se ainda não fez a inscrição do seu 
educando, poderá fazê-lo na Delegação da JF de Belém, no link 
https://forms.gle/ZzY64gu46naJ1Npd8 ou através deste QrCode.
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A nossa rádio lançará novos programas em direto como o Azul 
Belém, a Viagem pelo Museu de Macau e o Radar de Belém 
do Projeto Radar.  Para além disso estão já confirmadas novas 
temporadas de A casa da Bruna e Belém também é Bola.

A PARTIR DE SETEMBRO

Pode participar nas áreas de edição, produção, locução e 
produção de conteúdos. Tem ideias para um programa de 
rádio? 
Contacte a equipa da Rádio Freguesia de Belém através do 
e-mail radiobelem@jf-belem.pt e veja a sua ideia passar do 
papel para as ondas da rádio.

No ano letivo 2022/23 a Rádio Freguesia de Belém lança, em 
outubro o Workshop Online "Estou no Ar", dirigido às turmas 
desde do 1º ciclo ao secundário. Neste Workshop Online com 
a duração de seis semanas, professores e alunos aprenderão 
a criar um programa de rádio, com o acompanhamento da 
equipa da Rádio Freguesia de Belém. 
Se é professor numa escola da Freguesia de Belém e ficou 
interessado, contacte-nos.

QUER COLABORAR 
COM A NOSSA RÁDIO?

WORKSHOP ONLINE 
“ESTOU NO AR” 
PARA AS ESCOLAS DA FREGUESIA

TESTEMUNHO 

TERESA ANDRADE
AUTORA DO PROGRAMA 
VOLTA AO MUNDO
"Muito obrigada pela oportunidade que me têm dado para 
colaborar convosco e que tem sido muito gratificante. Muitos 
Parabéns pelo sucesso deste projeto e podem continuar a 
contar comigo, claro.”

A PARTIR DE OUTUBRO
Teremos novidades para si que é ouvinte e gosta de participar. 
Fique atento/a aos programas Álbum de Recordações Felizes, 
Olá Vizinho! e Música Sem Stress, só Bluegrass. 
Para participar contacte-nos para 929 058 227
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Durante os meses de férias escolares, as Mini Bibliotecas 
fizeram a alegria de muitos fregueses que puderam 
desfrutar da leitura de diversos livros, disponibilizados, 
semanalmente, pela equipa do Pelouro da Cultura, em cada 
uma das três mini bibliotecas espalhadas pela freguesia:
• Rua Jorge Dias, próximo à EB Moinhos do Restelo e ao 
Externato As Descobertas
• Praça de Goa, em frente à EB Bairro do Restelo
• Praça em frente ao Caselas FC

MINI BIBLIOTECAS

O João Manuel Macedo Ferreira Dias e a Teresa Peruffo já são 
utilizadores 5 estrelas da nossa Biblioteca. Ao requisitarem 
livros suficientes para receber o “Cartão 5 Estrelas”, estes 
nossos dois leitores passam a beneficiar de várias vantagens: 
possibilidade de requisitar mais livros de uma só vez, período 
de requisição alargado e oferta de um livro. Para além disso, 
também já estão habilitados aos sorteios de tickets para 
eventos que surjam ao longo do ano.

E VOCÊ, JÁ FREQUENTA A BIBLIOTECA? 
JÁ TEM O SEU CARTÃO? Informe-se na JF de Belém.

CARTÃO 5 ESTRELAS

Através da leitura, o Plano Nacional de Leitura PNL favorece a formação e integração social dos diferentes segmentos da 
população, crianças, jovens e adultos; a inclusão de pessoas com necessidades específicas; o desenvolvimento articulado de 
uma cultura científica, literária e artística; e, ainda, o acesso à cultura com recurso às tecnologias de informação e comunicação. 
A Biblioteca desta Junta de Freguesia disponibiliza livros do PNL no seu acervo, que podem ser lidos em sala ou em casa, 
mediante requisição. 
Apresentamos, a título de exemplo, 8 livros recomendados pelo PNL2022, para todas as idades.

PLANO NACIONAL DE LEITURA 

Para celebrar o dia 26 de julho convidámos os avós Fernando 
Moura e Ana Maria Santos Fernandes Simão a virem partilhar 
histórias e experiências de leitura dos seus tempos de 
juventude. 
Foi uma manhã de partilhas que decorreu na Escola Verde 
da Ermida de São Jerónimo, na Praça de Itália, e que trouxe 
muita diversão aos alunos do 1º Ciclo da EB de Caselas que 
participaram no campo de férias do CAF.
Os avós criam memórias que o coração guarda para sempre!

