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Editorial

EXECUTIVO
Presidente

SILVINO CORREIA
Pelouros:
Coordenação Geral; Urbanismo;
Segurança e Proteção Civil Local;
Educação; Mobilidade e Transportes.
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Existem temas que, pela sua
importância e impacto na
comunidade, nos devem merecer
cuidada atenção, mesmo que à
partida contenham objetivos que
nos pareçam quase impossíveis de
atingir.

Vogal

VITOR MARQUES
(Substituto Legal do Presidente)

Pelouros:
Recursos Humanos; Espaços Verdes;
Espaço Público; Espaço Saúde;
Habitação.

Assim se passa com as questões
relacionadas com as alterações
climáticas; na realidade a
consciencialização para a mudança e
a ação concreta para que aconteçam
transformações é ainda tímida e
insuficiente em grande parte do
mundo e a mensagem, pela sua

Secretário

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

importância, deve continuar a
repetir-se.
As transformações para as quais
trabalhamos e que procuramos
alcançar, algumas no imediato outras
mais a longo prazo, revelarão o seu
impacto numa primeira perspetiva

Tesoureiro

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

a nível local, da nossa freguesia,
mas impactarão globalmente toda
a cidade e, em conjunto com outras
freguesias e cidades ambientalmente
mais atentas, terão repercussões em
todo o país.
Um exemplo do trabalho que
desenvolvemos nesta área é o nosso

Vogal

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

objetivo a médio prazo, para que seja
introduzido na freguesia um sistema
de rega e lavagem públicas com água
reaproveitada; mais um progresso
ecologicamente sustentável para
o Beato, e que contribuirá para
um ambiente melhor e mais

Assembleia de Freguesia
Presidente da Assembleia de
Freguesia
BRUNO INGLÊS

sustentável.A

Silvino Correia
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Sociedade

Os rostos da sua Junta de Freguesia

Ernesto Fernandes
Ernesto Fernandes, decano da Junta de Freguesia
do Beato nascido a 5 de julho de 1934, iniciou a sua
vida profissional pública nesta Junta de Freguesia
em 1963. Na época dedicava-se ao serviço público
em horário pós-laboral, ao final dos dias de
trabalho num escritório em Lisboa.
Reformou-se em 1992, mas o seu exemplo de
trabalho e dedicação mereceram-lhe o convite e a
vontade para se manter ativo na Junta, mesmo sem
contrato, remuneração e horário vinculativo.
Com uma belíssima caligrafia, frequentemente
requisitada sobretudo para trabalhos de
homenagens e marcadores de livros personalizados,
mantém-se ainda hoje ao serviço da Junta de
Freguesia do Beato ajudando em algumas tarefas e
mimando os colegas.
Com uma vitalidade invejável, é um modelo de
resiliência, trabalho ao serviço da comunidade e
camaradagem para com todos os que, muito mais
novos, percorrem agora os caminhos do serviço
público que o Sr. Ernesto tem trilhado ao longo
destes 55 anos.A

Fernanda Marques
Fernanda Marques iniciou a sua colaboração com
a Junta de Freguesia do Beato em 1986, com 16
anos, quando foi monitora da atividade PraiaCampo Infância e onde conheceu Vladimir Marques,
animador sociocultural, posteriormente motorista
desta Junta de Freguesia e com quem casaria mais
tarde.
Veio depois a integrar os quadros permanentes da
Junta de Freguesia, inicialmente desempenhando
funções de tarefeira, limpeza e chegando também a
fazer distribuição deste Boletim à população.
Mais tarde, como assistente operacional, assumiu a
responsabilidade de zeladora de um dos Balneários
Públicos disponibilizados na Freguesia, o Balneário
da Quinta do Ourives, onde permaneceu até à
primeira licença de maternidade.
Regressada ao ativo, mudou para o Balneário da
Rua Gualdim Pais, tendo, desde então, continuado
a cuidar com zelo deste espaço que mantém um
serviço essencial à população carenciada que ali vê
asseguradas, pela Junta de Freguesia do Beato, as
suas necessidades básicas de higiene pessoal.A
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AR.CO
Centro de Arte e Comunicação Visual

