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CONTACTOS:

Sede: Rua de Xabregas, 67 – 1.º 

1900-439 Lisboa

Atendimento ao público: segunda a sexta das 10h00 às 18h00 (Horário de Verão)

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

época de atividade física moderada em salutar convívio e apreciando a 
paisagem dos percursos Por Caminhos de Xabregas e Por Caminhos da 
Picheleira.

SÁBADOS | 15 e 29 de SETEMBRO | PARTIDAS ÀS 9H30
Inscreva-se e participe!

LISBOA VAI AO PARQUE NO BEATO 

Até Setembro, Lisboa Vai Ao Parque na Mata da Madre de Deus. 
Participe nas atividades, a Entrada é Livre! 

Casa da Misericórdia.

Próximas datas: 15 e 29 Setembro 
Das 15H30 às 18H30
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https://www.youtube.
com/user/FreguesiaBeato

wwwinstagram.com/junta_
de_freguesia_do_beato

www.jf-beato.pt www.facebook.com/
freguesiabeato

https://twitter.com/JF_Beato



Lisboa, a primeira capital Europeia 

a assinar o Novo Pacto de Autarcas 

para Mudanças Climáticas e Energia 

em 2016, será “Capital Verde 

Europeia 2020”. A distinção é o 

desenvolvido para tornar a cidade 

mais verde e amiga das pessoas, 

CO2 entre 2002 e 2014, o consumo 

 

Sentimos esta distinção como 

reconhecimento de um trabalho 

que também é nosso, da freguesia 

e que, como venho referindo, 

trabalhamos, no imediato ou a longo 

primeira perspetiva a nível local, 

mas repercutem-se globalmente na 

cidade. 

A criação de mais áreas pedonais, 

o crescimento das áreas verdes, 

da água foram os compromissos 

assumidos para que Lisboa venha 

agora a ser reconhecida como a 

primeira cidade do sul da Europa a 

ser “Capital Verde Europeia”. 

A freguesia do Beato está convicta 

de que, através das medidas 

que tem vindo a pôr em prática, 

estará na linha da frente para vir 

a receber benefícios desta visão 

de sustentabilidade, da qual sem 

dúvida partilhamos e para a qual 

contribuímos, ter uma Cidade mais 

Verde em 2020 e mais Verde para o 

futuro. A

 Assembleia de Freguesia

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

Vogal
VITOR MARQUES

(Substituto Legal do Presidente)

Pelouros:
Recursos Humanos; Espaços Verdes; 

Espaço Público; Espaço Saúde; 
Habitação.

Tesoureiro
LUÍS CRISTÓVÃO

Pelouros:
Tesouraria e Finanças; Património; 

Turismo; Cultura.

Presidente da Assembleia de 
Freguesia

BRUNO INGLÊS

Secretário
BRUNO MOUTINHO
Pelouros:
Comunicação Institucional; 
Empreendedorismo e Inovação; 
Juventude; Movimento Associativo e 
Desporto.

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

Silvino Correia

Editorial

EXECUTIVO MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Pr
SI
Pe
Co
Se

3



Feira Medieval do Beato 2018 

Nos dias 15, 16 e 17 de junho a Junta de 
Freguesia do Beato voltou a recriar 
momentos históricos na Mata da Madre 

de Deus revivendo de novo a ápoca medieval, 
evento que lançou, pela primeira vez há quatro 
anos, na cidade de Lisboa. 

 
Milhares de visitantes acorreram à Mata da Madre 
de Deus para aproveitar o ambiente medieval que 

faltaram as comodidades modernas que qualquer 
pessoa atualmente procura, sobretudo em eventos 
de acolhimento familiar, como é o caso da Feira 
Medieval do Beato.

Não faltaram também boas comidas e bebidas, 
artesanato, jogos tradicionais, videntes e falcoeiros, 
tudo com espírito medieval acompanhado de uma 
programação que animou a Feira Medieval desde o 

Cultura4
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início da tarde até ao fecho em cada noite.

históricas, combates de espadas e rituais medievais 
pelo grupo Templários de Sintra, grupo de música 
medieval Tok’Avacalhar, danças medievais pela 
Companhia Pé de Dança e danças orientais pela 

por Marco Patrocínio, e espetáculo de fogo por Fire 
Dragons, espetáculo de magia por Helder Santos, 
possibilidade de contacto com a falcoaria, por 
Westfalconcontrol e acampamento medieval com 
ofícios de época, por Associação Roteiro da Época.