DIA DOS AVÓS
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A organização do acervo literário da Junta de Freguesia de 
Belém continua a todo o vapor. Este trabalho não seria possível 
sem o apoio de jovens leitores que se ofereceram para nos 
ajudar durante as suas férias escolares. 
Um muito obrigado aos voluntários Cristiano Lumack e João 
Carrilho Pereira.

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO

VOLUNTÁRIOS 
PRECISAM-SE

TAMBÉM QUER SER 
VOLUNTÁRIO? 
Preencha o formulário online 
e venha ter connosco. 

O Professor Fernando Cardoso, autor de diversos livros de 
literatura infanto-juvenil, notável poeta com cinco livros de 
poemas publicados, além de peças teatrais para crianças, jovens 
e adultos, doou diversos livros de sua autoria à Biblioteca da JF 
de Belém. Os mesmos, serão usados por alunos ucranianos nas 
aulas de português para estrangeiros, além de fazerem parte do 
projeto “Isto Não é Uma Caixa”. Uma outra doação de livros foi 
efetuada, recentemente, pela Dra. Georgia Marioli, Conselheira de 
Comunicação da Embaixada da Grécia e  Anna Konstatopoulou, 
Chefe da Secção Consular daquele país, numa reunião com a Vogal 
da Cultura, Turismo e Cidadania, Ianara Mota Pinto e sua assessora 
Francesca Moja. Trata-se de livros de literatura em língua grega 
que vêm enriquecer a diversidade do nosso acervo.

DOAÇÃO DE LIVROS 
Quer doar os seus livros de literatura? Entre em contacto connosco 
em: cultura@jf-belem.pt
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Retomámos, a 19 de setembro, as aulas de idiomas na Biblioteca. 
Estudantes das mais diversas nacionalidades voltaram a ter 
aulas de Inglês, Francês, Italiano, Espanhol e Português para 
estrangeiros. Para mais informações contacte-nos. 

REGRESSO ÀS AULAS 
DE IDIOMAS NA BIBLIOTECA

Nos livros podemos encontrar grandes lições de vida e 
respostas para muitas questões. Para comemorar o mês 
da literacia, a Junta de Freguesia de Belém está a levar a 
cabo, até 31 de outubro, a Mostra Bibliográfica “Clássicos 
da Literatura Juvenil”, com livros do seu acervo, de autores 
como Júlio Verne, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Jane 

MOSTRA BIBLIOGRÁFICA 
CLÁSSICOS DA LITERATURA JUVENIL

Austen, Alexandre Dumas, Gil Vicente, Agatha Christie, George 
Orwell. Após a exposição, os livros estarão disponíveis para 
serem requisitados. 
“Livros dão alma ao universo, asas para a mente, voo para a 
imaginação e vida a tudo”. – Platão

O Pelouro da Cultura reuniu-se com a equipa da Rádio 
Belém para discutir e planear o regresso do programa 
“Padrão dos Acontecimentos”, que irá separar o trigo do joio, 
criando uma agenda cultural, com eventos e entrevistas, 
para informar, quinzenalmente, sobre tudo o que acontece 
no cenário cultural de Belém e não só. Porque há muitas 
coisas interessantes para ver e fazer, mas muitas vezes a 
informação está dispersa, o Padrão dos Acontecimentos irá 
juntar, num único espaço, todos os eventos que não pode, 
ou não deve perder. Estaremos no ar às sextas-feiras às 

PADRÃO DOS ACONTECIMENTOS

AGENDA CULTURAL
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O QUE É O CLUBE DE LEITURA? 
Podemos dizer que se trata de uma reunião de pessoas 
para conversar sobre um determinado livro que foi lido por 
todos os participantes. Essa reunião permite compartilhar 
pontos de vista, impressões e críticas, e pode atrair públicos 
de diferentes faixas-etárias, obedecendo, é claro, à idade 
indicativa dos livros.
Um clube de leitura é, também, uma excelente ferramenta 
de ajuda para desenvolver o seu hábito de ler e manter-se 
em contacto com outras pessoas. É uma excelente ideia para 
quem gosta de ter alguém com quem comentar sobre as 

suas leituras e também para quem precisa de um incentivo 
para manter as páginas lidas em dia. 
Com o objetivo de promover a leitura junto da população 
em geral, a Junta de Freguesia de Belém está a criar o Clube 
de Leitura de Belém, que se reunirá uma vez por mês. Serão 
propostos textos de escritores nacionais e estrangeiros, 
abordando diferentes temas. A ideia é aproveitar o rico 
acervo em livros que a Biblioteca da Junta de Freguesia 
dispõe e, também, sugerir a leitura de textos disponíveis 
noutras bibliotecas.

