
SOCIEDADE
Férias de Verão no Beato

pág. 5

Entrevista 
Vítor

Marques

INFORMAÇÃO ÚTIL 
Licenciamento de Canídeos e 

Gatídeos
pág. 13

INFORMAÇÃO ÚTIL 
Novo ATM 

Mercado Alfacinha 
pág. 14

EDUCAÇÃO
Regresso às Aulas

pág. 10 e 12

“Nunca encarei a Junta de 
Freguesia como um cargo 
mas sim como uma forma 

de contribuir para a 
minha comunidade, para 

os meus vizinhos.”

Setembro/Outubro-2018 | Número 324



CONTACTOS:

Sede: Rua de Xabregas, 67 – 1.º 

1900-439 Lisboa

Atendimento ao público: segunda a sexta das 10h00 às 18h00

Tel.: 21 868 11 07 | Fax:  21 868 64 80 | Email: geral@jf-beato.pt

Sumário

FICHA TÉCNICAEditorial
Sociedade
Os rostos da sua Junta de Freguesia 

Férias de Verão no Beato

Entrevista
Vítor Marques

Educação
Regresso às Aulas

Informação Útil
Licenciamento de Canídeos e Gatídeos

Contactos Úteis; Novo ATM Mercado Alfacinha

Memórias
Estrada de Chelas décadas 70/80

PROPRIEDADE
Junta de Freguesia do Beato
DIRETOR
Silvino Correia
COORDENAÇÃO EDITORIAL
Bruno Moutinho
REDAÇÃO, COMPOSIÇÃO E DESIGN 
GRÁFICO
Junta de Freguesia do Beato
IMPRESSÃO
GIO, Gabinete de Impressão Offset, 
Lda.
DISTRIBUIÇÃO
Junta de Freguesia do Beato
DEPÓSITO LEGAL
56722/92
TIRAGEM
8000 exemplares
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PRÓXIMOS EVENTOS

3

4
5-6

7-9

10-12

13
14

15

Dia Internacional do Idoso

No Beato os idosos são parte ativa e importante da nossa Freguesia e 
pensamos neles durante todo o ano. Para assinalar o Dia Internacional do 
Idoso contamos com a Revista à Portuguesa “Ó Vai Ó Raxa” paraw uma 
tarde de convívio que já é tradição na nossa Freguesia.

SÁBADO - 13 de outubro às 16H00
Teatro Ibérico

Magusto Popular

“Quem quer quentes e boas, quentinhas?” 
 
Que o sol brilhe e se faça verão de São Martinho para 
acolher o já tradicional Magusto Popular do Beato.

SÁBADO - 10 novembro às 15H00
Espaço Ideias
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www.youtube.com/user/
FreguesiaBeato

wwwinstagram.com/junta_
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www.jf-beato.pt www.facebook.com/
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twitter.com/JF_Beato
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A Organização Mundial de Saúde 
estima que as alterações climáticas 
estejam já a custar 150.000 vidas 
anualmente. Os idosos, as crianças e 
outras populações mais vulneráveis 
são os mais atingidos pelos seus 
efeitos. Se nada for feito, em 2080 já 
não haverá gelo nos polos durante 
o verão; em 2100 a temperatura 
aumentará entre 2,6º C a 4,8º C; cerca 
de metade das plantas e animais da 
terra estarão extintos e o nível do mar 
terá subido mais de um metro; haverá 
maior frequência de inundações, 
incêndios e outras calamidades. 
No imediato, e como já referido, 
o aquecimento global derivado 
das alterações climáticas tem sido 
responsável pelo sofrimento de 
muitos idosos que, por razões aliadas 
muitas vezes a condicionantes 
económicos, são atingidos por 
doenças crónicas, diminuição 
acentuada da sua qualidade de vida e 
até morte prematura. 
Nunca será de mais alertar para as 
medidas de autoproteção a ter em 
conta nos períodos mais extremos de 
variação da temperatura, tais como 
uma contínua hidratação através 
da ingestão de líquidos, evitar a 
exposição ao sol entre as 11 e as 17h e 
usar roupas leves de algodão de cor 
clara. 
Neste sentido, torna-se um 
imperativo moral, que todos nos 
empenhemos em tudo fazer para 
reverter, na medida do possível, os 
efeitos das alterações climáticas, para 
que possamos perspetivar um planeta 
com um futuro quer para nós, quer 
para as gerações vindouras.A
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Os rostos da sua Junta de Freguesia