convívio e houve também uma representação das 

da freguesia do Beato que se vestiram a rigor e se 
deram a conhecer aos que nos visitaram por estes 

dias na Feira Medieval do Beato 2018.A

O executivo da Junta de Freguesia
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Os rostos da sua Junta de Freguesia

Sociedade

Luísa Pereira José Manuel Anjos

Luísa Pereira, nasceu no Beato há 56 anos; aos 6 
 

Regressaria à freguesia do Beato com 20 anos de 

das Juntas de freguesia não eram comparáveis às de 
hoje. 

por gosto, voltava à Junta à noite para aprender 

Durante o dia tinha, naquela altura, apenas mais 
um colega. 

do economato, e até um pouco de contabilidade 
autárquica. 
Há cerca de 10 anos que, depois de concluir a sua 
licenciatura em Direito, assumiu a função de Técnica 
Superior na área Jurídica, função que desempenha 

atualmente.A

José Manuel Anjos, 56 anos, Encarregado de 
Higiene Urbana. 

hotelaria, mas também noutras indústrias e, com 
espírito empreendedor, chegou a estabelecer-se por 
conta própria. 

mas, dois anos depois, concorre para Encarregado 

desempenhar até à alteração legislativa que em 

as Juntas de Freguesia, tendo sido colocado na 
freguesia do Beato como Encarregado Geral de 
Higiene Urbana. 
Neste serviço, tem atualmente seu cargo 21 
trabalhadores, alguns dos quais agora em processo 

fundamental serviço.A



Entrevista

Luís 
Cristóvão En

tr
ev

is
ta

Luís Cristóvão, 50 anos, 
bancário, casado, 2 
filhos, filho da freguesia.

Novo mandato – Novo 

Presidente! Sente mudanças 

desde a tomada de posse?

É de realçar que no anterior 
mandato fui eleito para a 
Assembleia de Freguesia pela 

ano de mandato, fui convidado 
para o Executivo da Junta 
para substituir um dos Vogais. 
Quanto a mudanças, e apesar 
de se notar uma continuidade 
do trabalho desenvolvido pelo 
anterior Executivo, claro que 
se notam já algumas mudanças 
no sentido sempre de melhorar 

o funcionamento da Junta e 
também dos serviços que se 
prestam aos fregueses.

Tem a responsabilidade das 

este sempre um Pelouro sensível. 

Beato?

pilares do bom trabalho e saúde 
de qualquer instituição seja ela 
pública ou privada, e todos nós já 
sentimos na pele há bem pouco 
tempo e fomos obrigados a 

conseguirem voltar a equilibrar 

é notícia regular nos media 

muitos municípios e freguesias do 

Beato, e fruto de uma gestão 
muito rigorosa dos anteriores 
Executivos socialistas, podemos 

contas, e que vamos continuar a 
ter as contas da freguesia como 
uma grande preocupação, pois 

são devidamente ponderados de 
modo a continuar a manter as 

7
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pensa dinamizar esta área tão 

pode até trazer mais visitantes à 

O Beato é uma freguesia em que 
se perspectiva num futuro muito 

terão impacto na oferta cultural 
que se desenvolve na freguesia, 
sendo o caso de maior impacto o 
espaço sul da antiga Manutenção 
Militar (MM), atribuído ao 
Hub Criativo Beato / StartUp 
Lisboa estando já em fase de 
arranque um inovador projeto 
que consistirá na adaptação do 
espaço da antiga central elétrica a 

“(...) a Junta de 
Freguesia continuará a 
apoiar outros projetos e 

Teatro ibérico (...)”

um novo conceito com espaço de 
restauração e fábrica de cerveja 
artesanal, em que esta será a 
primeira “loja” a abrir e com o 
cunho de uma grande marca 
líder do mercado a Unicer-Super 
Bock, e na qual já está garantido 
que desenvolverá paralelamente 
um oferta cultural nesse mesmo 
espaço (ver pág. 10). Esperamos 
ainda que a C.M. Lisboa avance 

a espaço museológico da antiga 
fábrica de moagem da MM, 
que muito nos enriquecerá 
culturalmente. Não podemos 
esquecer que a Junta de 
Freguesia continuará a apoiar 

tal como o Teatro Ibérico e o 
Ar.Co instalado em Xabregas 
e alvo de uma reportagem no 
anterior boletim. Lembro ainda 
que também existe na freguesia 
na Rua João Nascimento Costa 
o Museu do Corpo Nacional de 
Escutas (Escuteiros) que, pese 
embora estar direcionado para 

se da maior associação nacional 

de juventude, o que tudo 

muitos visitantes, desde que 

devidamente divulgados.

