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DOAÇÃO DE COMPUTADOR À PSP OLAIAS
Decorrente da boa relação institucional existente entre a Junta de
Freguesia do Beato e a 12.ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública
(PSP) – Olaias, que serve a área territorial da nossa freguesia, e tendo
o Executivo desta Junta de Freguesia conhecimento do insuficiente
parque informático daquela Esquadra, necessário à boa
prossecução do trabalho diário dos homens e mulheres que
aqui prestam serviço e que zelam pela segurança de
todos nós, doou um computador, equipado com os
programas informáticos operativos, à
Esquadra da PSP Olaias.

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
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EXECUTIVO
Presidente

SILVINO CORREIA
Pelouros:
Coordenação Geral; Urbanismo;
Segurança e Proteção Civil Local;
Educação; Mobilidade e Transportes.
Atendimento: Quarta-Feira - 17h às 18h00
marcação prévia - silvino.correia@jf-beato.pt

Vogal

VITOR MARQUES
(Substituto Legal do Presidente)

Pelouros:
Recursos Humanos; Espaços Verdes;
Espaço Público; Espaço Saúde;
Habitação.
Atendimento: Quinta-Feira - 17h às 18h00
marcação prévia vitor.marques@jf-beato.pt

Secretário

BRUNO MOUTINHO
Pelouros:
Comunicação Institucional;
Empreendedorismo e Inovação;
Juventude; Movimento Associativo e
Desporto.
Atendimento: Segunda-Feira - 18h às 19h
marcação prévia - bruno.moutinho@jf-beato.pt

Tesoureiro

LUÍS CRISTÓVÃO
Pelouros:
Tesouraria e Finanças; Património;
Turismo; Cultura.

Atendimento: Segunda-Feira - 18h às 19h
marcação prévia - luis.cristovao@jf-beato.pt

Vogal

LUCÍLIA CHARNECA
Pelouros:
Intervenção Social; Ambiente
e Higiene Urbana; Atividades
Económicas; Promoção de Eventos.
Atendimento: Terça-Feira - 17h às 18h00
marcação prévia - luciliacharneca@jf-beato.pt

Assembleia de Freguesia
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Durante o ano anterior, teve esta Junta de
Freguesia conhecimento da possibilidade
de encerramento do Posto de Correios de
Xabregas. Perante este cenário, enquanto
Presidente desta Junta de Freguesia e
em representação de todos os Beatenses,
fui demonstrar junto dos responsáveis
dos CTT a importância deste posto para
a nossa Freguesia, tentando encontrar
soluções que permitissem continuar
com este serviço ativo junto da nossa
população.
Foi nessa altura iniciado um diálogo,
mas, perto do Natal, sem aviso prévio
nem respeito pelo que deve ser o serviço
público, sem respeitar e fazer jus à história
dos Correios de Portugal, foi colocado
um aviso na porta e fechado o posto num
dia que deveria ser de festa da família
e da comunidade, demonstrando uma
falta de respeito por quem, em conjunto
com os Correios, tentava encontrar uma
solução que permitisse que a população
continuasse a ser servida por este posto
dos CTT.
Numa freguesia com múltiplas realidades,
com uma população idosa significativa,
necessitada dos serviços mais elementares
e que via nos Correios uma Instituição
confiável, mas também com a evolução de
estar a nascer na freguesia um dos mais
importantes Polos Tecnológicos do nosso
país, torna-se de extrema dificuldade a
compreensão desta decisão.
Fiz chegar aos CTT o meu protesto,
também em nome de todos aqueles que não
o podem fazer e manifesto o meu empenho
em continuar a lutar pelo serviço público
postal na freguesia do Beato, mesmo
com a confiança abalada, e o protesto de
muitos dos utentes dos CTT que, de forma
livre, têm escrito o que pensam sobre este
encerramento.A

Presidente da Assembleia
de Freguesia
BRUNO INGLÊS

Silvino Correia
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Os rostos da sua Junta de Freguesia