Sociedade

Isabel Alves Selírio Ramos

Isabel Alves, nasceu em Lisboa há 41 anos na 
freguesia de S. Jorge de Arroios. Aos 28 anos 
mudou-se para a Póvoa de Santa Iria onde reside 
atualmente. 
Iniciou a sua vida profissional na Junta de Freguesia 
do Beato há 19 anos. Começou pelo atendimento 
ao público e, passados uns anos, transitou para o 
secretariado ao Executivo, em concreto do Vogal do 
Desporto à época. 
Pouco tempo depois, e já com novo Executivo eleito, 
após auditorias à contabilidade da Junta, fruto de 
uma gestão anterior menos criteriosa, e sendo Isabel 
licenciada na área, passou a assumir a contabilidade 
onde desenvolveu, nos primeiros meses, um longo 
trabalho para “arrumar a casa” e recolocar a Junta de 
Freguesia no bom caminho. 
Atualmente com as contas em ordem, Isabel diz 
que não há comparação entre o orçamento e as 
obrigações fiscais e legais das autarquias locais 
desde que assumiu a contabilidade e as exigências 
dos dias de hoje, mas assegura que continuamos a 
ter as contas em dia, os pagamentos a fornecedores 
são respeitados e sempre em cumprimento com 
as apertadas e exigentes normas contabilísticas e 
legais.A

Selírio Ramos, nasceu em Cinfães em 1956, e veio 
para Lisboa com 12 anos, idade com que iniciou a sua 
vida de trabalho. Na época vendia roupas em Feiras, 
sobretudo na região de Lisboa. 
Aos 14 anos foi trabalhar numa taberna e mercearia, 
na vizinha freguesia de Marvila, onde servia ao 
balcão e entregava mercearias em casa dos clientes. 
Entre os 16 e os 19 anos trabalhou numa fábrica 
de borrachas, numa fábrica de tecidos e até na 
construção civil, onde foi Ferramenteiro. 
Com 20 anos ingressa na Higiene Urbana da Câmara 
de Lisboa como Cantoneiro, sem vínculo permanente, 
onde fazia sobretudo a varredura na zona oriental da 
cidade.  
Uns anos depois a Câmara alterou os horários para 
o turno da noite e Selírio passou para a Lavagem de 
Ruas e Contentores. 
Quando a Câmara abriu concurso para Motorista 
e Capataz, Selírio candidatou-se a ambos, mas foi 
como Capataz que acabou por ficar com o vínculo 
profissional. 
Passou para a Junta de Freguesia do Beato em 2014, 
na altura em que passaram para as Juntas uma 
parte das competências de Higiene Urbana e aqui 
permanece até hoje.A



PRAIA-CAMPO INFÂNCIA 

BEATO JOVEM

Programa gratuito para os 
participantes, a Praia-Campo 
Infância voltou este ano a 
proporcionar a centenas de 
crianças da nossa freguesia, com 
idades compreendidas entre 
os 6 e os 12 anos, manhãs de 
praia e tardes preenchidas com 
diversas e divertidas atividades. 
Entre os dias 2 a 13 de julho, além 

do convívio com os amigos da 
freguesia, os nossos meninos e 
meninas, sempre acompanhados 
por monitores experientes, foram, 
além das já mencionadas manhãs 
de praia, à Piscina, fizeram Peddy 
Papers e Jogos Tradicionais, 
Escalada, Voleibol, Futsal e 
Arborismo. No âmbito cultural, 
realizaram também visita ao 

Museu do Dinheiro e ao Jardim 
Zoológico de Lisboa, para além 
de terem usufruído dos Parques 
da Serafina e do Alvito, tiveram 
também oportunidade de visitar 
e interagir com os Bombeiros 
Voluntários de Sacavém onde 
também fizeram Slide. A

Dezenas de jovens beatenses tiveram este verão, 
entre os dias 2 a 13 de julho, além de manhãs de 
praia, tardes de atividades variadas como a visita 
ao Pavilhão do Conhecimento, a experimentação de 
Parkour, Escalada, Bubblefutebol, Voleibol e Futsal, 
RugbyBus, Visita ao Jardim Zoológico e aproveitaram 
os Jardins do Parque das Nações e a nossa Mata da 
Madre de Deus.  
Os jovens da nossa freguesia divertiram-se e também 
reforçaram amizades. A

Atividades lúdicas, físicas e culturais, além do convívio entre vizinhos 
marcaram os dias dos que participaram nos programas de férias 

de verão da Junta de Freguesia do Beato.