O Clube de Leitura de Belém reunir-se-á todas as terceiras quintas-feiras de cada mês, às 16h00, a partir de 20 de outubro e será 
indicado para pessoas a partir dos 18 anos de idade, sejam elas leitoras ou não. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas 
em cultura@jf-belem.pt. Mas atenção, as vagas são limitadas.

11h00, com repetição às terças-feiras às 11h00. Também pode 
consultar a programação do Padrão dos Acontecimentos em: 
radiobelem.jf-belem.pt/portfolio/padrao-dos-acontecimentos/

MAAT 
MUSEU DE ARTE, ARQUITETURA E TECNOLOGIA
Celebração do 4º aniversário do museu.
De 3 a 5 outubro, das 11h às 19h | Entrada gratuita
Visitas guiadas aos jardins do campus, visitas temáticas 
de arquitetura, música multicultural itinerante, teatro 
para crianças, oficinas e conversas sobre ingredientes 
e sustentabilidade. A participação é feita por ordem de 
chegada. As inscrições para as atividades são feitas no próprio 
dia, no Infopoint da Central.  + info e programa completo: 
www.maat.pt/pt/celebracao-do-4o-aniversario-do-museu

PALÁCIO DE BELÉM
EXPOSIÇÃO BIOGRÁFICA
Maria de Lourdes Pintasilgo. Mulher de um Tempo Novo. 
Até 30 de outubro de 2022 | Terça-feira a domingo; 10h-13h 
(última entrada às 12h) | 14h-17h30 (última entrada às 17h) | 
Entrada grátis mediante aquisição do bilhete para o Museu
Maria de Lourdes Pintasilgo foi a primeira e única portuguesa a 
exercer o cargo de primeira-ministra e a primeira a candidatar-
se às eleições presidenciais, em Portugal. Um intenso e 
preenchido percurso marcado por uma forte consciência 
social e política. Noventa e dois anos após o seu nascimento, 
o Museu da Presidência da República organiza uma exposição 
biográfica dedicada a esta mulher cujo legado perdura.

TEATRO LU.CA. MUSEU NACIONAL DOS COCHES
Que grande estrondo! Teatro, de João Fazenda
17, 18, 24 e 25 setembro às 16h30 | 1, 2 e 5 outubro às 16h30 | Preço 
famílias: maiores de 18 anos - 7€, menores - 3€
O pato Elias e o dinossauro Rex correm tão rápido que nenhum 
dá pelo outro e chocam numa esquina. A partir desse dia tudo 
vai ser diferente: ambos vão descobrir que nem sempre as coisas 
são como parecem. João Fazenda trabalha como ilustrador para 
o The New York Times e já recebeu inúmeros prémios nacionais e 
internacionais. 

GALERIA MUNICIPAL
TORREÃO NASCENTE DA CORDOARIA NACIONAL
Sarah Maldoror: Cinema Tricontinental
8 setembro a 27 novembro | De terça a domingo: 10h às 13h e das 14h às 18h
Sarah Maldoror fundou a primeira companhia de teatro de atrizes e atores afrodescendentes em França e realizou mais de 45 
filmes: todos eles se assemelham no cuidado que demonstram em combater o preconceito e o racismo e em nunca sacrificar a 
experiência quotidiana da vida das pessoas em prol das ideias, numa ética que a própria encarnou até à sua morte por Covid-19, 
na primavera de 2020. 

  “BRASÍLIA – DA UTOPIA À CAPITAL” | Exposição 
De 15 de setembro a 30 de outubro de 2022 | De terça a domingo: 
das 10h às 18h (última entrada às 17h30) | Entrada Livre
Acervo de cerca 300 obras de arte e documentos, tais como 
maquetes de edifícios icónicos projetados por Oscar Niemeyer; 
desenhos e maquete fotográfica do plano urbanístico de Lucio 
Costa; esculturas de Maria Martins, de Bruno Giorgi e de Alfredo 
Ceschiatti; e fotografias de Marcel Gautherot, Peter Scheier, 
Jean Manzon e Mário Fontenelle. A mostra celebra os 62 anos 
da capital brasileira.
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QUE FAZER AOS BRINQUEDOS DE PRAIA DE PLÁSTICO?

VIDRÕES
A Freguesia de Belém tem 15 vidrões (iglô) na sua área 
geográfica, como complemento aos ecopontos subterrâneos e 
de superfície. Verificamos com regularidade que, infelizmente, 
há uma má utilização dos mesmos. Contribua para Belém 
sempre limpa! 

DEPOSITE
Garrafas, frascos e boiões.