Mónica Amorim
Mónica Amorim nasceu em 1977 em Lisboa e reside,
desde sempre, na freguesia do Beato.
Completou os estudos secundários e fez formação
técnica em diversas áreas das quais se destaca a
formação em secretariado de direção.
Ainda a estudar, com 16 anos, passou a monitora
do programa Praia-Campo Infância, o qual sempre
frequentou como criança; função que repetiu por
três edições, até completar os 18 anos de idade altura
em que se empregou, como administrativa, numa
empresa de técnica de frio e ar condicionado, em
Xabregas.
Mais tarde mudou para uma conceituada empresa
de tapetes e tapeçarias, onde trabalhou cerca de
uma década como secretária de direção, abraçando
posteriormente outro desafio de secretariar a direção
de um grupo empresarial que hoje já não existe.
Voltou à colaboração com a Junta de Freguesia
do Beato há seis anos, como monitora da AAAF/
CAF. Fruto da sua formação profissional, dois anos
depois, passou para os serviços centrais da Junta
desempenhando atualmente serviços administrativos
como Assistente Técnica.A

Luciano Ferreira
Luciano Ferreira, nasceu na localidade de Granja,
freguesia de Tendais, Concelho de Cinfães, em 1954.
Atualmente reside na vizinha freguesia de Marvila.
Trabalha desde que tem memória, ajudando o pai nos
duros trabalhos agrícolas que eram a subsistência da
família.
Veio para Lisboa com 17 anos, em busca de trabalho
e melhores oportunidades de vida e empregou-se
numa empresa de transporte de mercadorias sedeada
em Xabregas. O trabalho era muito duro e pesado,
carregando e descarregando camiões de mercadorias,
e Luciano era ainda um rapaz franzino. O “cabedal”
adquiriu-o com o passar dos anos e dos pesos de
várias dezenas de quilogramas que carregava.
Anos depois, aproveitou a oportunidade de concorrer
para a Câmara Municipal de Lisboa, como Cantoneiro,
corria o ano de 1982. Ainda hesitou em vincular-se, mas
acabou mesmo por ingressar nos Serviços de Limpeza
da CML no qual esteve até à alteração legislativa que
em 2014 transferiu competências da autarquia central
para as Juntas de Freguesia, tendo sido colocado na
freguesia do Beato, sendo Assistente Operacional.A

Sociedade
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CIRCO DE NATAL DO BEATO

UMA TARDE DE CONVÍVIO EM FAMÍLIA E ENTRE VIZINHOS DE TODA A FREGUESIA

E

m dezembro cerca de três milhares de
beatenses foram ao circo, instalado junto
ao Parque da Bela Vista, a convite da Junta
de Freguesia para ver malabaristas, palhaços,
acrobatas, entre outros artistas circenses.

foi um momento da expressão de união desta
comunidade que não deixou de nos manifestar o
profundo agrado com que passaram uma tarde com
boa disposição e em comunhão com os vizinhos de
toda a freguesia. A
Cerca de 3000 beatenses assistiram ao circo de
Natal oferecido pela Junta de Freguesia.

O Executivo da Junta de Freguesia numa
festa convívio de Natal com a população.

O circo é um espetáculo que une gerações e marca
o imaginário de tantos de nós, proporciona sorrisos,
gargalhadas e enche-nos de alegria.
Nesta época natalícia que passou, a ida ao circo foi
uma atividade que a Junta de Freguesia do Beato
proporcionou às famílias (e tantas são as que de
outra forma não têm acesso), para celebrar o espírito
de comunhão, convívio e paz que esta época festiva
propicia.
Celebrar o Natal, nesta grande família do Beato,

Malabaristas, palhaços, acrobatas e outros
artistas recebem os fregueses do Beato.
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ESPETÁCULO DE NATAL “AGUARELA MUSICAL”

UMA TARDE MEMORÁVEL DEDICADA À POPULAÇÃO SÉNIOR

N

uma tarde de domingo em dezembro
passado, a sala do Teatro Ibérico foi
pequena para acolher tantas e tantos
beatenses que não quiseram deixar de aproveitar
um espetáculo, gratuito para a população, na
companhia de vizinhos, ouvir cantigas de outros
tempos e fados portugueses que preenchem as
nossas memórias.

eventos que têm merecido os sorrisos e palavras
de reconhecimento dos beatenses e estes são, sem
dúvida, os melhores presentes de Natal que podemos
receber. A

Bateram palmas, riram à gargalhada e acompanharam
as letras, ao som do grupo Companhia Limitada, que
já tendo atuado para os beatenses noutras ocasiões,
gera uma relação de simpatia que o público não
esquece e reconhece.
Contra o isolamento e a exclusão social, sobretudo
da população mais idosa, mas sem descurar as
gerações mais jovens, a Junta de Freguesia organiza
ao longo de todo o ano uma série de atividades e

Cantigas de outros tempos e fados
portugueses que preenchem as memórias
da população.