FÉRIAS DE VERÃO NO BEATO DÃO A CENTENAS
 DE FREGUESES A POSSIBILIDADE DE FAZER PRAIA E OUTRAS 

ATIVIDADES 
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FÉRIAS DE VERÃO ESPAÇO JOVEM

TODOS À PRAIA

Os jovens inscritos nas férias 
de verão do Espaço Jovem da 
freguesia do Beato tiveram dias 
em cheio no passado mês de julho. 
Foram visitar o Ar.Co, escola de 
artes sedeada agora na nossa 
freguesia, foram à Casa Museu 
Bordalo Pinheiro, nas Caldas-
da-Rainha, visitaram o Parque 
de Monserrate, foram conhecer 

A melhor maneira de descrever os dias preenchidos 
que os nossos fregueses mais crescidos de todos 
os grupos de veraneantes beatenses tiveram, além 
da alegria comprovada pela foto do último dia, é 
transcrever as sinceras palavras de Maria Costa, a D. 
Balbina, e do marido, o Sr. Humberto Costa, que nos 
deixou esta simpática carta de agradecimento:
Venho por este meio agradecer pela iniciativa de Todos 
à Praia Sénior por estes 10 dias maravilhosos que nos 
proporcionaram.
Agradecemos em especial à nossa amiga D. Lucília e 
às nossas monitoras Liliana e Sara, a mais nova nestas 
andanças mas que se saiu muito bem. A todos agradeço 
do fundo do meu coração em nome de todo o Grupo 
mas principalmente em meu nome e do meu marido.
M. Costa e Humberto Costa A

Sesimbra, a sua praia e castelo, 
tiveram atelieres criativos de 
pintura de t-shirts e construção de 
porta-chaves e tiveram também 
uma visita guiada ao Museu do 
Dinheiro, além de muitas outras 
atividades e convívio.
As férias terminaram com a Festa 
Final, no recinto do Espaço Jovem 
e regressam no próximo ano. A

6 Sociedade

FÉRIAS DE VERÃO CAF

As crianças das CAF da 
Freguesia do Beato das Escolas 
EB1 da Madre de Deus, do 
Beato e Eng.º Duarte Pacheco 
tiveram umas férias de verão em 
cheio! Passearam, brincaram, 
pintaram, foram à praia, ao 
Jardim Zoológico, ao Aquário 
Vasco da Gama, ao Parque de 
Monserrate, ao Iocus Parque, ao 
Parque do Alvito e da Serafina, 
entre outros sítios lúdicos e 
divertidos, aplicaram alguns 
dotes de culinária e, sobretudo, 

divertiram-se muito. 

As férias terminaram com a Festa 
Final, no Pavilhão dos Onze 
Unidos, e deixaram saudades. A
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Gerir com rigor os espaços Verdes e o espaço Público da Freguesia

Vítor Marques, 72 anos, 
residente na Freguesia 
do Beato e desde 

sempre ligado à Freguesia. 
Atualmente aposentado, 
foi chefe de contabilidade 
de uma grande empresa 
transitária. Dando grande 
importância ao voluntariado e 
na participação em projetos na 
área social e na educação de 
jovens principalmente a nível 
do escutismo, é membro do 
Secretariado Permanente da 
Paróquia de S. Bartolomeu do 
Beato e Dirigente Honorário 
do Corpo Nacional de Escutas.  
Dizia Baden Powell fundador 
do escutismo: “O melhor meio 
para alcançar a felicidade é 
contribuir para felicidade dos 
outros”.
Está no seu terceiro mandato! 
Continua a sentir a mesma 
ambição pelas causas da 
freguesia que sentiu na primeira 

vez que tomou posse? 
Claramente que sim. Não olho a 
mandatos mas sim à freguesia, pois 
sinto a freguesia como minha. Vivi 
os problemas de muitos anos e 
vivo a evolução atual, que permite 
a resolução de vários deles. Nunca 
encarei a Junta de Freguesia como 
um cargo mas sim como uma 
forma de contribuir para a minha 
comunidade, para os meus vizinhos.