NÃO DEPOSITE
Loiças, cerâmicas, cristais, espelhos e lâmpadas. 
Não deposite lixo comum ao redor dos vidrões.

O ideal será entregar no ecocentro da Valorsul no Lumiar, 
na Estrada Militar, que funciona de 2ª a 6ª das 09h00 às 
12h30 e das 13h30 às 20h00. Caso necessite pode contactar o 
ecocentro por telefone - 217 542 250 – ou por e-mail - geral@
valorsul.pt 
Se não conseguir entregar neste ecocentro, opte por depositar 
no lixo comum. 
Nunca coloque estes brinquedos no ecoponto amarelo 
porque a densidade dos polímeros que constituem o plástico 
dos baldes de areia, ancinhos, boias e braçadeiras insufláveis 
é diferente da densidade dos plásticos indicados para este 
ecoponto e irão contaminar os restantes resíduos.
No entanto, no ecoponto amarelo pode colocar as embalagens 
do protetor solar, os pacotes de leite e sumos, as latas e 
embalagens de alumínio da comida, as embalagens de spray 
e os sacos de plástico. 
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AULAS AO AR LIVRE 
PILATES E GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO

BELÉM GYM - CLASSE DE GINÁSTICA

Decorreram no dia 28 de julho, no Parque dos Moinhos de Santana, três aulas de Pilates e Ginástica de Manutenção que contaram 
com dezenas de alunos. Aproveitando o bom tempo, as aulas decorreram nos vários equipamentos ao ar livre do Parque e foram 
lecionadas pela professora Nanci Rosa, que faz parte do grupo de professores que colaboram nas atividades físicas e desportivas 
da JF Belém. Encerrámos desta forma mais uma época letiva das nossas atividades.

Foi assim, ao ar livre, nos Jardins do Instituto Champalimaud, que a classe de ginástica do Clube de Belém fez última aula da época 
2021/22. A nova época já se iniciou a 1 de setembro, no Centro Social de Belém, com o Professor Carlos Capela. 
De 1 a 9 de outubro o Belém Gym estará no Funchal a representar Portugal no Golden Age Gym Festival – Madeira 2022.
Se quer tornar-se sócio do nosso Clube ou se precisa de informações, contacte-nos caamigosbelem@gmail.com  visite o nosso site 
www.amigosdebelem.com ou siga-nos no Facebook facebook.com/CAAmigosdeBelemCaab
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Bubble Tea Factory
Travessa Marta Pinto, 14 - Belém, Lisboa
info@bubbleteafactory.pt | 913 503 629

FisioSolutions
Rua Tristão Vaz n 20 D, 1400-353 Lisboa
fisiosolutionsgeral@gmail.com
211 993 339 | 913 649 504 

Fidelidade
Av. Ilha da Madeira, 45C 1400-203 Lisboa
geral@ccassociados.pt
218 883 174 | 965 643 586 | 965 702 377

Barber Shop
Rua de Pedrouços, nº2B, 1400-289 Lisboa
920 023 280 | 920 008 793

PROJETO VENDA RESPONSÁVEL 
DE ÁLCOOL, TABACO E JOGOS SOCIAIS 
A MENORES DE 18 ANOS
A Junta de Freguesia de Belém aderiu à iniciativa 
promovida pelas entidades DICAD ARSLVT, CML LISBOA 
e PSP - 4.ª ESQUADRA LISBOA para o desenvolvimento 
de um projeto de sensibilização do comércio local sobre 
a venda responsável de álcool, tabaco e jogos sociais a 
menores de 18 anos.
Iremos integrar a equipa que estará no terreno a efetuar 
a sensibilização em cafés, mercearias, supermercados, 

papelarias, etc, apresentando aos comerciantes locais 
o conceito de venda responsável e as suas vantagens. 
Também informaremos e esclareceremos eventuais 
dúvidas sobre a legislação em vigor nesta matéria.
Pretendemos com este projeto tornar a nossa Freguesia 
mais segura e saudável para os jovens.

Clínica Médica do Restelo
Avenida Ilha da Madeira, 22A, 
1400-204 Lisboa | geral@clinicadorestelo.pt
213 010 716 | 968 382 510

BENVIND@ 
A BELÉM
Nesta edição do Boletim damos as 
boas-vindas às novas empresas 
que escolheram a nosssa Freguesia 
para desenvolver as suas atividades. 
Fazemos votos de muito sucesso.
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DESPORTO E COLETIVIDADES

ATIVIDADES FÍSICAS 
E DESPORTIVAS

INSCRIÇÕES 
ABERTAS! 

