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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 14h
5as feiras | 15h às 19h 

3º e 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

EM TEMPOS DE INCERTEZA
A SOLIDARIEDADE DEVE SER A REGRA

Numa altura que pensávamos ser de renovação e 
recuperação, após os árduos tempos da ameaça mundial da 
pandemia, ainda não totalmente dominada, esperávamos 
ter, ao menos, conseguido compreender a importância 
da união dos povos na criação de um bem-estar mais 
generalizado, do valor da partilha de conhecimentos, da 
vantagem que a cooperação entre as nações acrescenta ao 
desenvolvimento da Humanidade.

Infelizmente, bastou uma única cabeça para perigar este 
novo mundo e criar uma ameaça com uma dimensão 
catastrófica que todos nós pensávamos já não voltar a 
ser possível. De um dia para o outro estamos vizinhos da 
destruição cruel de um povo, da insensibilidade pelos 
valores de uma sociedade e da tentativa de subjugação de 
uma das maiores nações europeias. Estranho mundo este!

Felizmente, na nossa Freguesia, o ano de 2022 foi bastante 
dinâmico e estes últimos 3 meses também: a segurança 
de pessoas e bens, uma das nossas permanentes 
preocupações, foi motivo para a realização de uma 
Assembleia de Freguesia Extraordinária, e a violência nos 
espaços escolares, que ganha dia a dia contornos mais 
preocupantes, justificou a realização de uma sessão na 
Biblioteca da Escola Básica Paula Vicente. As 3as Jornadas 
Sociais dedicadas à Saúde Mental das Comunidades, 
realizadas na Universidade Lusíada, permitiram a reflexão 
sobre o papel das autarquias na prevenção e tratamento 
das doenças do foro psicológico.

Noutros campos de ação destaco o Cartão de Belém que já 
está a dar os primeiros passos na dinamização económica 
da Freguesia. Esta época de Natal é excelente para 
aproveitar os descontos! Também o concurso Montras de 
Natal já está de novo o ar, dando destaque e premiando a 
criatividade dos lojistas.

À semelhança dos últimos anos, mantemos a decisão de 
não fazer iluminações de Natal na Freguesia, direcionando 
o valor poupado para o "Cartão Solidário", ajudando todos 
aqueles que mais necessitam.

Fernando Ribeiro Rosa
Presidente da Junta de Freguesia de Belém

Entramos agora na época mais especial do ano, aquela que 
é de paz e harmonia, de solidariedade e comunhão. Quadra 
de tradições que devem ser cuidadas e partilhadas com 
outras, de outros natais, de outros mundos. Tenho o privilégio 
de poder presidir a uma das mais multiculturais freguesias 
do país. Acredito e defendo que só com a valorização da 
multiculturalidade conseguimos dar expressão à nossa 
dimensão humana. O claim “todos diferentes, todos 
iguais” é o princípio universal que legitima a convivência e 
comunicação entre os homens. Sem a diversidade, o que nos 
faria conviver? O que teríamos a acrescentar uns aos outros? 
Como poderíamos questionar as nossas certezas? Qual 
seria a nossa perspetiva de evolução? O nascimento e vida 
de Jesus, que celebramos todos os natais é, precisamente, a 
confirmação desta diferença que enriquece.

Que seja um Santo Natal em todas as nossas casas e que 2023 
nos traga 365 ocasiões para aprender a aceitar a diferença 
como oportunidade de alargar os nossos próprios horizontes.
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IAASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA FREGUESIA
SOBRE A TEMÁTICA “SEGURANÇA 
E CRIMINALIDADE NA FREGUESIA”
Esta Assembleia, que se realizou no dia 26 de outubro, no 
auditório do Centro Social de Belém, contou com a presença 
dos representantes das várias forças de segurança a atuar na 
Freguesia de Belém, nomeadamente a Polícia de Segurança 
Pública (PSP) e a Polícia Municipal de Lisboa (PM).
Numa sessão aberta ao público, e com a presença de vários 
fregueses, foram expostas algumas preocupações, questões 
e dúvidas relativas à temática debatida, nesta que foi uma 
ação de sensibilização e esclarecimentos à população.
A JF de Belém agradece a presença do Subintendente Nelson 
Santos Ribeiro, Comandante da 4ª Divisão da PSP, da 
Subcomissária Ana Pereira, Comandante da esquadra de 
Belém e do Subintendente Paulo Brisos, da Polícia Municipal 
de Lisboa, que prontamente se disponibilizaram para 
colaborarem e participarem nesta Assembleia. 

PERGUNTÁMOS À PSP 
ESQUADRA DE BELÉM

R: A Freguesia de Belém encontra-se inserida na área de 
jurisdição da 4.ª Divisão Policial do Comando Metropolitano 
de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, sita no Largo do 
Calvário, n.º 7, 1300-113 Lisboa. Sob a alçada da 4.ª Divisão 
Policial encontra-se a 26.ª Esquadra – Belém na Praça Afonso 
de Albuquerque, 1300-004 Lisboa, esquadra cuja área de 
jurisdição coincide com a área da freguesia de Belém.

R: A Polícia de Segurança Pública atua essencialmente na 
prevenção. Acompanhando a estratégia nacional da PSP, a 
nossa aposta é essencialmente na prevenção, essencialmente 
através do policiamento de proximidade. Tem-se apostado 
sobretudo na proximidade com as populações mais vulneráveis, 
como os idosos e as crianças, através de projetos como os 
Idosos em Segurança e a Escola Segura. Além disso, dispomos 
do projeto Verão Seguro, acessível através do site da PSP e que, 
mediante inscrição do interessado, reforça a vigilância das 
residências no período de verão (junho a setembro). Temos 
também o patrulhamento normal, orientado de acordo com 
a análise diária da criminalidade, o que nos permite gerir os 
meios de forma estratégica e racional, direcionando-os para 
um policiamento para as áreas mais fustigadas da Freguesia. 
Apostamos também numa capacidade de reação forte para os 
casos em que ocorrem crimes ou outras situações em que haja 
necessidade de intervir e intercetar os suspeitos. 

R: Neste momento a 26.ª Esquadra – Belém tem cerca de 58 
Polícias afetos à área da Freguesia de Belém.

R: A Polícia de Segurança Pública, a nível nacional e, claro, 
também aplicados na área da Freguesia de Belém, promove 
vários projetos/programas, tais como:
• O Programa “Verão Seguro”, onde os cidadãos podem 

solicitar um patrulhamento mais próximo e mais atento 
à sua residência, aquando das suas férias (junho a 
setembro). Este programa é gratuito e pedido através do 
site da PSP.

• As Equipas do Policiamento de Proximidade, que atuam 
na prevenção e vigilância em áreas comerciais, vigilância 
em áreas residenciais maioritariamente habitadas por 
cidadãos idosos, prevenção da violência doméstica, apoio 
às vítimas de crime e acompanhamento pós-vitimação e 
identificação de problemas que possam interferir com a 
segurança dos cidadãos.

• As Equipas do Programa Escola Segura, estes Polícias 
são responsáveis pela segurança e vigilância das áreas 
escolares e pela prevenção da delinquência juvenil no seio 
da comunidade escolar. 

1. Qual a Divisão da PSP em que se encontra inserida a Freguesia 
de Belém?

5. Quais os projetos que a PSP tem disponíveis no combate e 
prevenção da criminalidade?

2. Quais as medidas implementadas pela PSP na segurança da 
Freguesia?

3. Quantos efetivos estão afetos à Freguesia de Belém?

R: A par do número europeu de emergência, 112, o contacto 
direto em situação de emergência será o 213 619 626, o número 
da 26.ª Esquadra – Belém.

R: O papel dos guardas noturnos rege-se pela Lei 105/2015, 
25 de Agosto e esse papel passa por colaborar com as forças 
de segurança, prestando o auxílio que por estes lhes seja 
solicitado e que se enquadre no âmbito das suas funções. 
Os guardas noturnos prestam ainda um serviço privado de 
vigilância e proteção de bens em arruamentos de domínio 
público, durante o período noturno, em cada área geográfica. 
Assim, a área de intervenção dos guardas noturnos dependerá 
de quem solicitar o serviço dos mesmos. Importa referir 
que, embora em coordenação com as forças de segurança, 
a gestão dos Guardas noturnos é uma competência das 
Câmaras Municipais. Importa ainda referir que se trata de 
uma profissão praticamente em extinção, uma vez que se tem 
tornado pouco apelativa.

7. Qual o papel dos guardas noturnos na Freguesia? Quais as 
suas áreas de intervenção e competências?

6. Quais os contactos diretos em situações de emergência?

R: O melhor conselho que a Polícia de Segurança Pública 
pode dar baseia-se num princípio essencial: a segurança 
não é um exclusivo das forças de segurança e começa em 
cada um de nós, como tal, cada um deve tomar os seus 
cuidados para evitar que o crime aconteça. Cuidados como, 
não deixar coisas à vista nos veículos, não deixar portas 
nem janelas abertas quando saem de casa, mesmo que 
sejam no 1º andar, transportar consigo pouco dinheiro, 
informar a PSP caso verifique a presença de pessoas 
estranhas nas imediações da sua residência, participar nas 
ações promovidas pela PSP com conselhos de segurança, 
não deixar entrar estranhos em casa, evitar contactos com 
pessoas na rua cujo contacto inicial tenha a ver com vendas, 
contas bancárias, etc.,  tudo isto são medidas que cada 
um pode aplicar no seu dia a dia para prevenir o crime. Se 
ele ocorrer, é importante que a população o denuncie no 
imediato, independentemente da vítima ser o próprio ou 
terceiros. Além do acionamento dos meios policiais para o 
local (dependendo se o crime ainda está a ocorrer), pode 
deslocar-se à esquadra mais próxima a qualquer hora (as 
esquadras funcionam 24 horas por dia) ou, em alternativa, 
recorrer à “Queixa Eletrónica”, através do site da PSP e que 
consiste no preenchimento de um questionário simples 
e intuitivo. Após efetuada a queixa eletrónica, deve-se 
deslocar a uma Esquadra da PSP para validá-la.