Sente-se privilegiado pelo 
convite que lhe foi feito para 
assumir responsabilidades no 
Executivo da Junta?

Sem dúvida! Sinto-me privilegiado 
por poder trabalhar no Executivo 
desta Junta, na zona onde nasci e 
me fiz homem, onde iniciei os meus 
estudos primários no Externato 
Cristóvão Colombo na Calçada 
Duque de Lafões, que neste momento 
já não existe. Sempre com espírito 

de cidadania, auxílio ao próximo 
e de grande voluntarismo. É muito 
gratificante olhar para aquilo que 
temos feito e saber que a população 
reconhece esse trabalho.

Atualmente uma das grandes 
áreas que tem, é o pelouro do 
“Espaço Público e Espaços 
Verdes”. Como é gerir estes 
“grandes” pelouros?

Os espaços verdes tem sido uma 
aposta muito forte desta Junta. Há 12 
anos que trabalhamos nessa área e, 
hoje podemos afirmar com orgulho: 
o Beato tem espaços verdes de 
qualidade! Todos reconhecem que 
fizemos um excelente trabalho nessa 
área. Mas o trabalho ainda não está 
concluído. Assim, pretendemos criar 
mais espaços verdes na freguesia 
e garantir a sustentabilidade dos 
existentes, nomeadamente com 
melhorias no sistema de rega. 
Infelizmente encontramos muito 
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vandalismo nos nossos espaços 
verdes, principalmente na Mata 
da Madre de Deus, com bancos 
partidos, mesas danificadas, a 
cerca do Parque Infantil partida e 
danificada, enfim, várias situações 
que revoltam quem ama a freguesia. 

Sempre optámos por fazer uma 
gestão dos espaços verdes em 
outsourcing, o que obriga a fazer 
vários concursos públicos, com 
todas as dificuldades e entraves que 
o Código de Contratos Públicos nos 
impõe.

Em relação aos restantes 
espaços públicos…

Vamos continuar a repor a 
sinalização vertical, a manutenção da 
calçada e, está nos nossos objetivos, 
lançar algumas obras, como na  
Alameda do Beato, em que a CML 
através da Unidade de Intervenção 

Territorial (UIT), e do seu programa 
“Uma Praça em cada Bairro”, irá 
remodelar por completo aquele 
espaço.

Por outro lado, considero que as 
Juntas deviam ter mais competências 
a nível rodoviário. Recebemos 
inúmeras queixas sobre os buracos 
na estrada e não podemos fazer 
nada, pois é uma competência da 
CML. É um pouco contraditório: 
as Juntas terem competências para 
tratar de um buraco na calçada, mas 
não podem arranjar os buracos na 
estrada. 

Já falei das dificuldades do Código 
de Contratos Públicos e de termos de 
lançar sistematicamente concursos 
públicos, com o critério do preço 
mais baixo por uma questão de 
transparência. Por este motivo, já 
tivemos empresas de manutenção 
de calçadas boas e outras bastante 

fracas que nos causaram vários 
problemas. Muitas vezes a população 
não entende o facto de estarmos de 
pés e mãos atados para poder mudar.

O Espaço Saúde foi uma marca 
dos mandatos anteriores. Como 
funciona neste momento?

O Espaço Saúde é uma marca a 
nível social na Junta de Freguesia 
do Beato, dentro do Programa 
Beato Solidário, que tem várias 
outras valências. O objetivo é 
claro: fazer com que a população 
tenha acesso a cuidados básicos 
de saúde e preços simbólicos e 
num local próximo. O objetivo 
nunca foi o lucro mas, obviamente, 
a gestão rigorosa que exigimos 
em tudo o que fazemos, também 
se aplica ao espaço saúde. Temos 
mais especialidades e, sobretudo, 
mais qualidade no serviço prestado. 
Neste momento, temos clínica geral, 