ÉPOCA LETIVA 2022-2023

PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
SEDE Largo dos Jerónimos, nº3 R/C | Tlf.: 210 132 330 
DELEGAÇÃO Rua João de Paiva, nº11 | Tlf.: 210 132 359 
EMAIL secretaria@jf-belem.pt

EMBARCAÇÃO BELÉM 
CEDIDA AOS ESCUTEIROS MARÍTIMOS DE BELÉM

“OS BELENENSES” NO CAMPEONATO
DE ELITE DE FUTEBOL DE PRAIA 

Numa breve cerimónia na Doca de Belém, sede do Agrupamento 929 - Escuteiros Marítimos de Belém, a JF de Belém representada 
pelo seu Presidente Fernando Ribeiro Rosa, procedeu à doação da Embarcação Belém ao Agrupamento, representado pela sua 
Chefe, Eunice Gonçalves, contando ainda com a presença do Chefe Regional, João Esteves e do Chefe Adjunto do Agrupamento, Nuno 
Fernando. Esta embarcação fica assim entregue em definitivo a esta coletividade, contribuindo para o seu dinamismo e promovendo 
o enriquecimento educacional e desportivo dos nossos escuteiros marítimos.

A equipa de futebol de praia do CF “Os Belenenses” garantiu 
no dia 7 de agosto a subida ao Campeonato de Elite de Futebol 
de Fraia! A equipa de Belém ganhou todas as partidas, exceto 
a final em que foi derrotada pelo GD Chaves, e está agora na 
categoria mais prestigiada da modalidade. 

A Junta de Freguesia de Belém, enquanto parceira institucional 
da equipa, parabeniza todos os jogadores e equipa técnica 
pela excelente época realizada e pela subida prestigiante ao 
Campeonato de Elite.
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ACEDA AO NOSSO SITE 
ATRAVÉS DO QRCODE

/juntafreguesiabelem

Fez dia 1 de agosto 50 anos que José Flores, jardineiro do 
Jardim Botânico Tropical ( JBT), ingressou nos quadros de 
pessoal permanente do então Jardim-Museu Agrícola do 
Ultramar.
Foi efetivamente em 1972 que José Flores estabeleceu uma 
ligação perene a um Jardim que tem sido, para além do 
seu local de trabalho, a sua casa. Prosseguiu desta forma 
os passos dos seus familiares - avô, tios e pai - que desde 
os anos 20 ali trabalharam, sendo José Flores o último 
jardineiro da sua família.
As muitas histórias que tem para contar, desde as árvores 
que plantou, aos tempos em que se colhiam ananases 
criados em estufa, ou mesmo quando houve um leão 
enjaulado no Jardim, fazem parte de um trabalho sobre as 
memórias deste fiel, competente e polivalente jardineiro 

Rosa Gonçalves de Sousa Fanado e Maria Teresa de Barros 
Moreira da Costa e Silva trabalham juntas há 42 anos. São 
as funcionárias mais antigas da Junta de Freguesia de Belém. 
Entraram para o quadro da instituição após serem contratadas 
pelo Presidente da Junta, à época Fernando Soares.
Conheceram-se quando trabalhavam na Feira de Belém, 
organizada pela Junta no Jardim Vasco da Gama. Começaram 
por trabalhar na secretaria, mas a Teresa, que sempre gostou 
das matemáticas, passou para a contabilidade. A Rosa, 
“alérgica a números”, continuou a sua carreira na secretaria. 
A Rosa é Benfiquista e a Teresa Sportinguista mas, apesar das 
divergências desportivas, criaram uma amizade tão grande 
que a Rosa é madrinha da única filha da Teresa. Ambas 
adoram ler; nas horas vagas a Rosa está sempre com um livro 
à mão. A Teresa gosta de pintar formas abstratas. As duas 
reclamam da falta de tempo para os seus hobbies. Acordam 
cedo para irem trabalhar. Na hora do almoço cuidam dos 
seus pais e voltam para a Junta, para atenderem os fregueses 
ao balcão ou para organizarem a contabilidade. E, no final do 
dia, voltam para as suas famílias. 

JOSÉ FLORES
50 ANOS A CUIDAR DO JARDIM BOTÂNICO TROPICAL 

PRATA DA CASA 
DUAS JOVENS COM MAIS DE 40 ANOS DE DEDICAÇÃO À NOSSA FREGUESIA.

que, em breve, a Liga de Amigos do JBT prevê apresentar.
Um forte agradecimento ao José Flores pela sua dedicação 
ao JBT durante estas cinco décadas.

Rosa e Teresa são as funcionárias mais antigas da Junta, mas 
irradiam juventude na forma como vivem e espalham alegria 
por todos nós, colegas e fregueses. Obrigada! 