A

r.Co – Centro de Arte &
Comunicação Visual
Ar.Co, o Centro de
Arte e Comunicação Visual
fundado em 1973 na zona do
Castelo mudou-se há pouco
mais de um ano para o Beato,
ocupando desde o ano passado
o antigo mercado de Xabregas.
O espaço, que já não cumpria a
função original tendo perdido
clientes e consequentemente
comerciantes ao longo dos anos,
foi cedido ao Ar.Co pela Câmara
Municipal de Lisboa e contou com
um projeto de remodelação da
autoria do arquiteto João SantaRita.
Acolhido desde o primeiro dia
pela Junta de Freguesia do Beato,
o Ar.Co abriu as portas a uma
delegação da Junta para mostrar
a qualidade das instalações e do
projeto ímpar e consolidado de
formação na área artística.
O espaço que o Centro ocupa
agora no Beato proporciona,
além de amplos atelieres, espaços
multiusos para exposições,

conferências e outros eventos
e tem também uma agradável
cafetaria, que além de pastelaria
serve almoços e que está
acessível igualmente a visitantes.
De acordo com a direção do
Ar.Co, a natureza alternativa do
projeto pedagógico continua
hoje, passados 45 anos, a centrarse numa forte ênfase conferida
à experimentação prática, na
promoção de uma atmosfera
escolar pluridisciplinar e numa
conceção do ensino artístico
servindo os mais diversos
públicos e objetivos.
As suas principais áreas de
formação – Desenho, Pintura,
Fotografia; Joalharia; Cerâmica;
Ilustração/Banda Desenhada;
Cinema/ Imagem em movimento;
História e Teoria da Arte; Projetos
Individuais e multidisciplinares
– contribuem para uma oferta
que se traduz, quer num treino
completo, profissionalizante
e competitivo, quer em
oportunidades pontuais de
sensibilização ou reciclagem,
não descurando as dimensões

de aprendizagem técnica e de
experiência terapêutica.
A oferta formativa do Ar.Co

Comitiva da Junta de Freguesia
em visita ao Ar.Co

é constituída por Cursos
Completos, que constituem
a modalidade de frequência
“profissionalizante” por
excelência com a aprendizagem
e o treino ao longo de anos/
semestres escolares; Formação
Pontual que é a modalidade
de frequência adequada a
quem quer complementar a
sua formação podendo compôr
um programa de acordo com
interesses, disponibilidades e
ritmos pessoais; Programas em
Parceria com outras instituições
como museus ou fundações
artísticas; Cursos Avançados (de
Artes Plásticas e de Fotografia) e
Projetos Individuais em qualquer
das áreas disciplinares do Ar.Co
e, por fim, Cursos de Verão
e os Programas para Jovens
(dos 9 aos 14) que constituem
oportunidades para a exploração
lúdica de capacidades e talentos
e para a sensibilização ou
introdução a uma ou várias
técnicas e áreas disciplinares.A

“(...) uma oferta que se traduz, quer
num treino completo, profissionalizante
e competitivo, quer em oportunidades
pontuais (...)”
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Entrevista

Lucília
Charneca

“(...) O novo Posto de Limpeza do Beato
é um sonho antigo que está prestes a
tornar-se realidade (...)”

N

asceu, cresceu e viveu
quase sempre no
Beato. Lucília Charneca,
69 anos de idade dos quais
quase 30 dedicados ao
trabalho autárquico. Antes
de ser Autarca trabalhou
na Manutenção Militar,
marco industrial na história
recente da freguesia. Diz-se
apaixonada pela freguesia e
pelas pessoas que cá vivem.
Tem a seu cargo os pelouros da
Intervenção Social, Ambiente
e Higiene Urbana, Atividades
Económicas e Promoção de
Eventos.
Na área da Promoção de Eventos
organiza anualmente o Passeio

para a Melhor Idade. À data do
fecho desta edição do boletim
o passeio deste ano ainda não
se realizou mas as inscrições
esgotaram, como habitualmente,
numas horas. Pode revelar-nos
qual o segredo para o sucesso
destes passeios que organiza
anualmente?

