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Agradeço. Agradeço a confiança que 

a maioria dos eleitores do Beato 

depositou no Partido Socialista e em mim, 

particularmente, para demonstrar, nos 

próximos quatro anos, que o trabalho e 

o projeto do PS são úteis e válidos para 

todos.

Agradeço, além do 

mais, a oportunidade 

de poder trabalhar 

com todos os eleitos, 

os funcionários, os 

parceiros, as associações 

e empresas que fazem 

do Beato a freguesia 

mais espontânea, 

mais humana e mais 

determinada desta 

capital europeia.

Nada se faz sozinho. A 

obra que agora abraço 

tem um antecessor, 

a quem chamo de amigo: Hugo Xambre 

Pereira. Foi ele que, com o talento e 

qualidade reconhecida pela maioria, 

comandou os destinos da Junta durante 

os últimos 12 anos. A sua herança é rica e 

cheia de sentido.

Trabalhemos, então, para construir 

melhor e mais, ao serviço de todos os 

que moram nesta freguesia. Teremos 

lutas difíceis, como a 

melhoria da mobilidade e 

a maior proximidade dos 

serviços. Tenho a noção 

de que há zonas da 

freguesia profundamente 

carenciadas e que 

necessitam de uma 

pressão permanente 

junto de entidades 

públicas e privadas, 

para que se resolvam 

esses problemas. Sei 

que conto com uma 

equipa experiente e 

com pessoas devotas e 

preocupadas. 

Por isso, aqui estou. Disponível, animado 

e rigorosamente responsável. O Beato é 

a nossa casa e dela cuidarei com toda a 

minha força e saber. Um abraço do, 

COMEÇAR, 
CONTINUAR
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SILVINO CORREIA
Presidente
Pelouros: Coordenação Geral; 
Urbanismo; Segurança e Proteção 
Civil Local; Educação; Mobilidade e 
Transportes.

Atendimento (c/ marcação prévia): 

Quarta-Feira das 17h às 18h30

VITOR MARQUES
Substituto Legal do Presidente

Pelouros: Recursos Humanos; 
Espaços Verdes; Espaço Público; 
Espaço Saúde; Habitação.
Atendimento (c/ marcação prévia): 

Quinta-Feira das 17h às 18h30

BRUNO MOUTINHO
Secretário

Pelouros: Comunicação 
Institucional; Empreendedorismo 
e Inovação; Juventude; 
Movimento Associativo e Desporto.
Atendimento (c/ marcação prévia): 

Segunda-Feira das 18h às 19h

LUÍS CRISTÓVÃO
Tesoureiro

Pelouros: Tesouraria e Finanças; 
Património; Turismo; Cultura.
Atendimento (c/ marcação prévia): 

Segunda-Feira das 18h às 19h

LUCÍLIA CHARNECA
Vogal

Pelouros: Intervenção Social; 
Ambiente e Higiene Urbana; 
Atividades Económicas; Promoção 
de Eventos.

Atendimento (c/ marcação prévia): 

Terça-Feira das 17h às 18h30

BRUNO INGLÊS
Presidente da Mesa da Assembleia 
de Freguesia 

assembleiafreguesia@jf-beato.pt

EXECUTIVO 

MESA DA AF

Para um atendimento de qualidade à 

população, a marcação pode ser feita 

para o email: carla.silva@jf-beato.pt 

ou pelo telefone 218 681 107

EDITORIAL

Silvino Correia

“Sei que conto com uma equipa experiente e que posso contar 
com o empenho de todos para o Beato ser melhor”
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I
nforma a Junta de Freguesia que se concluiu com êxito a 

“empreitada de execução de trabalhos diversos no Espaço 

Ideias” e que a “intervenção teve como premissa a introdução 

Não parou por aqui. “Foram ainda realizadas intervenções ao 

dos tectos falsos, que se encontravam extremamente 

E
ao Bloco B da Quinta do Ourives. Mais 

bairro. Para tal, com esta empreitada, 

foram anuladas as anomalias detetadas 

no espaço público e que colocavam 

em causa as condições de circulação 

pedonal e usufruto do espaço. A 

obra, nas traseiras dos lotes A e B, foi 

feita em sintonia com os moradores. 

Tinha sido um compromisso que, após 

a Junta de Freguesia do Beato iria 

várias sugestões dos moradores para 

ESPAÇO IDEIAS RENOVADO

MAIS UMA 
INTERVENÇÃO 
NO BAIRRO 
MUNICIPAL DA 
QUINTA DO 
OURIVES. 

Mais obras
INTERVENÇÃO

e, depois, chegar a um equilíbrio entre 

as pretensões e problemas que algumas 

obras poderiam trazer para a população. 

com uma imagem forte. Os canteiros 

água e de ensombramento dos mesmos. 

As obras vão prosseguir.  
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Vamos continuar a repavimentar

C
riar mais segurança, melhor mobilidade e maior conforto é  o 

. 