Junto ao Espaço Saúde, agora com maior oferta

“ Também lutamos 
para o Centro de 
Saúde na Madre 
de Deus ser uma 

realidade.”
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acupunctura, psicologia, medicina 
dentária, serviço de enfermagem 
gratuita para toda a população e 
com mais dias disponíveis do que 
aqueles que existiam desde o início 
deste projeto. Posso anunciar, por 
outro lado, que vamos ter novas 
especialidades, designadamente 
Osteopatia, e outras dentro em breve, 
e durante o ano, vamos realizar 
rastreios gratuitos. Em jeito de 
balanço posso, claramente, afirmar 
que o Espaço Saúde tem funcionado 
exatamente como foi pensado e 
tornou-se, sem dúvida, num serviço 
fundamental para aumentar a 
qualidade de vida da população do 
Beato. Mas ficaremos muito felizes 
quando, com o novo Centro de Saúde 
a população tiver cuidados de saúde 
públicos e tendencialmente gratuitos, 
de qualidade e já não precisar do 
Espaços Saúde. Também lutamos 
para o Centro de Saúde na Madre de 
Deus ser uma realidade.

Depois da transferência de 
competências da Câmara 
Municipal para a Junta de 
Freguesia no âmbito da reforma 
administrativa de 2013, o 
pelouro de recursos humanos 
foi um enorme desafio. Como o 
encarou?

Os Recursos Humanos, os nossos 
colaboradores, são um ativo de 
enorme importância que temos, para 
cumprir a missão que temos para 
a Freguesia. De facto, a reforma 
administrativa originou uma mudança 
muito forte na vida da Junta. Em 
2013, o quadro de pessoal da Junta 
eram 9 colaboradores. Logo em 
2014, passou para cerca de 30 com a 
transferência de pessoal da Câmara 
para a Junta. No último ano, numa 
excelente medida do atual Governo, 
conseguimos regularizar a situação 
de vários precários e passamos a 
51 colaboradores. Queremos incutir 
o amor pela Freguesia do Beato a 

todos, para que encarem o trabalho 
diário como uma missão em prol de 
uma causa. Pode, por vezes, não ser 
fácil, mas é este o meu espírito. 
Continua a ter famílias a 
pedirem ajuda para terem 
acesso a uma casa. Como vogal 
do Pelouro da Habitação, o 
que pode a Junta de Freguesia 
fazer para ir ao encontro destes 
pedidos? 
Diretamente pouca coisa, visto 
que a competência de atribuição 
de casa, leia-se fogos municipais, 
é exclusivamente da Câmara 
Municipal de Lisboa e a sua gestão 
da Gebalis. No entanto, ajudamos 
nas candidaturas e lutamos para 
que possa haver respostas mais 
rápidas. Ficamos sempre felizes 
quando conseguimos ter sucesso 
e são atribuídas casas às famílias, 
pois sentimos o drama de muitas 
pessoas que nos procuram. Mesmo 
que isso signifique perder fregueses, 
pois várias casas atribuídas são 
em outras Freguesias. No entanto, 
apoiamos muitas famílias, através de 
um programa que temos a funcionar 
há vários anos – o “Beato Consigo” 
–, para quem quer fazer pequenos 
melhoramentos em casa, com a 

atribuição de alguns materiais, para 
por exemplo pintar um quarto, 
reparar uma canalização, entre 
outros.
Profissionalmente foi chefe de 
contabilidade mais de 25 anos. 
A escolha para ser Tesoureiro 
nos seus primeiros mandatos 
foi lógico. Como foi entregar a 
“pasta”?

Com a consciência do trabalho feito, 
em ter mecanismos de controlo de 
gestão que permite ter saldos de 
gerência positivos, para garantir 
a continuidade do trabalho, de só 
gastarmos o que podíamos pagar, 
o que garantiu que nos últimos 
anos nunca tivéssemos dívidas e 
pagássemos a todos em poucos 
dias. Foi um objetivo concretizado! 
Sinceramente, pedi neste mandato 
para ter outras funções, para 
preparar sempre equipas de futuro. 
Conheço o Luis Cristóvão, atual 
Tesoureiro, há mais de 30 anos e 
sei que a função está muito bem 
entregue e fico feliz por se fazer 
transições nesta equipa e no nosso 
projeto “Beato”. A

“É muito gratificante 
olhar para aquilo que 

temos feito e saber que a 
população reconhece esse 

trabalho.”
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No Beato a educação é um investimento no presente
 e para o futuro

 JUNTA DE FREGUESIA ASSEGURA PREENCHIMENTO 
DOS HORÁRIOS ALÉM DA ESCOLA

A educação é um dos 
pilares de qualquer 
civilização e é 

sobretudo através dela que 
construímos a nossa sociedade 
e que marcamos a nossa 
identidade coletiva.