8. Que conselhos querem deixar à população?
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560
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R: Estes dados representam todos os tipos de crimes registados 
pela Polícia de Segurança Pública, em toda a área da Freguesia.

4. Quantas ocorrências foram registadas nos três últimos anos 
na área da segurança e criminalidade?

Números de crimes registados

610

580

RUA DA JUNQUEIRA 
VOLTA A TER OS DOIS SENTIDOS 
PARA TODOS OS VEÍCULOS
O dia 1 de outubro trouxe à Freguesia a notícia pela qual nos 
debatíamos com o anterior executivo camarário: a Rua da 
Junqueira voltou, finalmente, a ter dois sentidos de circulação 
para todos os veículos!
Durante vários anos vivemos com inúmeros constrangimentos 
ao trânsito, provocados pela implementação do sentido único 
Alcântara-Belém (exceto para transportes públicos). 
Pela reversão agora efetuada, demonstrativa da sensibilidade 
a um assunto tão importante para a população de Belém, 
congratulamos o Presidente da CML, Carlos Moedas, o 
Vereador da Mobilidade, Ângelo Pereira e a Diretora Municipal  
da Mobilidade, Ana Raimundo.

PROVEDOR MUNICIPAL 
DOS ANIMAIS VISITA 
A JUNTA DE FREGUESIA
O Presidente da JF, Fernando Ribeiro Rosa, recebeu no dia 
11 de outubro o Provedor Municipal dos Animais de Lisboa, 
Pedro Emanuel Paiva, numa visita de cortesia e apresentação 
de cumprimentos. Neste encontro foi ainda abordada a 
oportunidade de implementação de protocolos com a Casa dos 
Animais de Lisboa.
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A Ação Social da JF Belém promove, durante as férias de Natal, 
um programa para filhos de recenseados na Freguesia, que 
não frequentem as Escolas Básicas Públicas da Freguesia 
de Belém. Este programa, com a duração de onze dias úteis, 
realiza-se entre 19 de dezembro e 2 de janeiro. As inscrições 
podem ser feitas nas Secretarias da Junta ou através do site 
da JF Belém.

Foram 150 os participantes que, este ano, no dia 15 de 
dezembro, aderiram à Festa de Natal Sénior promovida pela 
JF Belém e que foram assistir ao espetáculo “Parabéns, Parque 
Mayer!", uma Revista à Portuguesa que celebra os 100 anos 
do Teatro Maria Vitória e do Parque Mayer. Trata-se de uma 
produção de Hélder Freire Costa que convoca todo o público 
a participar nesta celebração. O espetáculo, para além de 
passar em revista todos os acontecimentos sociais e políticos 
do ano, revisita momentos e ícones que marcaram a história 
do Parque Mayer e do "Maria Vitória"!  

PROGRAMA 
DE FÉRIAS DE NATAL

FESTA DE NATAL SÉNIOR

COMEMORAÇÃO 
DO 25 DE NOVEMBRO DE 1975

RECOLOCAÇÃO 
DAS ESTAÇÕES GIRA
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Foi finalmente concretizada, pela Direção da Mobilidade da 
CML em conjunto com a EMEL, a alteração da localização da 
estação GIRA da Av. Torre de Belém, para o passeio junto ao 
Hotel do Governador. 
Esta recolocação, que vínhamos solicitando ao anterior 
executivo camarário, é o primeiro passo para que, em breve, 
sejam também alteradas as localizações das estações do 
alto da Av. Torre de Belém, do parque de estacionamento 
junto à estação de Algés e do parque de estacionamento da 
Cordoaria.

Se o 25 de abril de 1974 significou a transição de regime, 
o 25 de novembro de 1975, cujos 47 anos comemorámos 
recentemente, consagrou a democracia como pilar basilar, 
a liberdade plena como inalienável dos nossos princípios e o 
pluralismo como fonte de riqueza democrática e social. 
Com o 25 de novembro de 1975 chegou ao fim o chamado 
"Gonçalvismo" e iniciou-se uma nova era que consagrou 
um país moderno, livre, plural e não autoritário, logo, 
democrático. Em suma, foi o movimento militar que veio 
purificar o verdadeiro espírito do 25 de abril, que estava 
a ser desviado por algumas forças de esquerda não 
democráticas.
A data foi comemorada na Calçada da Ajuda, junto à placa 
comemorativa, numa cerimónia presidida pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e pelo 
Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Fernando Ribeiro 
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Rosa, tendo contado com as presenças do Vice-Presidente 
da CML, Filipe Anacoreta Correia, e dos Vereadores Diogo 
Moura e Sofia Athayde, de representantes de agrupamentos 
políticos na AML do PSD, do CDS, do Aliança e do IL, da 
Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, da Comandante 
da PSP de Belém, Sub-Comissária Ana Pereira, de membros 
do Executivo e da Assembleia de Freguesia de Belém, de 
uma representação de Comandos Veteranos, bem como de 
outras entidades civis e militares.
Foi uma cerimónia simples, mas muito digna, cheia de 
simbolismo, onde os presentes puderam homenagear 
os militares Comandos que estiveram envolvidos nesta 
operação militar e, muito especialmente, o Tenente CMD 
Coimbra e o Furriel CMD Pires, que deram nesta ocasião as 
suas vidas pela Pátria.
 

A JF de Belém promoveu, dia 23 de novembro, em parceria com 
a Universidade Lusíada de Lisboa, as 3as Jornadas Sociais de 
Belém dedicadas ao tema “Saúde Mental e Autarquias Locais 
– Cuidar das Nossas Comunidades”.  
A cerimónia de abertura, esteve a cargo do Presidente da JF de 
Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa e da Diretora do Instituto de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade Lusíada de 
Lisboa, Dra. Túlia R. M. Cabrita.
Foram apresentados projetos de intervenção comunitária 
na área da saúde mental, desenvolvidos nos Municípios 
de Estremoz, Mafra e Penacova e nas Freguesias de Santo 
António (Lisboa), São Domingos de Rana (Cascais) e Belém, 
bem como o projeto “cuida-te +” do Instituto Português do 
Desporto e Juventude (IPDJ). Os oradores deram a conhecer 
as boas práticas que desenvolvem nos vários projetos junto 
da comunidade, numa relação de proximidade, tendo como 
dominador comum a saúde mental que foi defendida como 
a base do bem-estar físico, social e psicológico. 

3AS JORNADAS SOCIAIS DE BELÉM
A cerimónia de encerramento foi efetuada pelo Senhor 
Presidente do Concelho Nacional de Saúde Mental, 
Dr. António Leuschner e pelo Vogal da Ação Social da Junta 
de Freguesia de Belém, Dr. João Carvalhosa.
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Esta arte, que se supõe ter nascido por volta do século XVII, 
quando tapeteiros muçulmanos expulsos de Lisboa pelo rei 
D. Manuel, se instalaram em Arraiolos, transformou-se num 
cartão de visita nacional, cuja técnica continua a ser passada 
de geração em geração.
No Centro Social de Belém, há já mais de 10 anos que 
a atividade de Arraiolos se desenvolve, com grupos de 
participantes assíduos e fiéis. 
Assim vamos mantendo viva esta tradição secular e 
divulgando a riqueza do nosso património cultural.

CENTRO SOCIAL DE BELÉM 
ARRAIOLOS - ATIVIDADE COM MAIS DE 10 ANOS 
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A Junta de Freguesia de Belém, representada pelo seu Gabinete 
de Inserção Social Gip-Belém, esteve presente na assinatura 
dos Protocolos no âmbito do Programa Bip/Zip Lisboa 2022 – 
Parcerias Locais, no passado dia 13 de outubro.
O Programa BIP/ZIP – Bairros e Zonas de Intervenção 
Prioritária de Lisboa foi criado em 2011 pela autarquia como um 
instrumento de política pública municipal, que visa dinamizar 
parcerias e pequenas intervenções locais de melhoria dos 
“habitats” abrangidos, através do apoio a projetos levados a 
cabo por juntas de freguesia, associações locais, coletividades 
e organizações não-governamentais, contribuindo para o 
reforço da coesão socio-territorial no município.

O evento realizou-se no passado dia 30 de setembro, com o 
objetivo de proporcionar um espaço aberto a testemunhos 
de percursos profissionais de sucesso. Pelo GIP Belém 
esteve presente a Jane Figueiredo que teve oportunidade de 
apresentar o seu projeto empresarial, Dança de Shiva Lisboa, 
Espaço Cultural de Yoga, o qual é acompanhado pelo nosso 
Gabinete. O evento, que teve lugar na Escola de Hotelaria e 
Turismo de Lisboa, nasce do desejo da RedEmprega do Vale 
de Alcântara, da qual o GIP Belém faz parte, de criar uma 
marca própria para eventos semelhantes ao, anteriormente 
realizado, Ignite.