F
raldas, toalhetes, cremes, um 

conjunto completo de bens de 

primeira necessidade para os pais 

que acabam de receber uma nova 

criança. A Junta de Freguesia do 

Beato continua a doar a cada família 

com um novo bebé um completo 

Kit de boas vindas aos novos 

moradores da nossa freguesia, para 

demonstrar que são bem vindos. 

Os kit, entregues aos pais ou 

tutores na sede da Junta, podem ser 

requeridos na sede da instituição 

pelos comprovados moradores 

e eleitores no Beato. Aqui, exite 

um pequeníssimo processo para 

habilitar os novos pais a esta oferta. 

O objectivo da Freguesia é, além 

do carácter de simpatia, ajudar os 

progenitores a começar bem a nova 

etapa, compreendendo que existe 

uma despesa ainda considerável 

no momento do nascimento. Na 

divulgação oficial da iniciativa, 

já congratulou os primeiros bebés 

Beatenses! Esta pequena ajuda em 

bens essenciais, tais como fraldas, 

produtos de higiene, biberões, 

chupetas, banheira, e outros, já 

com o nascimento dos seus bebés. 

como objetivo integrar todos os 

Beato”».Desde o início da iniciativa 

quase três dezenas de crianças 

foram já receptoras desta pequena 

prenda, um investimento calculado 

com rigor pelo Executivo e que cobre 

necessidades da criança, nos seus 

cuidados de higiene e conforto. A 

Junta recorda que existem ainda 

programas de apoio disponíveis 

quer na Segurança Social quer 

junto de Instituições Particulares de 

Solidariedade Social para os cidadãos 

que vão ser pais ou responsáveis por 

recém nascidos, orientados para a 

alimentação. 

NATAL EM FESTA 
A Junta do Beato voltou a organizar uma 

festa de Natal para celebrar a festa outrora 

pagã e agora religiosa, que enche a quadra 

festa de 17 de Dezembro, data escolhida 

para celebrar com os beatenses a quadra, 

assegurar um espetáculo já muito aplaudido, 

No seguimento da sua experiência quando 

recriou a ideia de um musical revisteiro, 

por cento de música Portuguesa com alguns 

dos maiores êxitos musicais criados para o 

roupa, Melodias de Sempre tem, ainda, uns 

com o intuito de alternar com as canções. 

120 minutos de recordações a não perder”. 

oriundo do Barreiro. 

ACTUAL

É BOM 
NASCER NO 
BEATO

Kit Crianças
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O solidariedade acompanhada pela Junta de Freguesia e 

que visava a ajuda aos Bombeiros Portugueses.

o centro de operações do projeto #PinheiroBombeiro, que 

voluntários. A ação teve um carácter sustentável e aproveitou 

pinheiros cujo corte é obrigatório para limpeza de matas e 

prevenção de incêndios.

entre pessoas, quer fazer a diferença este Natal. Para 

que possibilitou o aluguer de pinheiros verdadeiros 

para as decorações natalícias, juntando solidariedade e 

sustentabilidade. Além de ajudar a Associação Portuguesa 

de Bombeiros Voluntários a equipar os ‘soldados da paz’ com 

a  pinheiros cujo corte é obrigatório para manter o terreno 

limpo e evitar a disseminação de incêndios”. 

HUB DO BEATO AJUDA BOMBEIROS
Melhor sociedade

Beato poupa na água e na electricidade!

A
pesar de algumas chuvas invernias, naturais nos 

meses de Inverno, os anos de 2016 e 2017 vincaram a 

o sul da Europa e, acima de tudo, a Península Ibérica, levou 

a que a maioria das barragens e albufeiras chegasse a níveis 

de reserva abaixo dos considerados normais. 

T
endo em conta o princípio da solidariedade entre as 

comunidades, a Junta de Freguesia do Beato decidiu 

racionalizou o consumo de água gasta em tarefas públicas 

não essenciais. Através de uma avaliação cuidada pelos 

principais consumidores locais – as indústrias pesadas que 

sunsitem na freguesia.

A 
água doce é um bem escasso e, quando não chove, o 

barragens, mais barata, não pode ser produzida porque tem 

de energia recorrem então a centrais alimentadas a carvão 

ou diesel, fazendo subir o preço da luz. 

N
e

mas com lâmpadas de baixo consumo e longa duração. Se, 

durante décadas, as lâmpadas de rua usavam a tecnologia 

diodo emissor de luz. Este diodo é um pequeno “berlinde” 

composto de silex, um mineral muito comum no planeta. 

cento de energia do que uma lâmpada normal. 

ACTUAL
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“Pela minha terra 
dou tudo”

Vencedor com maioria absoluta na lista do 
PS, o novo presidente da Junta de Freguesia 

do Beato conhece cada bairro e cada rua. 
Aqui nasceu, cresceu, trabalhou e estudou. 

Hoje, dirige uma equipa experiente de autar-

ENTREVISTA
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O 
gabinete em que trabalha é sim-

-

-

-

se renova.

mandato? 

para a Freguesia?

E a Vila Dias? Como está o processo?