Com o aumento da oferta 

exposição do Bordalo II e da 

também turistas. Lisboa está na 

na moda?

A cidade despertou para a 
procura de novos locais e 
espaços para implementar 
novas atividades e negócios 
(nomeadamente da restauração), 
muitos deles em espaços antes 
considerados marginais, e 
claramente o Beato está dentro 
deste padrão, e os dois eventos 

trouxeram muitos visitantes 

do Beato, e sim, claro que sim 

na moda, mas ainda tenho 
esperança que esteja mais na 

são esperadas na freguesia, tal 
como a devolução à cidade da 
atual frente ribeirinha, ocupada 

do que se fará ao espaço 
Norte da Manutenção Militar, 



dos terrenos do antigo Casal 
do Pinto, na Picheleira, alguns 
novos empreendimentos e 

devolutos e também da 
transformação do Vale de Chelas, 
embora para alguns destes 
projetos estejamos a falar de 
algo ainda muito distante, o que 
alterará em muito o Beato que 
hoje conhecemos.

Feira Medieval do Beato. Qual o 

2019?

que vai na 4.ª edição foi um 
enorme sucesso e trouxe muita 
gente ao Beato. Esperamos que 
continue e que consigamos 
melhorá-la ainda mais, cientes de 

espaço em que a implementamos, 
mas que hoje, na freguesia, é 

este evento. No “feedback” que 
recolhemos de opinião junto dos 
nossos fregueses é de que vale a 
pena manter no nosso calendário 
a Feira Medieval.

os motivos de interesse para esta 

A Gala do Beato é um evento 

promovemos anualmente, 
dando a conhecer e enaltecendo 

nossa freguesia do Beato e 
que já é esperado por uma 

população, sendo de realçar 

lotação do Convento do Beato é 
esgotada, o que demonstra a sua 

não posso ainda divulgar nada, 
mas cito a velha máxima de que 
em equipa vencedora não se 

voltamos a ter gentes e grupos 
da freguesia de muita e boa 
muita qualidade.

O património é outro dos seus 

do Beato?

Com os protocolos de passagem 

para as Juntas de Freguesia, 
dos últimos anos houve um 
crescimento muito grande do 
número de funcionários da Junta 
de Freguesia, que resultou na 
sobrelotação do espaço (alugado) 
em Xabregas, no qual a Junta 
do Beato está instalada há já 
vários anos, resultando de uma 
grande preocupação de todo 
o Executivo que tem, junto 
da C.M.Lisboa, desenvolvido 

albergar nomeadamente todos 
os serviços administrativos. Para 
o imediato e para colmatar a 
necessidade de espaço, estamos 
a adaptar o antigo espaço dos 

Nova do Grilo ao lado do Espaço 
Saúde e ainda de uma outra loja 
cedida pela C. M. L. no mesmo 
local para instalarmos alguns 
dos serviços técnicos da Junta, e 
assim proporcionarmos melhores 

funcionários. A

9Entrevista

Sempre teve os escuteiros no coração. Aqui com o Agrupamento 760 Beato em visita a Santiago de Compostela 



Apresentação da Browers Beato, no Hub 
Criativo do Beato

Foi recentemente 
apresentado, no Hub 
Criativo do Beato, o 

projeto para remodelação 
do espaço da antiga central 
elétrica da Manutenção Militar 
onde este ano se realizou a 
exposição World Press Photo.

Neste espaço irá nascer, em 
outubro de 2019, a nova 
marca Browers Beato, uma 
nova marca da Super Bock 
Group, dedicada à produção, 
degustação e experimentação de 
cervejas artesanais e que terá, 
também, programação cultural e 

10 Economia

workshops dedicados sobretudo 
à cultura cervejeira e ainda uma 

com o Grupo Multifood, anunciou 
o CEO da Super Bock.

A apresentação contou com 
a presença do Presidente da 

Fernando Medina, do Vice-
Presidente Duarte Cordeiro e do 
Presidente da Junta de Freguesia 
do Beato, Silvino Correia a convite 
do CEO da Super Bock Group, 
Rui Lopes Ferreira e do CEO da 
Start Up Lisboa, Miguel Fontes, 
entidade gestora do Hub Criativo 
do Beato.