VIOLÊNCIA NA ESCOLA
COMPREENDER, 
SINALIZAR E AGIR

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA 2022
PARCERIAS LOCAIS

GIP BELÉM PARTICIPA NO EVENTO | SOU INSPIRAÇÃO 

KITS ESCOLARES
ENTREGA
No passado mês de setembro entregámos às famílias 
acompanhadas pela Junta, 50 kits de material escolar, 
compostos por mochila, estojo, cadernos, caneta e lápis de 
cor, tesoura, régua, compasso, borracha e plasticina. 
Esta entrega só foi possível graças à oferta inestimável do 
Sr. Carlos Gonçalves, com quem temos estabelecido uma 
relação de proximidade com muito sucesso e a quem a Junta 
agradece, reconhecidamente, este apoio.  Este donativo 
foi recebido por Helena Lencastre, Vogal da Educação e 
Juventude, Ianara Mota Pinto, Vogal da Cultura e Madalena 
Leite, Assistente Social.

A dinamização de projetos pensados para e pelas comunidades 
locais, suprindo as suas necessidades a diversos níveis e pondo 
a concorrer, para isso, as forças locais e a própria comunidade, 
é o objetivo deste programa, com consequências diretas em 
termos de empregabilidade, formação, atuação nos domínios 
da saúde, educação, junto dos idosos, jovens desempregados, 
ou de grupos vulneráveis.
Nesta sessão, em que o programa entra na 12ª edição, a 
Câmara Municipal de Lisboa celebrou, 37 protocolos BIP/ZIP, 
com 152 entidades, 249 atividades, em 51 territórios BIPZIP com 
mais de 120 mil habitantes, e um montante de 1 607 869 euros.

O surgimento de algumas situações de conflito na escola 
entre pares, o facto de algumas famílias, em situações 
pontuais de violência, sentirem que devem intervir, 
pela pressão psicológica e/ou física, no exterior 
da escola e comparecerem com esse intuito e 
algumas dificuldades sentidas pelos docentes 
na diferenciação dos vários graus de gravidade 
dos comportamentos de violência, foram alguns 
dos motivos para a realização de uma sessão na 
Biblioteca da Escola Básica 2 3 de Paula Vicente, no 
passado dia 12 de outubro.
Esta ação, destinada aos professores do 2º e 3º Ciclo do 
Agrupamento de Escolas do Restelo, teve como oradora a 
Doutora Amália Rebolo, cuja investigação de mestrado se 
centrou nos comportamentos anti-sociais em crianças do 1º 
Ciclo e a tese de Doutoramento incidiu no Jogo de Luta e 
Luta a Sério no recreio escolar. Foi ainda membro da equipa 
de Lisboa no Projeto: TMR Bullying na Escola.
A sessão, foi creditada pelo Centro de Formação Calvet de 
Magalhães, permitindo que os professores para além do 
momento formativo, pudessem beneficiar de créditos que 
são importantes no âmbito da sua carreira profissional. 
A Diretora do Centro, Dr.ª Gabriela Machado, amavelmente 
marcou presença, disponibilizando apoio para replicar 
momentos formativos que na sua ótica são fundamentais 
para docentes e alunos.
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PASSEIO SÉNIOR
ILUMINAÇÕES DE NATAL DE LISBOA 
Embora este passeio estivesse previsto para o passado dia 12 de dezembro, o mau tempo que se verificou nessa semana, 
obrigou-nos a cancelar a visita. Muito brevemente, será anunciada nova data. O percurso, será feito em autocarro, contemplando 
as zonas mais centrais da capital, onde as iluminações de Natal criam um clima de festa na cidade, com destaque para a Árvore 
de Natal do Terreiro do Paço, com 30 metros de altura e mais de 86 mil lâmpadas.  
As luzes de Natal vão manter-se acesas até Dia de Reis, em 50 locais da cidade, num total de cerca de 800 instalações de 
iluminações e perto de 2,1 milhões de lâmpadas LED, que permitem uma poupança energética de 80% face às lâmpadas 
incandescentes. A JF agradece o apoio da empresa Sightseeing de Lisboa que, no âmbito da Responsabilidade Social, patrocina 
esta iniciativa.
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No dia 20 de novembro assinalou-se o 33º aniversário 
da Convenção dos Direitos da Criança. A Assembleia das 
Nações Unidas adotou a Convenção dos Direitos da Criança 
em 1989. O documento foi assinado em 1990 por Portugal.
No dia 18 de novembro comemorou-se o Dia Europeu da 
Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso 
Sexual. Neste sentido, a Junta de Freguesia de Belém realizou 
diversas atividades, nomeadamente ações de sensibilização 
em turmas das escolas do agrupamento do Restelo, bem 
como um programa na Rádio Freguesia de Belém designado 
“ 33 anos a lutar pelos Direitos das Crianças”.

Realizou-se durante o mês de novembro um Passeio a Arouca 
que teve grande adesão e um excelente feedback por parte 
dos participantes. Para além de uma visita ao Convento de 
Arouca também fizeram um Circuito na Serra de Freita. 

AGRADECIMENTO AO LIONS CLUBE LISBOA BELÉM
ANIVERSÁRIO DA CONVENÇÃO
DOS DIREITOS DA CRIANÇA

PASSEIO PEDESTRE EM AROUCA

CARTÃO PRESENTE
Através deste cartão solidário é atribuído um cabaz 
alimentar e/ou de higiene, sem qualquer encargo para as 
famílias. 
Ele dá acesso a produtos alimentares que são a base da 
alimentação diária e/ou alguns produtos de higiene pessoal 
e para o lar, atribuídos em função do número de pessoas 
e características do agregado familiar. Está abrangido por 
esta medida, prioritariamente, quem tem um rendimento 
per capita inferior ao IAS – Indexante de Apoios Sociais 
(€443,20), quem seja identificado por algum dos parceiros 
sociais e outros que, comprovadamente, se encontrem em 
dificuldades financeiras.

Este passeio insere-se no âmbito dos Passeios Pedestres 
em Lisboa e arredores que ocorrem todas as terças-feiras. 
O grupo participante visita zonas históricas e outros locais 
de interesse. 

QRcode para aceder ao programa:

QRcode para consultar o programa anual 
da CNPDPCJ:

LOJA SOLIDÁRIA
HORÁRIO 
3as feiras | 10h às 14h
5as feiras | 15h às 19h
3º e 4º 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. 

A equipa da Loja Solidária dos primeiros e segundos 
sábados do mês, depois de muitos anos de dedicação para 
com os nossos utentes, deixará de abrir a loja nestes dias. 
Agradecemos a Amélia Santos, Ana Maria Pais, António 
Cruz, Cátia Pedro, Dinora Salsinha, Fernanda Gaspar, José 

Arlindo Santos, Julieta Escudeiro, Manuela Cruz, Margarida 
Ramos, Paula Leonardo e Yunare Targino todo o carinho 
e dedicação. Ficarão de certeza no coração de todos os 
nossos utentes e deixarão muitas saudades.

A primeira Feira de Sustentabilidade organizada pelos alunos, 
decorreu no dia 17 de outubro, com o objetivo de sensibilizar 
os mais jovens para um futuro mais verde, saudável, inclusivo 
e digital.
As receitas obtidas com a feira foram entregues ao projeto dos 

FEIRA DA SUSTENTABILIDADE NO EXTERNATO DE S. JOSÉ 
alunos do 3º ciclo vencedores do concurso Escolas com Voz 
2021/2022, que tinha como objetivo acabar com a utilização 
de garrafas de plástico na escola, através da aquisição de 
1000 garrafas de água reutilizáveis para oferecer a cada 
aluno.
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Esta é a temática que nos propomos trabalhar com as nossas 
crianças, neste ano letivo. Aprender a conhecer a “nossa casa”, 
“a nossa escola” e tudo o que está à nossa volta. Conviver 
com todos os que nos rodeiam e Preservar o mundo em que 
vivemos.
Em setembro, no início deste ano letivo, e ainda antes do 
regresso às aulas, o Apoio à Família começou com muita 
diversão, brincadeira e atividades que as nossas crianças 
adoraram: jogos tradicionais, atividades de plástica, 
gincanas, entre muitas outras.

ESTE ANO TEMOS MAIS ATIVIDADES! 
As crianças do Apoio à Família têm atividades diferenciadas 
como a Patinagem, o Andebol, o Rugby e a Música para 
os alunos do 1º ciclo e, para o Jardim de Infância, temos 
disponíveis inscrições em Inglês, Música e Folclore. A adesão 
às novas atividades foi grande e estão a ter muito sucesso!
Na interrupção letiva de Natal, as férias estão cheias de 
atividades divertidas que fazem as crianças felizes!
Inscrevam os vossos filhos, pois contamos com eles para se 
divertirem! 