Contra o isolamento e a exclusão social o
Executivo da Junta de Freguesia junta-se
à população para assisitir ao memorável
espetáculo.

O Presidente da Junta de Freguesia,
Silvino Correia, cumprimenta e escuta os
fregueses.

Educação
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Visitámos a Escola EB 2,3 das Olaias e conversámos com o diretor do Agrupamento, Francisco
Simões.

Escola EB 2,3 das Olaias

V

isitámos a escola EB 2,3
das Olaias em
dezembro, numa tarde
fria e cinzenta, mas que já
prenunciava a época festiva
de natal que se aproximava; as
decorações na escola assim o
comprovavam.
O diretor do Agrupamento de
Escolas das Olaias, Francisco
Simões, recebeu-nos no seu
gabinete, que tem espaço para
acomodar decentemente todas as
papeladas e dossiês inerentes ao
trabalho de direção, mas também
tem lugar para expor trabalhos
artísticos e cartas de alunos e
famílias que reconhecem o
importante impacto positivo
que a escola, este diretor e a
equipa que dirige, teve nas
suas vidas. Mas o gabinete,
apesar de espaçoso, está num
edifício cuja alvenaria e caixilharia

não proporcionam grande
isolamento térmico e acústico e o
telhado da escola também precisa
de ser renovado.
A Escola EB 2,3 das Olaias, cuja
construção remonta ao ano de
1983, nunca foi alvo de obras
de requalificação. A única
intervenção considerável de
melhoria para a escola foi o
pavilhão gimnodesportivo,
acrescentado no final de 2007,
um investimento para o qual,
diz-nos Francisco Simões, a
Junta de Freguesia do Beato foi
muito importante e que é o único
edificado de toda a escola que
apresenta condições dignas. Aliás,
a escola mantém um protocolo
com a Junta de Freguesia do
Beato para que o pavilhão sirva
também a população local das
Olaias/Picheleira, sendo um

importante equipamento para a
prática desportiva naquela zona da
freguesia.
Mas os desafios que o diretor
Francisco Simões enfrenta
não se prendem somente com
o edifício e as tão necessárias
obras de requalificação. O
Agrupamento de Escolas das
Olaias, do qual a EB 2,3 das
Olaias é sede, está integrado nos
chamados Territórios Educativos
de Intervenção Prioritária
(TEIP), uma caracterização do
Ministério da Educação para
a adequação de programas
educativos e de intervenção em
escolas de territórios económica
e socialmente desfavorecidos. A
maioria dos alunos é oriundo
de famílias carenciadas e
muitos estão ao cuidado de
instituições. A escola recebe
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A Junta de Freguesia do Beato continua a pugnar pelas obras
de requalificação de toda a escola.

também a totalidade de alunos
da Casa de Acolhimento
para Crianças Refugiadas,
tem alunos de mais de 30
nacionalidades e de outras
etnias, vários não chegam
a permanecer na escola
pelo ano letivo completo,
seguindo caminho com as suas
famílias itinerantes, noutras
situações de vida nómada
ou decorrentes de mudança

devido a desestruturação familiar. Dos
que permanecem na escola, muitos
têm elevadas taxas de absentismo
e vários também não concluem os
estudos, sendo que o co m bate
ao aba ndo no e i n sucesso
escola r é out ro do s eno r mes
desa f io s em que a equ ipa de
prof issio na is que Fra nc isco
Si mõ es co o rdena se em pen ha
d ia r ia mente nest a escola e
A g r upa mento.

650

EB 2,3 das Olaias

alunos
23
Assistentes
Operacionais

O Agrupamento de Escolas das Olaias, atualmente
frequentado por cerca de 1200 alunos, é composto
pelas escolas EB1 Eng.º Duarte Pacheco (na Picheleira,
freguesia do Beato) EB1 Ator Vale e EB1 Bairro do
Armador (ambas em freguesias vizinhas, da Penha
de França e de Marvila, respetivamente) e EB 2,3 das
Olaias, (sede do agrupamento, na freguesia do Beato).
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Dados da escola