O projeto, encomendado ao 
gabinete do premiado arquiteto 
Eduardo Souto de Moura pela 
Super Bock Group, custará cerca 

“com carinho, como se fosse 
uma avó [porque] as avós são 

com carinho”, segundo palavras 
do arquiteto Souto de Moura 
durante a apresentação.

O Presidente da Junta de 
Freguesia do Beato, Silvino 
Correia, expressou “um misto 
de alegria e de esperança na 

esperando que seja o primeiro 
de muitos a desenvolver no local, 
atraindo dessa forma novas 
pessoas para a freguesia, mas 

sonhos dos que cá residem em 
ver ativo um tão importante polo 
industrial e cultural da freguesia.” 

A



Câmara Municipal de 
Lisboa procedeu 
recentemente à 

repavimentação de diversas 
ruas no Bairro da Madre de 
Deus.

 Os trabalhos, para os quais a 

Junta de Freguesia do Beato 

de Lisboa, dado o mau estado 

Repavimentação no Bairro 
da Madre de Deus

do pavimento em várias ruas 
da freguesia, foram agora 

da CML “Reabilitação de 
pavimentos na Zona Oriental da 
Cidade”. 

Esta obra não conclui, no entanto, 
a necessidade de continuar a 
repavimentar vias que continuam 

diariamente a degradar-se e 
para a qual a Junta de Freguesia 
não deixará de persistir na sua 
execução.

Nos últimos cinco anos mais 

foram alcatroados melhorando 
a circulação rodoviária, 
proporcionando mais segurança e 

conforto à população.A

11Obras



Foi com grande emoção e 
alegria que cerca de 500 
pessoas na melhor idade 

desfrutaram do passeio anual 
organizado pela Junta de 
Freguesia do Beato dedicado 
à população com mais de 55 
anos.
Este ano o passeio começou 
com uma visita ao Santuário de 
Fátima, na parte da manhã, onde 
a população pode cumprir os 
seus rituais de devoção e fé. 
Depois da passagem por Fátima 
o grupo prosseguiu viagem para 
o almoço convívio na Quinta 

Almeirim, seguida de tarde de 
baile com música ao vivo e uma 
atuação muito especial por parte 
do Rancho Folclórico Infantil de 

 
A refeição, onde não faltou 
a tradicional sopa da pedra, 
continuou com um animado 
convívio, com baile e intervenção 
do Rancho Folclórico Infantil de 

Presidente da Junta teve ocasião 
de se ditrigir a todos os presentes 

sobre as atividades desenvolvidas 
pela Junta de Freguesia.

O grupo seguiu de Lisboa em 

de Bombeiros Voluntários 
do Beato disponível, durante 
todo o passeio, para qualquer 
eventualidade. Distribuídos por 
todos os autocarros, sempre 
em contacto com a população 
encontravam-se todos os 
membros do Executivo, vários 
Técnicos e Assistentes da Junta de 
Freguesia apoiados pelo Grupo 
de Voluntários da Proteção Civil 

Local. A

Passeio Anual Para A Melhor Idade 2018

Sociedade12

Um Presidente sempre afetuoso e próximo da população Visita ao Santuário de Fátima sempre pedida pelos 
participantes





Informação Útil

Contactos Úteis
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SAÚDE

SNS 24
Hospital de Santa Maria 
Hospital São José 

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

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

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

Correio do Leitor

Maria Ferreira, Bairro da Madre de Deus

 
A Feira Medieval do Beato, que já vai na sua 4.ª 
edição, pioneira na cidade de Lisboa e que já 
foi também seiscentista e setecentista nas duas 

meses a preparar e envolve muitas pessoas e 
recursos.  
Este ano a Feira Medieval com grande repercussão, 

de milhares de pessoas, a maioria beatenses e 
lisboetas, mas contou igualmente com a presença 

país. 
A Junta tem auscultado os moradores ao longo 

ano após ano, por forma a que este evento seja 
um espaço lúdico e cultural para os beatenses mas 

cidade de Lisboa . A



Assim era a Marcha do Beato nos anos 50 do 
século passado. 
As Marchas de Lisboa remontam ao ano de 

1932, sendo hoje, a par com os Santos Populares, umas 
das mais antigas tradições da cultura popular da nossa 
cidade. 

Memórias

Marcha Popular do Beato 1950, AML 
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