FESTEJÁMOS O HALLOWEEN EM GRANDE!
Em outubro, com a chegada do outono, tivemos atividades 
de plástica e não quisemos acabar o mês sem comemorar 
o Halloween. Durante a semana as crianças prepararam a 
chegada das bruxas e as festas muito animadas:  ouviram 
histórias, decoraram as salas, e tudo ficou muito assustador!!! 
No dia 31 vestiram-se a rigor pregaram muitos sustos!
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BELÉM - APRENDER, CONVIVER E PRESERVAR

CONCURSO ESCOLAS COM VOZ 2022/23

CLUBES PAULA VICENTE
Mais um ano letivo que começou e os Clubes enchem-se de 
histórias e aromas.
Em setembro, o Clube de Culinária iniciou de mansinho com 
um pequeno-almoço de granola caseira, seguido de tartes e 
tortilhas. Ao lanche tivemos maçãs. Fechamos outubro com a 
festa do Halloween onde partilhámos petiscos saudáveis e 
jogámos uma partida de fantasma-ball. Quando dezembro 
chegou, o cheirinho a canela invadiu a nossa cozinha e as 
nossas tardes entre amigos.
A Ludoteca fez a manutenção ao espaço da horta, preparando-o 
para novas plantações: a terra foi reforçada, lavrada e 
fortalecida com substrato e adubo. Fizemos as primeiras 
plantações de alface, couve e alho francês. Na atividade de 
costura os alunos fizeram pequenas bolsas com retalhos que 
sobraram de anos anteriores, para aprender e treinar o ponto 
da bainha. 
O Clube de Basquetebol praticou gestos técnicos da modalidade, 
como o passe, o drible e o lançamento. No decurso das aulas 
praticamos exercícios lúdicos e analíticos e, no final de cada 
sessão, jogamos um torneio onde são colocados em prática 
os gestos técnicos trabalhados. Para além disso, procuramos 
promover o espírito de equipa, entreajuda e companheirismo.

PROFESSORES E ALUNOS PARTICIPEM E 
INSCREVAM-SE ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2022 
EM WWW.ESCOLASCOMVOZ.JF-BELEM.PT 
O Concurso do Programa Escolas com Voz tem como objetivo 
distinguir as crianças e os jovens das escolas da Freguesia 
de Belém pela sua contribuição em ideias e histórias que 
enriqueçam a visão da sua comunidade e, em especial, a 
Freguesia onde estão inseridos. Neste ano letivo, o tema é 
“Educação de qualidade”.
Pretende-se que os alunos façam uma reflexão sobre o 
tema e apresentem uma maquete de um espaço escolar que 
represente uma visão melhorada ou inovadora da educação, 
acompanhada por uma descrição do espaço escolar ou da 
escola idealizada. Este concurso é destinado a alunos, desde 
o 3ºano do 1ºciclo até ao 12º ano, ou ao curso equivalente ao 
12º ano. Os parceiros desta edição do concurso são a Fábrica 
das Artes e a Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. 
Para mais informações consulte o Regulamento Concurso 
Programa Escolas com Voz.

O Clube de Futebol iniciou o ano letivo com exercicios que 
previligiaram o restabelecimento da condição fisica dos alunos. 
Posteriormente desenvolveram exercícios técnicos, individuais 
e em grupo, e por fim, exercícios tácticos. Cada aula terminou 
com situações de jogo condicionado ou normal, em espaços 
reduzidos, ou no campo todo. Temos verificado uma melhoria 
de relacionamento entre os alunos, fruto da sua motivação e 
empenho.
Durante o primeiro período, o Clube de Voleibol focou-se em 
exercicios de passe, com toque de dedos e manchete, sem rede 
ou na rede, praticando posteriormente a situação de jogo em 
roda, em fila ou na rede. Os alunos têm vindo a mostrar uma 
evolução muito positiva na execução dos gestos técnicos, 
fazendo com que a bola fique mais tempo no ar, em situação 
de jogo.
Os alunos do Clube de Ténis continuam a desenvolver as suas 
competências e técnicas específicas da modalidade na escola 

do CIF/MP Ténis, observando-se uma evolução muito clara ao 
nível da motricidade, da coordenação e da concentração.
O Clube Rugby Paula Vicente iniciou a sua atividade nas 
instalações do Belenenses Rugby Park. Os objetivos deste clube 
são: motivar a apreensão e interiorização de valores e regras de 
vida em equipa, essenciais ao desenvolvimento social e pessoal 
de cada interveniente; utilizar os valores do rugby na formação 
de crianças e jovens; dinamizar a atividade física escolar; 
promover e divulgar a modalidade na Freguesia de Belém. 
Os alunos já mostram bons resultados, começando a dominar 
algumas das técnicas básicas deste desporto: avançar, apoiar, 
continuidade e pressão.
O Clube de Natação tem por objetivo promover a autonomia 
dos jovens em meio aquático, suportada em alguma disciplina 
e regras de funcionamento, para que todos se respeitem, 
dando também espaço à partilha de conquistas e dificuldades. 
As nossas aulas incluem sempre cerca de 35 minutos dedicados 
a técnicas de natação e os restantes 15 minutos para jogos 
aquáticos. As aulas têm decorrido num ambiente descontraído 
e num espírito de companheirismo. 
O trabalho no Clube de Natura deixou uns amiguinhos de 4 
patas muito felizes. Os alunos trouxeram vários materiais que 

reutilizámos, transformando-os em camas, trelas e brinquedos, 
que foram entregues num abrigo de animais abandonados. 
Estes gestos são muito importantes, quer para as causas como 
para os nossos alunos que ficam felizes por contribuir e ajudar 
os amigos de quatro patas.
O Clube de Dança renovou a sua parceria com a escola Arcade 
Dance Center, dando continuidade às aulas de hip-hop. Os 
alunos demonstraram a sua evolução técnica e coreográfica, 
no espetáculo que apresentaram no final do primeiro período.
No Clube de Teatro as aulas começam com dinâmicas para 
estimular a concentração, a atenção, a desinibição e fortalecer 
o espírito de grupo. Todos os alunos fazem exercícios de 
improvisação e exploram os seus movimentos, a sua voz e as 
suas emoções. Um dos momentos mais apreciados por todos 
é o das improvisações e representações que terminam sempre 
em grandes gargalhadas. Em suma, juntos divertimo-nos muito!
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AFETOS NA ESCOLA
PROJETO INTERVIR

INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR ANIMAIS
NOVO PROJETO DA JF DE BELÉM

RÁDIO FREGUESIA DE BELÉM 
ESTEVE NO MERCADO DO CCB 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

ED
U

C
AÇ

ÃO
 E

 JU
VE

NT
U

D
E

O Projeto Afetos na Escola iniciou no 1º período as sessões 
semanais junto das turmas de 1º Ciclo das Escolas Públicas 
do Agrupamento de Escolas do Restelo. Até ao momento 
foram trabalhados temas como os Direitos da Criança, a 
auto-estima, a amizade e a gestão de sentimentos/emoções. 
Contamos com a mesma energia de sempre no 2º período! 

Este projeto iniciou-se no dia Mundial do Animal, celebrado 
a 4 de outubro, através do qual, a psicóloga Maria Cid 
promove sessões de Intervenção Assistida por Animais (IAA), 
em cooperação com os educadores, professores e técnicos 
das escolas do Agrupamento do Restelo. Nestas sessões a 
psicóloga conta com a Mulan, uma cadela de raça Labrador.  
Para além da atuação no contexto escolar, a psicóloga Maria 
Cid recorre a IAA, em algumas sessões de apoio psicológico 
no PsicoBelém. 

O QUE É INTERVENÇÃO ASSISTIDA POR 
ANIMAIS?
A Intervenção Assistida com Animais (IAA) é uma intervenção 
com finalidade terapêutica e lúdica, dirigida por um técnico 
formado e na companhia de um animal – cão – treinado e 
preparado.
A atenção, a disponibilidade, o contacto sensorial, a ausência 
de julgamento e de crítica do animal, permite à criança/jovem 
sentir uma aceitação incondicional. Este sentimento promove 
o vínculo de confiança, necessário para iniciar um processo 
de mudança e de crescimento. O cão funciona também 
como mediador. A criança/jovem projeta no animal os seus 
sentimentos, estabelecendo-se a identificação projetiva e, 
consequentemente, uma ressonância afetiva que promove 
relações empáticas e de confiança.

Nos meses de outubro e de novembro, a nossa rádio teve 
a sua habitual presença no Mercado do Centro Cultural de 
Belém (CCB), com três programas ao vivo que animaram 
o público:
• Álbum de Recordações Felizes, apresentado por Ana Maria  
   Vilela, em outubro;

Na primeira semana de agosto de 2023, Lisboa irá acolher 
a Jornada Mundial da Juventude ( JMJ). 
Milhares de jovens de todo o mundo virão a Lisboa para 
se juntarem ao Papa Francisco, num encontro que será, ao 
mesmo tempo, uma peregrinação, uma festa da juventude, 
uma expressão da Igreja Católica e um momento de forte 
evangelização. As inscrições para participar podem ser 
feitas no site das Jornadas: www.lisboa2023.org.
As Paróquias de Santa Maria de Belém e São Francisco 
Xavier estão a organizar-se para receber este grande 
evento e todos os jovens que virão a Lisboa. Apelamos à 
participação da nossa comunidade, pois são necessários 
voluntários e famílias de acolhimento. Para mais 
informações consulte o site da sua paróquia:
http://paroquia-smbelem.pt/
https://paroquiasfxavier.org/ 
Fique atento às informações nas nossas redes sociais e 
nas vitrines espalhadas pela Freguesia.

SONHAR ACORDADO
PROJETO INTERVIR
Este projeto, em continuidade com os anos anteriores, 
mantém-se em funcionamento nos jardins-de-infância do 
Agrupamento de Escolas do Restelo, e continua a realizar 
atividades de relaxamento sensório-motor, mindfulness e 
de treino de competências socioemocionais, com as nossas 
crianças. ESTREIAS DO MÊS

Nos meses de outubro e novembro estreámos vários 
programas:
• Rock n’ Rollar - em outubro
• Inclusivamente - em outubro 
• Mitos do Envelhecimento - em novembro
• Francisquinhos na Rádio - em novembro
• 33 anos a lutar pelos direitos das crianças - em novembro
Não perca as novas temporadas dos programas: Roda do 
Conto, Volta ao Mundo e Música sem Stress, só Bluegrass.
Também contamos com o seu contributo - participe através do 
telefone 929 056 227 nos programas: Álbum de Recordações 
Felizes, Olá Vizinho, Mitos do Envelhecimento, Música sem 
Stress só Bluegrass e Hora do Bicho.