No Beato temos procurado que 
as famílias tenham respostas, 
na área da educação, além da 
escola; porque bem sabemos 
que os tempos de trabalho de 
tantos pais não são os mesmos 

que os tempos de escola, sendo 
necessárias soluções adequadas 
para suprir este imperativo 
social. Para tal, proporcionamos 
a crianças e jovens estudantes na 
freguesia centros vocacionados 
para a ocupação dos tempos não 
letivos e que são as AAAF/CAF e 
o Espaço Jovem.

Estes centros de ocupação dos 
tempos não letivos representam 
um considerável investimento 
desta Junta de Freguesia na 

Educação por forma a que, às 
famílias, seja apenas solicitada 
uma comparticipação de valor 
muito reduzido, adequada 
aos rendimentos de cada 
agregado, mas que ainda assim, 
lamentavelmente, tantas vezes 
não é cumprida, sem que se 
percecionem na maioria dos 
casos razões justificáveis, o que 
implica, desnecessariamente, 
uma gestão mais difícil destas 
importantíssimas respostas 
sociais. A 

Na Freguesia do Beato é assegurado lugar nas 
AAAF/CAF (Atividades de Animação e Apoio à 
Família – Jardim-de-Infância / Componente de Apoio 
à Família – 1º ciclo) a todos os filhos de recenseados 
que frequentem o Jardim-de-Infância e o 1.º ciclo nas 
três escolas EB1 da Freguesia, nomeadamente EB1 do 
Beato, EB1 do Bairro da Madre de Deus e EB1 Eng.º 
Duarte Pacheco. 
As AAAF/CAF funcionam de segunda a sexta-feira, 
entre as 8h e as 9h, da parte da manhã, e entre as 
15h e as 19h, da parte da tarde. Nas interrupções 
letivas, as AAAF/CAF funcionam entre as 8h e as 19h 
com atividades e visitas variadas de carácter lúdico-
cultural e recreativo (ver pág. 6).A

AAAF/CAF
Atividades de Animação de Apoio à Família

Componente de Apoio à Família

É assegurado lugar a todos os filhos de recenseados 
que frequentem o 1.º ciclo 



JARDIM DE INFÂNCIA

ESPAÇO JOVEM

PROJETO INTERVIR

Educação

 Já prometidos pela Câmara novos equipamentos no Beato para 
alargar a oferta de Creche

Acompanhamento escolar, por monitores licenciados e 
preparação para os testes e exames. Nas interrupções 
letivas, oferece atividades que complementam a formação 
dos nossos jovens

Na Freguesia, existem ainda três Jardins-de-Infância, 
um em cada escola EB1, com o total de sete salas e 
oferta para cerca de 170 crianças, entre os 3 e os 5 
anos de idade.

É pretensão da Junta de Freguesia que o número 
de vagas seja alargado, estando já prometidos, 
pela Câmara, projetos para a construção de novos 
equipamentos no Beato que permitirão acolher 
espaços com capacidade para alargar a oferta, nesta 
fase, ao nível de creche para crianças até aos 3 anos 
de idade. A

O Espaço Jovem, ocupa um edifício alvo de 
expressivas e tão necessárias obras de remodelação 
recentes. Funciona de segunda a sexta-feira, 
das 14h30 às 18h30, como centro de estudos 
onde é feito o acompanhamento escolar, por 
monitores licenciados, a jovens entre o 5º e o 9º 
ano de escolaridade, dando apoio nos trabalhos 
de casa e na preparação para os testes e exames. 
Nas interrupções letivas, o Espaço Jovem 
oferece atividades e visitas lúdico-culturais que 
complementam a formação dos nossos jovens. A