ENTREVISTA

a dar força às marchas, na avenida

o autarca quer reconquistar o tejo

em pleno labor, na junta
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-

...teremos eléctricos rápidos, então?

ENTREVISTA
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profissional e sindicalista

em Sociologia do Trabalho.

com os amigos

muitos amigos que Silvino Correia fez 

durante uma vida cheia de contatos 

uma vida partidária

de Hugo Xambre Pereira que se 

ENTREVISTA
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-

-

ção?

Escolas. A Junta tem responsabilidades sobre 

ENTREVISTA

todos os dias recebe mais de 600 e-mail no seu pc da freguesia

na rua, onde gosta de ver os problemas de perto em contacto permanente com os fregueses
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Um homem que é sociólogo, sindi-

calista, antigo motorista da Carris de 

Ferro, agora com responsabilidades 

políticas. O que mudou na sua vida, 

desde a tomada de posse?

A percepção da responsabilidade pe-

rante todas as pessoas que vivem no 

Beato. Esta questão de tomar decisões 

é muito solitária, apesar de estar rodea-

do de pessoas brilhantes e belíssimos 

conselheiros. Esta é a minha terra e eu, 

pela minha terra, quero dar tudo o que 

sei e tenho.

A família e os amigos já se estão 

a habituar a ter sempre um homem 

preocupado?

Sim, apesar de tentar separar as 

coisas. Mas inevitavelmente levo na 

cabeça e no coração os problemas. 

A minha família apoia-me mas não 

me pediram para ser eleito. Pedem 

o que as famílias pedem: carinho, 

amor, proteção. Em casa sou o Sil-

vino Correia, marido e pai, não sou 

presidente de coisa nenhuma. Até 

junto dos amigos, já lhes disse que 

não quero que me tratem por “presi-

dente”. Nem a brincar. Preciso dessa 

distância, desses momentos em que 

posso olhar de fora, até para me ava-

liar. O mandato cabe-me em respon-

sabilidade 24 horas por dia. Mas te-

nho de ter capacidade de ser apenas 

o Silvino.

E agora, como é que um homem 

habituado a reivindicar, como sindi-

calista e de esquerda, reclama consi-

go mesmo, tendo um cargo de poder, 

no que toca às coisas que estão mal e 

quer ver resolvidas?

Há um diálogo entre esses dois ho-

mens. E o reivindicativo lá vai com-

preendendo o que, afinal, existem tem-

pos e momentos diferentes quando se 

tem a responsabilidade. Criou-se um 

diálogo, um debate. Por exemplo: es-

tamos a resolver os casos de emprego 

precário que existem na Junta e, aí, é o 

sindicalista que fala mais alto. Esse é o 

mesmo homem que depois olha para 

as contas e as limitações...  

tamentos e dar maior e melhor habitabilida

ENTREVISTA

A cultura é uma das apostas locais
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CUMPRIR

intergeracionais, onde os 
moradores de todas as idades 

a freguesia, bem como a 

02 Novos parques 
intergeracionais

03 Repavimentação das ruas

sua mobilidade interna entre 

01 Carreiras de bairro 

Trabalho sério 
Uma Junta não é apenas o seu Executivo. 
É um conjunto de pessoas, de técnicos 
dedicados a operadores de limpeza 
urbana, que todos os dias melhoram a 
vida de todos nós. 

04 Hub, âncora de 
desenvolvimento

05 Aumentar oferta escolar 

 
doMandato
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PS e Silvino Correia vencem 
Freguesia do Beato com maioria 
absoluta e mais de 50% dos votos

e conseguiu aumentar de um 

Lista

PS

CDS-PP.MPT.PPM

PCP-PEV

PPD/PSD

B.E.

PAN

PCTP/MRPP

PDR.JPP

Totais

EM BRANCO

NULOS

%

50.97

8.76

11.68

11.28

7.2

3.98

1.16

0.44

3.10

1.61

Votos

2780

478

637

615

383

217

63

24

5454

169

88

AMÂNDIO TAVEIRA

7.2% 

1 ELEITO

NUNO MOREIRA

8.7% 

1 ELEITO

CARINA FRANCISCO

11.6% 

2 ELEITOS

PEDRO JESUS

11.2% 

1 ELEITO

SILVINO CORREIA, PRES. JUNTA FREGUESIA

BRUNO INGLÊS, PRES. ASS. FREGUESIA

50.9% 

8 ELEITOS

RESULTADOS 
ELEITORAIS/AF Beato

PS e Medina ganham Lisboa
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Castanha  
e água-pé 

animam 
Inverno

A 

Jogos  
da Freguesia 

ganham adeptos 

de rua, 
tradicional e 

aberto e  a 

D i f e r e n t e 
da malha no 

académicos como 

 

Ajuda alimentar durante 24 meses

larga na freguesia, deseja estudar 

com um conjunto de técnicos 

o maior fator de insucesso escolar 

SOCIEDADE

“CTT NÃO PODEM FECHAR!  
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