´

em numeros

Para fazer face a algumas
questões específicas desta
diversidade de alunos, o diretor
revela-nos que o Agrupamento
tem algumas parcerias com
diversas instituições que são
muito importantes para a
missão da escola. Tem parcerias
com o Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, por causa dos
diversos alunos indocumentados
a quem é necessário resolver
as questões burocráticas para
permanecerem; todos os anos
reservam uma turma para alunos
estrangeiros em que o português
é lecionado de acordo com o
nível de proficiência do aluno;
tem parcerias com o Ministério
da Educação da Roménia, dada
a grande comunidade romena
no território de intervenção
da escola, para proporcionar
aulas com professores romenos
e tem parcerias específicas
para alunos chineses, que hoje
em dia já são oriundos de uma
comunidade mais integrada no
nosso território, como é também
o caso da comunidade indiana
ou, com outras características,

Assistentes

´

Tecnicos

117
Professores

(dos quais 7 de apoio aos alunos com
Necessidades Educativas Especiais)

Educação

da comunidade cigana; mas
porque todas mantêm as suas
especificidades, necessitam de
intervenções direcionadas e as
parcerias permitem concretizá-las.
A escola tem turmas abrangidas
pelo Programa Integrado de
Educação e Formação (PIEF);
uma medida socioeducativa da
Direção-Geral da Educação que
visa favorecer o cumprimento
da escolaridade obrigatória
e a inclusão social e para as
quais, revela-nos Francisco
Simões, é fundamental
o acompanhamento dos
diversos Técnicos de
Intervenção Local, que
felizmente se têm mantido os
mesmos há já alguns anos,
bem como uma parte dos
professores, fazendo da sua
equipa, juntamente com técnicos
administrativos e operacionais,
como que uma família. É este

sentido, de força na união de um grupo
de profissionais com experiência e
conhecimento da escola e do território
no qual esta se insere, que o diretor
enfatiza quando nos conta que, embora
tenha mais de metade do corpo docente
estável, também enfrenta desafios a
nível da colocação de professores e
outros constrangimentos a nível dos
profissionais auxiliares.
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ou formação que permita uma
entrada qualificada no mercado
de trabalho.
Esta escola, que tem
procurado implementar
todas as soluções disponíveis
para responder ao contexto
socioeconómico e cultural
muito desafiante em que
se enquadra, que precisa de
obras urgentes, com alunos
de tão diversas proveniências,
é também reconhecida
como Escola de Referência
para alunos cegos e de
baixa visão desde o ano
letivo 2008/2009. De resto,
das poucas intervenções de
obras que esta escola viu,
foram precisamente algumas
adaptações, nomeadamente
ao nível do pavimento entre os
edifícios da escola, com guias
próprias para cegos.

Outra das ofertas educativas existentes
na escola são os Cursos de Educação
e Formação (CEF), um programa
da responsabilidade conjunta do
Ministério da Educação e da Ciência
e do Ministério da Economia e do
Emprego, que proporciona outra
via de oportunidade, também para
jovens entre os 15 e os 18 anos, que
tenham repetido insucesso escolar
no percurso tradicional, poderem
concluir a escolaridade obrigatória.
Estes cursos elaboram um percurso
flexível e ajustado aos alunos, por
forma a que possam prosseguir estudos No total, o Agrupamento tem

O pavimento tátil nesta
que é uma escola de
referência para cegos na
área de Lisboa.
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A equipa de profissionais que Francisco Simões coordena empenhase diariamente na missão desta escola.

25 alunos cegos ou de baixa
visão e 7 professores de apoio
aos alunos com Necessidades
Educativas Especiais. Também
no caso destes alunos, todos
contribuem para o sucesso
do seu ensino e o contacto
com alunos com necessidades
especiais beneficia, em sua

medida, toda a comunidade escolar
sobretudo numa realidade onde o
sucesso escolar se mede mais na
integração social dos alunos do que nas
pautas.

de ter que agilizar questões,
burocráticas e práticas, com
quatro Juntas de Freguesia
diferentes, nas quais o
Agrupamento tem escolas ou
de cujo território recebe alunos.
Para a concretização da
missão da sua equipa afirma
que tem contribuído também
a ótima relação institucional
que mantém com a Junta de
Freguesia do Beato que, diznos Francisco Simões, tem sido
excelente tanto na agilização das
questões com a escola básica
do Agrupamento, aplicação do
protocolo do pavilhão da escola
e também na dinamização de
ações que visam precisamente a
integração, através do desporto,
iniciativas de intervenção e
debate, entre outras, tanto em
ambiente escolar como em
contexto mais alargado, pela
freguesia.A

O trabalho do diretor do Agrupamento,
Francisco Simões, tem, além destes
desafios educativos, a complexidade

O pavilhão gimnodesportivo da escola, construído mais recentemente, também com o apoio da
Junta de Freguesia, é o único espaço da escola com boas condições.