Pág. 15

• Há quantos anos, apresentado por Gabriel Andrade, em  
   novembro;
• Cinema Restelo, apresentado por Pedro Pinto, também em  
   novembro.
Nos dias de mercado a equipa do CCB apresentou a rubrica 
Falar e Fazer. 
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OLÁ VIZINHO!
No mês de outubro regressou à nossa programação o 
programa "Olá Vizinho" que chegou com muitas novidades. 
Agora, para além de contar com quatro apresentadores - 
a Fátima, a Luísa, a Carla e o Sandro - terá novas rubricas, 
com muitas dicas, surpresas e curiosidades e ainda vai ter 
fantásticos passatempos que preparámos para si!
O "Olá Vizinho" é emitido em direto, todas as 3ª e 6ª feiras, 
entre as 10h00 e as 11h00. 
Participe telefonando ou enviando uma mensagem para o 
929 056 227.
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REUNIÕES DA ASSEMBLEIA 
EM DIRETO NA RFB
A Rádio Freguesia de Belém transmite as reuniões da 
Assembleia de Freguesia de Belém em direto. 
Oiça em www.radiobelem.jf-belem.pt

Álbum de Recordações Felizes, Olá Vizinho, Mitos do 
Envelhecimento, Música sem Stress só Bluegrass e Hora do 
Bicho. Para participar contacte-nos para o 929 056 227.

A RÁDIO FREGUESIA DE BELÉM É A SUA VOZ E 
O SEU CONTRIBUTO É MUITO IMPORTANTE. 

PARTICIPE NOS PROGRAMAS:

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.

QUER COLABORAR 
COM A NOSSA RÁDIO?
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A Academia Portuguesa da História, presidida pela 
Prof. Doutora Manuela Mendonça, promoveu o XVI Colóquio 
“Raízes Medievais no Brasil Moderno”, que decorreu nos dias 
10 e 11 de outubro em Lisboa, e nos dias 13, 14 e 15 de outubro em 
Braga. O colóquio reuniu investigadores brasileiros, espanhóis 
e académicos de várias universidades portuguesas.  A JF de 
Belém associou-se a esta iniciativa, fazendo-se representar 
em Lisboa pelo Presidente desta Autarquia, Fernando Ribeiro 
Rosa, e pela Vogal da Cultura, Ianara Mota Pinto.

RAÍZES MEDIEVAIS 
DO BRASIL MODERNO
BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

A JF de Belém organizou, a 18 de outubro, em parceria com a 
Clínica Períneo, uma palestra gratuita sobre a Menopausa, 
onde todos os participantes puderam esclarecer dúvidas e 
trocar experiências. 
Fizeram parte do painel de convidados a médica 
ginecologista Dra. Céu Santo, a fisioterapeuta Dra. Laira 
Ramos, a influencer digital Patrícia Garboni e a nutricionista, 
Dra. Inês Fernandes.

DIA MUNDIAL DA MENOPAUSA - 18 OUT

O Teatro LU.CA ofereceu bilhetes aos fregueses de Belém, 
vencedores do sorteio. Os vencedores, para o espetáculo “A 
Preguiça Ataca?”, de Aldara Bizarro, no passado 23 de outubro, 
foram: Maribela Garrana, Marta Cristóbal Fernández e João 
Filipe Freire. Parabéns! Quer participar nos sorteios e estar 
a par de tudo o que acontece na freguesia? Envie um e-mail 
para cultura@jf-belem.pt com o texto seguinte: “Quero receber 
informações sobre a agenda cultural de Belém.”

SORTEIO LU.CA

EXTERNATO DAS DESCOBERTAS VISITA A BIBLIOTECA
No dia 25 de novembro alunos do Externato das Descobertas 
visitaram a biblioteca para uma atividade inusitada.
A educadora Tânia Limos e a Dra. Francesca Moja leram a 
história "À Caça do Urso" ou "A Caccia dell'Orso" de Michael 
Rosen e Helen Oxenbury em duas línguas: português e 
italiano. As crianças ficaram encantadas por ouvir a mesma 
história em diferentes idiomas. Após a leitura, as crianças 
fizeram desenhos e conversaram sobre as novas palavras 
que aprenderam em italiano. 
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A Sessão de Fado Explicado aconteceu no Centro Social de 
Belém no dia 16 de novembro e teve o Amor como tema. Nuno 
de Siqueira, freguês de Belém, colecionista e apaixonado pelo 
fado, juntou a sua guitarra portuguesa à viola de fado de João 

FADO EXPLICADO
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Celebrámos o Dia do Cinema, a 5 de novembro, com a 
visualização do filme italiano, “La Stanza del Figlio” (O Quarto 
do Filho), na nossa biblioteca, um drama intimista sobre a 
perda e o luto, construído com a sensibilidade típica de Nanni 
Moretti. A força deste filme está na profunda atenção de Moretti 
aos detalhes psicológicos íntimos, ao explorar os distúrbios da 
tristeza. A obra ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes 
em 2001.

DIA DO CINEMA 
COM OS ALUNOS DE LÍNGUA ITALIANA

No passado dia 31 de outubro celebrámos o Halloween, juntamente com crianças da Escola Externato Santa Maria de Belém, 
que vieram à biblioteca ouvir a história contada pela Vogal da Cultura, Ianara Mota Pinto. Após a leitura divertida do livro “A 
Bruxa Mimi”, os alunos criaram marcadores “assustadores”, com a preciosa ajuda da voluntária Luísa Falcão, para usarem nos 
livros que receberam. Esta iniciativa permitiu divulgar o projeto “Isto Não é Uma Caixa” junto dos mais novos, convidando os 
participantes a visitarem as mini-bibliotecas espalhadas pela Freguesia, projeto criado pela Junta, com o intuito de promover o 
hábito pela leitura, em todas as idades. Foi uma manhã de muita diversão.

HALLOWEEN NA BIBLIOTECA

O Clube de Leitura começou a todo o vapor com uma 
surpresa no primeiro livro.
Os participantes escolheram, entre as diversas opções 
apresentadas pela moderadora Maria Claudina Castel-Branco, 
a obra intensa, avassaladora e comovente, “Morreste-me”, 
do autor português José Luiz Peixoto. O grupo reuniu-se 
a 17 de novembro para trocar impressões sobre a obra, 
concluindo com um simpático vídeo enviado pelo autor, em 

CLUBE DE LEITURA que saudou os participantes e falou um pouco sobre o seu 
livro.
O Clube fará uma pausa para as festas de Natal e reunir-se-á 
novamente a 19 de janeiro. Foram escolhidos, assim, dois 
livros de dois grandes autores: “Um Rio Chamado Tempo, 
Uma Casa Chamada Terra”, de Mia Couto e “Um Estranho 
em Goa”, de José Eduardo Agualusa.
O Clube de Leitura reúne-se todas as 3as quinta-feiras de 
cada mês. Junte-se a nós! As inscrições são realizadas via 
email: cultura@jf-belem.pt

No dia 9 de novembro inaugurou-se a exposição de fotos, livros e 
miniaturas sobre os elétricos de Lisboa, na biblioteca da JF Belém. 
O Sr. José Manuel Pinheiro, membro do Clube de Entusiastas dos 
Caminhos de Ferro, explicou aos presentes as mais diversas 
curiosidades sobre este meio de transporte, que está em 
funcionamento desde 1873, e compreende, atualmente, seis linhas. 

EXPOSIÇÃO ELÉTRICOS DE LISBOA 
O sistema tem 31 km de extensão e 63 elétricos em funcionamento.
A exposição ficou patente na Biblioteca da Junta até 30 de 
novembro, altura em que abriu a exposição de livros com temas 
natalícios, inaugurada juntamente com a decoração de Natal 
da Biblioteca que ficará até 6/1/23.

Celebrámos, dia 15 de novembro, o Dia Mundial das 
Línguas Gestuais, com um workshop, organizado por 
Clara Vilaverde, saudando todas as pessoas surdas e/ou 
ouvintes que necessitam da língua gestual para  comunicar. 
Clara Vilaverde, funcionária desta autarquia no Serviço de 
Licenciamentos, é também formadora de Língua Gestual 
Portuguesa e ofereceu o curso à comunidade, na Delegação 
da Junta de Freguesia. 

DIA MUNDIAL

DA LÍNGUA GESTUAL O nosso agradecimento às voluntárias Inês Cid, Teresa Peruffo e 
Maria de Almeida, que ajudaram a organizar o acervo literário 
infantil da biblioteca da Junta, em particular a coleção do 
famoso rato italiano Gerónimo Stilton.