Inserido em contexto letivo, a Junta de Freguesia do 
Beato proporciona também aos alunos do Jardim-
de-Infância e 1.º ciclo o Projeto Intervir. Tratam-se 
de intervenções de 45 minutos em contexto de sala, 
com atividades dinâmicas que assumem um papel 
fundamental na formação das crianças: alerta para 
os riscos e consequências dos comportamentos 
desviantes, promove a tomada de consciência 
na conduta social e comportamental, trabalha na 
melhoria das competências para o estabelecimento 
de relações interpessoais, reforçando competências 
pessoais e sociais e fatores protetores que minimizam 
comportamentos de risco. No ano passado, o Projeto 
Intervir alcançou oito turmas nas três escolas. Para 
o ano letivo 2018/2019, prevê-se conseguir alargar o 
Projeto a mais turmas. A

Inserido em contexto letivo, a Junta de Freguesia 
proporciona intervenções em contexto de sala, 
com atividades dinâmicas que assumem um papel 
fundamental na formação das crianças

11



Educação12

ESCOLAS EB 2/3

Na Freguesia do Beato 
existem duas escolas 
EB 2/3, e que são 
inclusivamente sedes 
de Agrupamento, 
nomeadamente a EB 2/3 
das Olaias e a EB 2/3 
Luís António Verney.

Embora a gestão escolar 
não seja competência 
das Juntas de Freguesias, 
no Beato temos um 
relacionamento de 
proximidade com 
as Escolas e, por 
consequência, com os 

Agrupamentos Escolares.

Apoiamos, na medida 
do possível, os 
Agrupamentos nas suas 
pretensões de terem não 
só a autonomia para a 
implementação dos seus 
projetos educativos, 
como também na 
reivindicação de 
melhorias tão necessárias 
dos edifícios que se 
refletem nas condições 
de estudo dos alunos 
e de trabalho tanto de 
professores como de 
pessoal não docente.A

A Câmara Municipal de Lisboa garante a 
gratuitidade dos manuais escolares dos 
alunos da rede pública do 3.º ciclo e do 
ensino secundário. Adota assim uma política 
de complementaridade da gratuitidade do 
Ministério da Educação, garantindo que no 
Município de Lisboa os manuais escolares 
são gratuitos para todos os alunos do 1.º ao 
12.º ano das escolas da rede pública. 
Para beneficiar da entrega gratuita de 
manuais escolares, os encarregados de 
educação terão de registar-se, após 
inscrição do educando na respetiva 
escola, na plataforma online do Ministério 
da Educação “MEGA – Manuais 
Escolares Gratuitos” com o link https://
manuaisescolares.pt/ ou através da App 
móvel “Edu Rede Escolar” e aguardar as 
instruções para descarregar ou imprimir 
os vouchers que lhe permitirão adquirir os 
manuais nas livrarias

Escola EB 2/3 das Olaias

Escola EB 2/3 Luís António Verney

AEC - Atividades 
de Enriquecimento 

Curricular

Adicionalmente, os alunos do 1.º ciclo podem ainda usufruir das AEC, da 
responsabilidade de uma empresa privada. As AEC incluem atividades 
físicas e desportivas, atividades ao ar livre e sobre cidadania, além de 
variadas atividades lúdico-expressivas. A
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Licenciamento de Canídeos e Gatídeos
• O Registo e Licenciamento são 
obrigatórios por lei?

Os detentores de cães e gatos, entre os 3 e 6 meses 
de idade, são obrigados a proceder ao seu registo 
e licenciamento na sua Junta de Freguesia, após a 
vacinação antirrábica, mediante a apresentação da 
documentação exigida por lei.

• Para que serve o registo?

Ao registar o seu cão ou gato na sua junta de 
freguesia a informação destes será introduzida numa 
plataforma de identificação eletrónica (SICAFE), 
facilitando a identificação e recuperação de animais 
perdidos.

• E porque é preciso uma licença?

A licença é uma medida necessária para salvaguardar 
que os cães que habitam e circulam na comunidade 
têm as vacinas exigidas em dia e não representam 
perigo para pessoas ou outros animais

• Qual a validade?

A licença é válida por 1 ano, sendo renovável 
anualmente

• Que documentos tenho de apresentar?