Educação
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OH-OH-OH!
O PAI NATAL ESTEVE NAS ESCOLAS EB1 DO BEATO

PRESENTES DIDÁTICOS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS BÁSICAS DO BEATO
O Pai Natal esteve nas escolas básicas da Madre de
Deus, Eng. Duarte Pacheco e do Beato (Manutenção
Militar) e contou com a ajuda do Presidente da Junta
de Freguesia, Silvino Correia, para entregar presentes
didáticos às crianças que estudam na nossa freguesia.
O presente foi um quadro dupla-face para poderem
exercitar a escrita, as contas ou exprimirem em
desenhos a sua criatividade e foi recebido por todas

O Presidente da Junta de Freguesia,
Silvino Correia, acompanhou o Pai Natal
do Beato na distribuição de presentes.

O Pai Natal do Beato interage com as
crianças em mometos de felicidade e
alegria.

as crianças com muita alegria, mais ainda porque
foi oferecido pelo próprio Pai Natal da Junta de
Freguesia.
Na última visita, à escola do Beato na Manutenção
Militar, tivemos a felicidade de ser também
presenteados pelo espetáculo de Natal das crianças,
que atuaram para uma enorme plateia de pais e
familiares.A

O Pai Natal do Beato prepara-se para
distribuir presentes às crianças das
escolas básicas da freguesia.

O Presidente da Junta de Freguesia,
Silvino Correia, foi o ajudante especial do
Pai Natal do Beato.
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Obras

NOVO ESPAÇO “CRESCER SAUDÁVEL”
NO MERCADO ALFACINHA

AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

F

oi recentemente inaugurado pelo Vereador
da Educação e Direitos Sociais da Câmara
Municipal de Lisboa, Manuel Grilo, o
novo Espaço “Crescer Saudável”, no Mercado
Alfacinha.
A inauguração, que contou com a presença do
Presidente da Junta de Freguesia do Beato, Silvino
Correia, teve direito a workshops sobre alimentação
saudável onde uma turma da EB1 da Madre de Deus e
Reconhecidos chefs de cozinha transmitiram
conceitos e receitas de alimentação saudável.

mas também dotando a comunidade escolar com
conhecimentos, capacidades e atitudes que lhes
permitam adotar comportamentos e estilos de vida
saudáveis.
O Presidente da Junta de Freguesia do Beato, Silvino
Correia, também participou no workshop sobre
alimentação saudável.

uma turma da EB1 Eng.º Duarte Pacheco, orientados
por dois reconhecidos chefs de cozinha, apreenderam
conceitos e receitas de alimentação saudável.
O espaço faz parte do Programa de Alimentação
Escolar – Crescer Saudável, da Câmara Municipal de
Lisboa e tem como finalidade promover a aquisição
de hábitos alimentares saudáveis, proporcionando
não só o acesso a uma alimentação de qualidade,

Será um local onde se desenvolverão atividades
com a população escolar, durante a semana, e com a
população em geral, aos sábados.
Pretende-se, com este espaço, incentivar à prática
de uma alimentação saudável, através do consumo
de alimentos de produção nacional, sustentáveis,
respeitando a sazonalidade e preferencialmente com
recurso a circuitos de produção curtos.
Os participantes serão desafiados a “meter a mão
na massa” e experienciarem a preparação de pratos
simples e saudáveis, aprendendo dicas úteis para a
adoção de hábitos alimentares adequados. A

Ação Social

C
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CEGOS
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO

arros estacionados no passeio, dejetos de animais, lixo no chão e até
placards publicitários na via pública são apenas alguns dos
obstáculos que as pessoas com deficiência visual enfrentam
diariamente nas ruas da nossa cidade.
Na nossa freguesia estimamos que vivam muitas pessoas com esta
problemática, sendo que, de acordo com a informação das instituições
dedicadas, a maioria está desempregada e um grande número não está
integrado na comunidade, nem é autossuficiente em tarefas tão “simples”
como cozinhar, ir ao supermercado ou ao banco.
No sentido de facilitar a sua integração e de promover uma participação
mais ativa na sociedade, a Associação Promotora do Ensino dos Cegos no
ensino de Braille disponibiliza-se para ajudar esta população, no uso da
informática como ferramenta de inclusão e organização de workshops,
Orientação e Mobilidade e Atividades da Vida Diária.
A Junta de Freguesia do Beato associa-se na divulgação desta informação
procurando deste modo sensibilizar a população para que reduza os
obstáculos deixados na via pública que prejudicam a circulação dos cegos.
SE CONHECE ALGUMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL,
CONTACTE A ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO DOS CEGOS.
+ info: Associação Promotora do Ensino dos Cegos
Rua Francisco Metrass, nº 95 | 1350-141 Lisboa | 213 887 833 | apecgeral1888@gmail.com