VOLUNTÁRIOS PRECISAM-SE

TAMBÉM QUER 
SER VOLUNTÁRIO? 
Contacte-nos através do email 
cultura@jf-belem.pt ou do QRcode

Nunes, e à voz de Teresa Varatojo para tocar, cantar, explicar e 
encantar uma plateia entusiasmada. 
Seguiu-se uma pequena tertúlia, em que o público 
descontraído, pôde provar um delicioso caldo verde, sandes 
do restaurante Vira Frangos e um copo de vinho. A JF de Belém 
agradece o reconhecimento aos fadistas participantes e o 
patrocínio da empresa "Vira Frangos".
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Celebrámos antecipadamente, a 15 de dezembro, o Dia Mundial 
da Língua Árabe.  A aluna das nossas aulas de Português para 
Estrangeiros, Dina Razin, ofereceu aos alunos da turma 2C, da EB 
Moinhos do Restelo, uma aula de língua árabe, abordando temas 
como: as saudações, as cores, os animais, o clima e as estações do 
ano. Dina é artista plástica e ilustradora. De origem síria, vive há 
dois anos e meio em Belém. 
As crianças participaram com curiosidade e interesse, aprendendo 
e descobrindo um pouco mais sobre a cultura e o alfabeto árabe, 
tentando praticar a escrita da direita para esquerda.

DIA MUNDIAL 
DA LÍNGUA ÁRABE - 18 DEZ

Para as férias de Natal, sugerimos quatro livros, escritos por Mia 
Couto e Chico Buarque, dois excelentes autores, vencedores de 
importantes prémios de literatura, para serem descobertos e 
lidos por crianças, mas também pelas suas famílias. 
Venha conhecer e inscrever-se na Biblioteca da JF de Belém! 
Faça o seu CARTÃO LEITOR e requisite os livros, presencialmente 
ou online, em: www.biblioteca.jf-belem.pt/opac

A turma de alunos das aulas de Português Avançado para 
estrangeiros, do professor Ângelo Oliveira, foi ao Museu de Arte 
Antiga para um dia de aula diferente. Os alunos de diversos 
países, como Colômbia, Estados Unidos, Polónia, Itália, Rússia 
e Roménia, puderam aprender mais sobre a cultura local e 
conhecer a mais vasta e relevante, coleção pública portuguesa, 
de pintura, escultura, ourivesaria e artes decorativas europeias, 
africanas e orientais.

DOIS CÉLEBRES AUTORES, 
QUATRO EXCELENTES LIVROS

VISITA AO MUSEU 
DE ARTE ANTIGA

Após a leitura de dez livros, receberá o CARTÃO 5 ESTRELAS que 
oferece muitas vantagens.
Criança ou adulto, a Biblioteca espera por si de segunda a 
sexta-feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00, na Rua 
João de Paiva 11, 1400-225 Lisboa.

Alunos da biblioteca, e fregueses da Junta de Freguesia de Belém, aceitaram o convite, feito pelo Coronel Batista Martins, para visitar a 
Biblioteca e a Sala da Hemeroteca do Instituto Universitário Militar, no passado dia 18 de novembro.
O dia europeu do Património Académico é celebrado por universidades representadas no Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas, que organizam anualmente um vasto programa de divulgação da riqueza e da herança dos seus acervos culturais.

No dia 28 de novembro, ocorreu no Museu Nacional dos 
Coches, o evento "Celebrando o Mediterrâneo", realizado 
simultaneamente em 25 países Euromed. Neste concerto 
participaram grupos multiculturais locais, em espaços públicos,  
em colaboração com das Administrações Locais.
Em Portugal, o evento foi organizado pela Associação Cultural 
Luso-Grega "Parafonia", com o apoio do Museu Nacional 
dos Coches e da JF de Belém. O concerto ficou a cargo da 
banda tradicional mediterrânica e balcânica "Malotira", que 
interpretou a diversidade das tradições musicais da região, 
juntamente com a musicista e compositora italiana residente 
em Lisboa, Giulia Gallina. A Associação Cultural Luso-Grega 
"Parafonia" é uma organização sem fins lucrativos, que divulga 
a cultura grega em Portugal.

DIA EUROPEU DO PATRIMÓNIO ACADÉMICO 

CONCERTO PELO 
DIA DO MEDITERRÂNEO

103 MILHÕES DE PESSOAS 
DESLOCADAS
DAS SUAS CASAS

Pág. 21
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CONCURSO MONTRAS 
DE NATAL DE BELÉM

JÁ TEM O SEU CARTÃO BELÉM? 

A SUA LOJA OU EMPRESA 
JÁ É ENTIDADE ADERENTE?

Está a decorrer a 3ª Edição do Concurso Montras de Natal 
de Belém e o seu voto é essencial para dinamizar esta 
iniciativa e colaborar na promoção do consumo local.
As votações decorrem de 6 de dezembro a 6 de janeiro 
de 2023, sendo atribuído um peso de 50% aos votos que 
correspondem ao somatório dos “gostos” nas publicações 
efetuadas nas redes sociais da Junta, e 50% ao Júri 
composto pelo Presidente da Junta, Fernando Ribeiro Rosa, 
o Vogal do Comércio, Tiago Pessoa e um elemento externo 
ao Executivo, com ligação à nossa Freguesia.
Os resultados serão divulgados dia 16 de janeiro de 2023, 
sendo atribuído um prémio monetário aos três primeiros 

O Cartão Belém já está a circular com descontos para os 
seus portadores, em várias lojas e serviços da Freguesia. 
Se ainda não requisitou o seu e é recenseado, residente 
ou trabalhador em Belém, pode aderir online, através do 
link que consta no Facebook da JF Belém. Também pode 
fazê-lo através do QRcode, ou ao balcão da sede ou 
da delegação da Junta. De acordo com o Regulamento 
aprovado em Assembleia de Freguesia, o custo do cartão 
será de 1€ para munícipes recenseados e de 2€ para 
munícipes residentes ou trabalhadores. 
Quando o cartão estiver emitido, será contactado pela 
JF de Belém para o levantar, devendo acompanhar-se 
de um documento de identificação (cartão de cidadão, 
bilhete de identidade ou passaporte). 
O pagamento do cartão será feito nessa altura. Pode 
consultar, nos links do Facebook, o Regulamento e o 
Diretório das Entidades Aderentes com as respetivas 
vantagens.

Com o lançamento do Cartão Belém a Junta de Belém 
pretende contribuir para o desenvolvimento do tecido 
económico e cultural, fomentando a economia circular e 
promovendo as atividades da Freguesia junto dos seus 
habitantes e frequentadores diários.
Para juntar a sua loja ou empresa a este projeto como 
Entidade Aderente e receber o Dístico que lhe permite 
fazer parte do Diretório, apenas necessita de preencher 
o formulário do link que consta no Facebook da JF Belém, 
ou aceder ao QRcode. Se preferir, também o poderá fazer 
presencialmente na Sede ou na Delegação da Junta.

classificados e reportagens de destaque no Boletim e nas 
redes sociais da Junta de Freguesia.
Participe nesta iniciativa, promova o comércio local, 
votando na sua montra favorita.
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CORTE DE ERVAS - AVISO PRÉVIO

LIXO AO REDOR DOS ECOPONTOS

O corte de ervas é um procedimento regular na nossa 
Freguesia, essencial para a manutenção do espaço público 
e segurança dos transeuntes, no entanto os operacionais 
encontram muitas vezes obstáculos à realização da sua 
tarefa. Viaturas indevidamente estacionadas são um dos 
mais frequentes obstáculos.
Por forma a evitar estas situações, em locais onde a situação 
é recorrente, a equipa de Higiene Urbana, isola de véspera 
as áreas e coloca um aviso, na zona do arruamento que irá 
ser intervencionado. Agradecemos a todos que colaborem, 
respeitando e cumprindo o aviso.

O lixo abandonado junto aos ecopontos, constitui um perigo 
para a saúde pública, interfere negativamente no dia a dia de 
quem mora e trabalha na Freguesia e transmite uma péssima 
imagem a quem nos visita.
A equipa de Higiene Urbana da JF Belém percorre várias vezes 
ao dia as artérias da Freguesia, procurando garantir que o 
lixo indevidamente abandonado em redor dos ecopontos 
não seja a regra. Mas a preservação do Espaço Público é um 
dever comum, por isso, se tem lixo volumoso agende com a 
Câmara Municipal de Lisboa a sua recolha. 
O serviço é gratuito: 808 20 32 32
Caso detete um ecoponto entupido, por favor comunique à 
nossa Equipa de Higiene Urbana: 210 132 389 Contribua para manter Belém Sempre Limpa!

PROBLEMA SOLUÇÃO

PISCINA DO RESTELO - NOVA ÉPOCA 
Iniciou-se, a 5 de setembro, mais uma época desportiva na 
Piscina do Restelo, a qual inclui diversas aulas para crianças, 
adultos e horários de utilização livre. Com a nova época 
desportiva já a decorrer, informamos que as modalidades 
existentes são as seguintes: 
•  Natação para bebés dos 12 aos 36 meses; 
•  Adaptação ao Meio Aquático (AMA) para crianças de 3 anos; 
•  AMA para crianças de 4 e 5 anos; 
•  Natação para crianças até aos 12 anos; 
•  Natação para adultos, a partir dos 13 anos; 
•  Aquafitness; 
•  Hidroginástica; 
•  Cross Swim Fit; 
•  Recuperação Aquática; 
•  Utilização Livre.  
Para mais esclarecimentos, poderá visitar as nossas 
instalações de segunda-feira a domingo, ou contactar-nos:  
Tel: 210 132 386 |  210 132 387 |  910 502 004
Email piscina@jf-belem.pt  Esperamos pela sua visita! 