Para animais de todas as categorias tem de 
apresentar cartão de cidadão ou B.I., Boletim 
Sanitário comprovativo da vacina antirrábica 
em dia, e caso o 
cão tenha nascido 
posteriormente a junho 
de 2008 o impresso do 
registo passado pelo 
veterinário.

• E se tiver um cão de guarda, para caça 
ou de raça potencialmente perigosa?

Nestes casos acresce a seguinte documentação: 
Cão de Guarda – Declaração de Guarda de Bens 
assinada pelo detentor e proprietário dos bens a 
guardar; Cão de Caça – Carta de Caçador atualizada; 
Cão Potencialmente Perigoso ou Perigoso: Termo 
de Responsabilidade, Registo Criminal do detentor, 
Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, 
Comprovativo de Esterilização/Castração se o 
animal não possuir LOP / Pedigree (inscrito no 
Clube Português de Canicultura) e Comprovativo de 
Formação para detenção para este tipo de animais.

• Outras considerações

Ocorrendo uma alteração de morada, 
desaparecimento, roubo, morte ou doação de um 
animal registado, deve informar a sua junta de 
freguesia para que possamos atualizar os dados 
no sistema. Esta comunicação é essencial, uma 
vez que situações como a não notificação do 
desaparecimento de um animal pode ser considerado 
abandono, que é punível por lei.

• Por último…

A falta de registo e licenciamento dos seus animais na 
Junta constitui contra ordenações com aplicação de 
coimas. Evite multas, registe o seu animal! A

Informação Útil



Informação Útil

Contactos Úteis
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SAÚDE

Número de Emergência 
SNS 24
Hospital de Santa Maria 
Hospital São José 
Hospital D. Estefânia 
Hospital Curry Cabral 
Hospital dos Capuchos 
Maternidade Dr. Alfredo da 
Costa

Centro de Saúde de São João

POLÍCIA

PSP 
PSP - Olaias 
Polícia Municipal 
Policia Judiciária (Piquete) 
Escola Segura 

BOMBEIROS

Bombeiros Voluntários Beato e 
Penha de França
Regimento Sapadores 
Bombeiros

TÁXIS

Retális - Rádio Táxis Lisboa 
Cooptáxis
Teletáxis 

ACONSELHAMENTO E APOIO

Linha de apoio à vítima
APAV
Instituto de Apoio à Criança 
Linha de Apoio ao Idoso 

UTILIDADE PÚBLICA

Santa Casa da Misericórdia
EPAL - Falhas de água
EPAL - Roturas na Via Pública
Gás - Emergência
Eletricidade - Linha de 
atendimento ao cliente
CP 
CARRIS  e Metropolitano 

112
808 242 424
217 805 000
218 841 000
213 126 600
217 924 200
213 136 300

213 184 000

218 101 010

218 113 200
218 414 250
217 225 200
211 967 222
969 893 926

218 681 095

808 215 215

218 119 000
217 932 756
218 111 100

116 006
707 200 077
213 617 880
800 203 531

213 235 000
808 201 101
800 201 600
800 201 722

808 535 353
707 210 220
213 500 115

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA

Atendimento Personalizado de 
Apoio ao Munícipe 
Brigada de Coletores 

JUNTA DE FREGUESIA 
DO BEATO

Sede 
Polo de Atendimento da 
Picheleira
Espaço Saúde

808 203 232
218 170 146

218 681 107

218 491 389
218 650 150

NOVO TERMINAL ATM 
EXPRESS NO MERCADO 

ALFACINHA

O Mercado tem finalmente 
um terminal ATM 

A  Junta de Freguesia do Beato e a 
Associação dos Comerciantes nos Mercados 
de Lisboa, sentindo a necessidade dos 
clientes do Mercado Alfacinha e demais 
moradores da Picheleira, conquistaram 
finalmente, junto da Câmara Municipal 
de Lisboa, a instalação por parte da SIBS 
(empresa gestora do sistema) de uma caixa 
ATM para levantamentos, pagamentos 
e outras operações bancárias realizadas 
em terminais semelhantes, na entrada do 
Mercado Alfacinha, na Picheleira.A
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Trabalhos de limpeza urbana na Estrada de 
Chelas, décadas de 70/80

Foto gentilmente cedida por Pedro L. Gomes Pereira

15Memórias