*O esquema cromático, o tamanho de letra e conteúdos desta página são adequados
para a leitura de pessoas com deficiência visual.
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Informação Útil

Carris e Metropolitano

Contactos Úteis

213 500 115

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

SAÚDE
Número de Emergência

112

SNS 24

808 242 424

Hospital de Santa Maria

217 805 000

Hospital de São José

218 841 000

Hospital D. Estefânia

213 126 600

Hospital Curry Cabral
Hospital dos Capuchos

Brigada de Coletores

218 170 146

Atendimento Personalizado de
808 203 232
Apoio ao Munícipe
JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO
Sede

218 681 107

217 924 200

Polo de Atendimento no
Mercado Alfacinha

218 491 389

213 136 300

Espaço Saúde

218 650 150

Maternidade Dr. Alfredo da Costa 213 184 000
Centro de Saúde de São João

218 101 010

POLÍCIA
PSP

218 113 200

PSP - Olaias

218 414 250

Polícia Municipal

217 225 200

Policia Judiciária (Piquete)

211 967 222

Escola Segura

969 893 926

Comércio Local

Já Abriu

BOMBEIROS
Bombeiros Voluntários Beato e
Penha de França

218 681 095

Regimento Sapadores Bombeiros

808 215 215

TÁXIS
Retális - Rádio Táxis Lisboa

218 119 000

Cooptáxis

217 932 756

Teletáxis

218 111 100

ACONSELHAMENTO E APOIO
116 006
Linha de Apoio à Vítima
APAV

707 200 077

Instituto de Apoio à Criança

213 617 880

Linha de Apoio ao Idoso

800 203 531

UTILIDADE PÚBLICA
Santa Casa da Misericórdia

213 235 000

EPAL - Falhas de água

808 201 101

EPAL - Roturas na Via Pública

800 201 600

Gás - Emergência

800 201 722

Eletricidade - Linha de
Atendimento ao Cliente

808 535 353

CP

707 210 220

FOOD4FITNESS
Calçada do Carrascal, 181 A (Picheleira/Olaias) 		
todos os dias das 9H00 às 19H00

Onde era uma mercearia, os descendentes do anterior
comerciante decidiram transformar o local e ali abrir
um agradável pronto-a-comer cujo conceito principal
é a alimentação saudável, cheia de sabor e nutrientes.
Além da venda em loja, onde servem também
pequenos-almoços e lanches, fazem entregas de
refeições semanais ao domicílio/escritório, sob um
plano nutricional determinado por cada cliente.A

Higiene Urbana

SEJA BOM CIDADÃO, NÃO DEIXE LIXO NO CHÃO
UMA FREGUESIA MAIS LIMPA COMEÇA POR SI
NOVAS ECOILHAS SUBTERRÂNEAS NA PICHELEIRA
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fAça Boa uTiliZação dOs
EcopOntoS e eCoilHas

Para rEcolHa gRatuIta
De lIxo vOlumOso cOntaCte a Cml

808 20 32 32
A JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO CONSEGUIU
4 ECOILHAS SUBTERRÂNEAS PARA A PICHELEIRA
Uma medida decorrente do trabalho conjunto da Junta de Freguesia com a
Câmara Municipal que melhora a qualidade de vida da população e comércio
locais.
Estes novos contentores de resíduos urbanos, recicláveis e indiferenciados, estão
enterrados no solo e por isso são mais higiénicos, pois não libertam odores; são
mais funcionais, porque têm maior ergonomia e maior capacidade, além de terem
menor impacto visual do que as tradicionais ecoilhas e contentores à superfície.
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Sábado | 9 de março | 15h00

Teatro Ibérico

ARTemPALCO apresenta

Há Revista
no Beato
Levante o seu bilhete gratuito na Junta de Freguesia
ou Polo de Atendimento a partir do dia 25 de fevereiro
coprodução:

organização:

*Limitado aos lugares disponíveis