No dia 31 de outubro, os colaboradores da piscina  realizaram 
decorações alusivas ao Halloween, para comemorar esta 
data festiva com os utentes da piscina.
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28ª EDIÇÃO BELÉM VÓLEI
Foram 46 as equipas e cerca de 200 participantes de diversos 
escalões que, a 24 de setembro, demonstraram todo o seu 
talento na 28ª edição do Belém Vólei - Torneio de Vólei de 
Relva que decorreu no relvado do Jardim Vasco da Gama, um 
dos mais emblemáticos da cidade de Lisboa.
A festa foi grande e os jogos muito disputados e, no final, 
foram levantados os troféus dos cinco escalões representados 
nesta competição – Infantis, Iniciados, Cadetes, Seniores e 
Veteranos com equipas masculinas, femininas e mistas.
Neste dia de muito desporto, convívio e competição saudável, 
contámos ainda com aulas de demonstração de Ginástica 
Sénior e de Tai-Chi.
A JF de Belém esteve representada na entrega de prémios 
pelo Vogal do Desporto e Coletividades, Tiago Pessoa. 
A Junta agradece à McDonald’s de Belém, principal 
patrocinador do evento, pelo apoio à organização de mais 
uma edição do Belém Vólei, através do fornecimento de águas, 
fruta e vouchers de alimentação para os atletas vencedores e 
equipa organizadora. Parabéns a todos os atletas! Contamos 
com todos na próxima edição!
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DEL MONTE LISBOA BELÉM OPEN 

CF “OS BELENENSES” CONQUISTA O PLENO EM RUGBY

CAAB 
BELÉM GYM NA MADEIRA

103º ANIVERSÁRIO 
CLUBE SPORTIVO 
DE PEDROUÇOS

A 6ª edição do torneio DEL MONTE Lisboa Belém Open 
decorreu nos courts de ténis do CIF, entre 25 de setembro e 2 
de outubro. Organizado pela Federação Portuguesa de Ténis 
e a MP Ténis, com os apoios da Câmara Municipal de Lisboa, 
do Instituto Português do Desporto e Juventude e da Junta 
de Freguesia de Belém, este torneio combinado integra os 
calendários do ATP Challenger Tour (masculino) e ITF Women’s 
World Tennis Tour (feminino). 
Participaram 22 tenistas portugueses, 14 dos quais nos 
quadros de qualificação. Marco Cecchinato triunfou na final 
de singulares masculinos, em duas partidas de 6-3 e 6-3. 
Em segundo lugar ficou Luca Van Assche, que recebeu do 
Presidente da JF de Belém o prémio de finalista (Foto à direita).
Na modalidade de pares masculinos a vitória foi para Z. 
Kolar e G. Oliveira. Na vertente feminina, Carole Monnet, que 
conseguiu reverter o resultado negativo do primeiro set, 1-6, 

A comemoração do 112º aniversário da SMIL teve o seu início 
no passado dia 15 de outubro com a realização de um almoço 
de confraternização que contou com a presença de sócios da 
coletividade e com o Vogal do executivo responsável pelos 
Pelouros de Desporto e Coletividades, Tiago Pessoa. Foi um 
agradável convívio que juntou cerca de 80 pessoas.
Mas as celebrações continuaram, no dia 29 de outubro, com 
a já habitual noite de fados, onde, mais uma vez, se juntaram 
várias dezenas de pessoas, para comemorar esta que é 
uma das coletividades mais antigas de Belém, tendo estado 
presentes o Presidente, Fernando Ribeiro Rosa e os Vogais, 
Ianara Mota Pinto e João Carvalhosa. Parabéns SMIL!

Fundado em 1919, e sendo um dos mais antigos clubes de 
Lisboa, o CS de Pedrouços festejou, no passado dia 14 de 
outubro, o seu 103º aniversário. 
A data foi celebrada com um jantar de convívio onde 
marcaram presença o Presidente da Junta de Freguesia, 
Fernando Ribeiro Rosa, o Vogal dos Pelouros de Desporto 
e Coletividades, Tiago Pessoa, e representantes das 
coletividades associadas à Junta de Belém.  A longa história do 
Clube Sportivo de Pedrouços conta com a prática de diversas 
modalidades como o futebol 11, voleibol, natação, remo, vela, 
ginástica, ténis de mesa, futebol salão e regatas de cruzeiro. 
Parabéns ao CS Pedrouços!

O Belenenses Rugby conquistou no passado dia 5 de outubro 
a Supertaça de Rugby no Escalão Sénior, após bater o 
Agronomia por 32 - 18, no jogo realizado no CAR do Jamor. 
Assim, o Rugby do Belenenses juntou o presente título, de que 
já era detentor, ao Campeonato Nacional - Divisão de Honra e 
à Taça de Portugal, tendo conseguido o pleno dos troféus em 
disputa, repetindo a façanha da longínqua época de 58/59, 
conquistando a sétima Supertaça e quarta consecutiva, de 
um longo e prestigiado palmarés.
A Supertaça deu o pontapé de saída na época 2022/2023.
Parabéns aos Vencedores e votos de novos triunfos, que 
reforcem a afirmação de que "Belém é a freguesia do rugby 
em Portugal”.

 

A classe de ginástica “Belém Gym” participou no passado mês 
de outubro no “Golden Age Gym Festival” que se realizou na 
cidade do Funchal e no qual participaram 18 países. 
Após o festival, o grupo ainda usufruiu das belezas da Ilha de 
Porto Santo.

venceu o torneio com dois sets 6-3 e 6-2. Nos pares, as irmãs 
Francisca e Matilde Jorge arrebataram o troféu.
A Junta de Freguesia parabeniza a organização por mais uma 
edição deste torneiro tão importante para a divulgação do 
ténis e a dinamização do desporto na freguesia. 

BELÉM DANCE FESTIVAL – 1ª EDIÇÃO 
Dia 5 de novembro, a Freguesia de Belém foi palco, da 
primeira edição do Belém Dance Festival, uma prova que 
consta no calendário anual da Portugal Dance Academy 
e da World Dance Council Amateur League, pontuando 
para o ranking nacional e internacional dos participantes. 
Estiveram presentes cerca de 200 participantes de várias 
nacionalidades: portuguesa, espanhola, italiana e húngara. 
Esta prova foi uma organização conjunta do núcleo Danças de 
Caselas pertencente ao Caselas Futebol Clube e da JF Belém 
com particular empenho do Vogal do pelouro de Desporto e 
Coletividades, Tiago Pessoa e da Vogal do pelouro da Cultura, 
Ianara Mota Pinto.
Congratulamos os participantes do núcleo de Dança do 
Caselas Futebol Clube que, com grande mérito, subiram ao 
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pódio. Foram conquistadas 3 medalhados de ouro, 2 de prata 
e 3 de bronze, para além dos diversos pares que estiveram 
entre os finalistas das suas categorias, arrecadando vários 
4º, 5º e 6º lugares.
O nosso agradecimento a todos os patrocinadores que 
tornaram este evento possível, à Câmara Municipal de Lisboa 
pela cedência de diversos equipamentos, aos Bombeiros 
Voluntários da Ajuda pela presença e apoio prestados, aos 
representantes das Embaixadas de Espanha, Itália e Hungria, 
bem como a todo o público que encheu o espaço, gentilmente 
cedido pelo Centro Cultural de Belém.
Os nossos parabéns ao núcleo de Dança do Caselas Futebol 
Clube. Já esperamos ansiosamente pela 2ª edição.

112º ANIVERSÁRIO
SOCIEDADE MUSICAL DE 
INSTRUÇÃO LIBERTADA
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ACADEMIA DRAMÁTICA
E FAMILIAR 

CASELAS FUTEBOL CLUBE 
1º ANIVERSÁRIO CASELAS CICLOTOUR

PARABÉNS
CAROLINA!

Festejou-se ao longo do mês de novembro, com vários 
eventos o 124º aniversário desta carismática e academia. 
Criada a 1 de novembro de 1898 a Academia Dramática 
Familiar contribui há já mais de uma centena de anos para 
a dinamização da cultura na nossa Freguesia. A JF de Belém 
fez-se representar pelo Vogal do Desporto e Coletividades, 
Tiago Pessoa. Muitos parabéns e votos de um grande ano! 

No dia 13 de novembro realizou-se o passeio de celebração do 1º Aniversário do Caselas Ciclotour, a secção de cicloturismo do 
Caselas Futebol Clube. O trajeto iniciou-se no Clube de Caselas e percorreu os vários bairros da Freguesia e zona ribeirinha de 
Belém, até à fronteira com Algés.
Após sensivelmente 24km, o grupo voltou às instalações do Caselas Futebol Clube para um almoço de convívio nas instalações. 
Posteriormente, realizou-se um magusto, que juntou mais associados do clube e representantes da Junta de Freguesia de Belém.
Parabéns ao Caselas Ciclotour e que este seja o primeiro de muitos anos de atividade!

AULAS DE YOGA 
NO BELÉM CLUBE

PROJETO 
CULTURA MÊS A MÊS

VENHA EXPERIMENTAR!
Terça-feira e quinta-feira 
Horário: 12:45 - 14:00
                18:00 - 19:30
                19:30 - 21:00 
Morada: Rua da Junqueira nº 243 A, 1300-338 Lisboa
Telefone: 213 636 906
E-mail: bc.belemclube@gmail.com
Redes Sociais: facebook.com/belemclube.pt

Porque a génese do CAAB não é apenas o desporto, o Clube 
criou um novo projeto designado “Cultura mês a mês” cuja 
primeira atividade decorreu no passado dia 16 de outubro. 
Tratou-se de um belo passeio no Rio Tejo a bordo de duas 
canoas típicas, que no último século faziam o transporte de 
diversos produtos, garantindo a sustentabilidade da capital. 
Foi uma tarde muito bem passada, com muita aprendizagem 
e acompanhada de um delicioso lanche.

A Carolina Paiva nasceu e mora em Belém. Foi também 
em Belém que iniciou a sua atividade desportiva e onde 
sempre estudou.
É atualmente a 13ª atleta do Ranking Mundial de Juniores 
de Judo, foi medalhada nas 4 provas da Taça da Europa 
em que participou este ano: prata em Málaga e Praga, 
bronze em Coimbra e Prozen. Tem vários títulos de campeã 
nacional e ficou em 5º lugar no campeonato da Europa 
sub-23 em Sarajevo.
Parabéns Carolina! Belém está a torcer por ti!

VOLEIBOL NOVA ÉPOCA
Começou a nova época de voleibol Feminino e Masculino 
do Clube Sportivo Pedrouços a competir no campeonato do 
Inatel. Fazemos votos para que seja uma época cheia de 
sucesso!
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NEM TODO O NATAL É IGUAL EM PORTUGAL
Se há magia sem idade, a da noite de Natal é, sem dúvida, a mais universal. Os dias frios e cada vez mais curtos já nos puxam 
para casa, para serões à lareira ou debaixo das mantas, saboreados em taças de sopa bem quente, numa mão cheia de castanhas 
assadas ou numa aconchegante chávena de chá. Aos poucos a preparação da noite de Natal vai-se tornando mais urgente, com 
listas de presentes e de iguarias a preparar, o presépio para montar, a árvore para decorar... enfim um ror de tradições a que sabe 
bem voltar todos os anos. 
Mas será que em Portugal essas tradições são iguais de norte a sul? A verdade é que este nosso pequeníssimo país é dos mais ricos 
em tradições e rituais natalícios. 
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Começando pelo Norte, em Trás-os-Montes, a aldeia de Varge 
e também em Ousilhão no distrito de Vinhais têm um dos mais 
curiosos rituais: no dia 25 de dezembro, depois da missa de 
Natal, os rapazes solteiros da aldeia aparecem em grupo  
com grande algazarra, vestidos de Caretos, com chocalhos 
nas mãos. Acompanhados de gaiteiros, atiram feno ao povo e 
“achocalham” as raparigas.

Já em Braga, há cerca de 40 anos foi criado um hábito que, 
hoje em dia, é conhecido como “comer uma banana e beber 
um banano”. Tudo começou com um grupo de comerciantes 
que se reuniam à porta da Casa das Bananas, no final da 
tarde de 24 de dezembro, com um cálice de moscatel e uma 
banana, para desejar Boas Festas aos clientes e transeuntes. 
A “moda pegou” e atualmente essa rua recebe, na véspera 
de Natal, milhares de pessoas que convivem e desejam boas 
festas com um cálice de moscatel e uma banana.

A “Queima do Madeiro” é uma das tradições mais comuns 
por todo o país, nomeadamente na Guarda, em Portalegre e 
em Penamacor, a vila que faz o maior Madeiro do Portugal. 
Trata-se de uma enorme fogueira que as populações fazem 
nos largos das igrejas, onde se juntam na noite de 24 de 
dezembro, após a Missa do Galo. 

A promessa de uma senhora muito rica da Aldeia Viçosa, no 
distrito da Guarda, está na base de uma das mais curiosas 
tradições, o Magusto da Velha. Diz-se que esta milionária 
terá deixado uma boa maquia à Junta de Freguesia de Viçosa 
para que, no Natal, fossem oferecidas castanhas e vinho aos 
pobres, em troca de rezarem um Pai Nosso pela sua alma. 
Nos dias de hoje, a população da aldeia mantém a tradição, 
levando castanhas para assar no madeiro, enquanto rezam e 
os sinos da igreja tocam. 

Em Guimarães as tradições começam a 29 de novembro. Logo 
ao amanhecer, um grande um pinheiro é cortado e colocado 
num carro de bois que passa por todas as ruas da cidade 
até à noite, altura em que é montado e iluminado, ao som de 
música de Natal portuguesa.  

Sabe que há um presépio que todos os anos bate recordes? 
Fica em Vila Real de Stº António, é montado no Centro Cultural 
António Aleixo e, em 2022, contará com 5.700 peças, numa 
área total de 240 m2. Já sabe, se rumar a sul, nesta época 
natalícia, não deixe de ir conhecer esta obra de arte.

Nas maravilhosas ilhas dos Açores a tradição de Natal tem 
um nome malandro: “O Menino Mija?” Esta é a pergunta que 
mais se ouve até ao Dia de Reis. Grupos de pessoas batem 
nas portas e fazem a pergunta antes de entrarem e provarem 
as iguarias que, nesta altura, enchem as mesas familiares.

E POR FALAR EM IGUARIAS, SABIA QUE O BACALHAU NÃO É O ÚNICO PRATO PRINCIPAL DA NOITE 
DE NATAL?
Em Olhão o que não pode faltar nessa refeição é o litão 
guisado, um peixe da família do tubarão e do cação, muito 
frequente na costa algarvia. Depois de apanhado, também é 
seco como o bacalhau e, no Natal, é servido com feijão branco.
Em Trás-os-Montes é o polvo cozido que faz parte da 
consoada, no Alentejo a ementa mais antiga tinha o galo 
como prato principal, na Madeira as espetadas em pau de 
loureiro fazem a noite e nos Açores a galinha assada, guisada 
ou em canja é que vem à mesa de Natal.
Como vê, tradicional nem sempre quer dizer igual. Em 
Portugal só uma tradição não muda no Natal: os votos de Paz 
em Família e de Amor entre os Homens.

FELIZ NATAL!

Em Viana do Castelo, todos os anos se ilumina a mais alta 
árvore de Natal da Europa sem proceder ao seu corte. Trata-se 
de uma árvore centenária que está junto ao elevador de Stª 
Luzia e que grupos de jovens afoitos “escalam” para a decorar. 

EMBRULHOS CRIATIVOS, ECOLÓGICOS E SUSTENTÁVEIS
Sabia que, em média, todos os anos são deitados no lixo 108 milhões de rolos de papel de embrulho no Natal? E que a produção de 
cada quilograma de papel emite 3kg de CO2? 
Calcula-se que o papel de embrulho produzido anualmente, no mundo, emite a mesma quantidade de CO2 que um automóvel ao 
dar 6000 voltas ao planeta. Numa altura em que o meio-ambiente precisa tanto da nossa ajuda, sejamos criativos com estas ideias 
para embrulhos sustentáveis, ecológicos e, acima de tudo, económicos.
Se tem em casa sacos de papel, corte-lhes as alças e vire o saco do avesso para esconder o nome das lojas. Decore, desenhando laços e 
outros motivos natalícios. Use fita-cola de papel. Também pode embrulhar com jornais e revistas velhas que tenha em casa. Para atar 
use corda ou fio nylon para ficar mais bonito. Com roupa velha ou restos de tecido, pode fazer um embrulho diferente. E nem precisa 
de fita-cola, basta atar as pontas. Decore com flores ou folhas para ficar mais natalício. Caso as outras opções não lhe pareçam tão 
natalícias, para não decorar com um laço de plástico, apanhe uma folha seca e cole-a no embrulho.
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ACEDA AO NOSSO SITE 
ATRAVÉS DO QRCODE

/juntafreguesiabelem

PRATA DA CASA 
VISEENSE DE NASCENÇA, LISBOETA DE CORAÇÃO
Clara Vilaverde, ou Clarinha como é carinhosamente chamada 
pelos colegas, nasceu em Viseu, é surda de nascença e veio para 
Lisboa para tirar um curso de formadora de língua gestual.
Concorreu a uma vaga no curso de formação onde conheceu o 
marido com quem se casou há 20 anos. Terminada a formação, 
não pensou em voltar a Viseu. Trabalha na Junta há 7 anos e 
meio. Veio destacada pela CML, onde esteve 10 anos. Em Belém 
começou como cantoneira e, após terminar o curso de assistente 
administrativo-financeiro, integrou o serviço, de licenciamentos, 
onde faz um excelente trabalho.
Atualmente passa o seu conhecimento, ministrando um curso 

de língua gestual aos fregueses de Belém. Os seus hobbies, são 
pintar e fazer colagens. Clarinha é um exemplo de perseverança 
e dedicação.
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Rua Tristão Vaz, 8-A, 1400-351 Lisboa
213010936

Café Império (Piscina do Restelo)
Rua Antão Gonçalves nº2-A, 
1400-015  Lisboa
919 029 012 | cafeimperio.pt

CIF
Av. Bombeiros, 1400-036 Lisboa
215 857 630| info@ficnocif.com
ficnocif.com

BENVIND@ A BELÉM
Nesta edição do Boletim damos as boas-vindas às novas empresas que escolheram a nossa Freguesia para desenvolver as suas 
atividades e que tomaram a iniciativa de contactar a Junta de Freguesia de Belém. Fazemos votos de muito sucesso.

ÚLTIMA HORA

INTEMPÉRIE IMPÕE REFORÇO DAS MEDIDAS 
DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO
O mau tempo verificado entre os dias 7 e 13 de dezembro, obrigou 
a nossa equipa de Higiene Urbana e os Bombeiros a reforçar as 
suas horas de trabalho, em condições bastante ingratas, em prol 
do bem-estar de todos. Para acompanhar ao minuto o evoluir 

NOVA GERÊNCIA

das situações e, também, como forma de agradecimento, o 
Presidente da JF de Belém, Fernando Ribeiro Rosa, acompanhou 
as atividades destas equipas durante duas noites. Em nome da 
Junta e de todos os Fregueses, muito obrigado!