Porque são sempre atividades
que promovem o espírito de
convívio entre a população e pela
boa organização que têm tido as
pessoas continuam a aderir.
Outra das suas áreas de
intervenção é o Ambiente e
Higiene Urbana. Nesta área
sabemos que aguarda com

expectativa a conclusão
de uma obra para a qual já
trabalha há vários anos: o novo
Posto de Limpeza do Beato.
É emocionante poder ver
concretizada a obra?

Sim, muito. O novo Posto de
Limpeza do Beato é um sonho
antigo que está prestes a tornarse realidade. O projeto foi
lançado e aprovado em 2014
através de um protocolo de
delegação de competências da
Câmara [Municipal de Lisboa].
Com tantas burocracias já estava
a ver que não ia ver o projeto,
mas fico muito satisfeita que
esteja quase a ficar concluído.
É importante ter o novo Posto de

Entrevista

Limpeza operacional agora que
há desafios acrescidos para a
freguesia, sobretudo no corte
de ervas?

Também. É importante para
toda a operação de limpeza da
freguesia e para as pessoas que
aqui trabalham e merecem um
espaço digno e funcional.
E para a questão do corte das
ervas também, uma vez que
deixámos de usar químicos
para eliminar as ervas daninhas
e passámos exclusivamente a
usar meios mecânicos, mais
demorados e que exigem mais
recursos materiais e humanos
[ver caixa Higiene Urbana no
Beato].

7

Higiene Urbana
Há 4 anos que transitaram competências das Câmaras Municipais para
as Juntas de Freguesia.
Nesta área, são competências das Juntas de Freguesia a varredura
e lavagem de ruas, limpeza de sarjetas e sumidouros, deservagem,
limpeza e despejo de papeleiras.
Às Câmaras Municipais compete a recolha de resíduos, monos e a
intervenção em áreas expectantes acima dos 5 mil metros quadrados
ou declives e taludes de inclinação superior a 25%, o controlo de
pragas e doenças.

Novas ecoilhas em construção

Recebe por vezes comentários
das pessoas por causa da
recolha de lixo. Há ainda
alguma confusão em relação
às competências da Junta e da
Câmara?

Sim, bastante. As competências
da Junta são a varredura e
lavagem (agora mais ocasional,
para poupar água), o despejo de
papeleiras e limpeza de sarjetas
e o corte de ervas nos passeios,
mas não em todos, há áreas que
são competência da Câmara.

Deservagem

Da Câmara, além do corte
das ervas e limpeza das áreas
expectantes é toda a recolha
nos contentores e ecopontos e a
limpeza à volta deles, a recolha
de monos e dos resíduos verdes.

Com corte mecânico (deservagem mecânica) as intervenções são

A Monda Química (deservagem com recurso a herbicidas) deixou de
ser usada regularmente no último trimestre de 2016, foi apenas usada
pontualmente no primeiro trimestre de 2017.
Com herbicida foram necessárias em, média, 317 horas por trimestre
(com algumas aplicações pontuais extra ao logo do ano) para
eliminação e controlo de ervas daninhas.

(Continua na próxima pág)

Mas a população também
pode ter um bocado mais de
cuidado ao despejar o lixo,
tanto nas papeleiras como nos
caixote e ecopontos. E agora
que a Câmara está a construir
novas ecoilhas subterrâneas na
Picheleira espero que as pessoas
não continuem a deitar o lixo
fora dos caixotes.
A Intervenção Social é mais
um dos seus Pelouros e
provavelmente aquele em

Deservagem por corte mecânico
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muito mais frequentes e são necessárias agora, em média, 2040
horas por trimestre para intervencionar áreas semelhantes, com a
agravantes de que as ervas voltam a crescer ao fim de poucos dias, o
que requer mais intervenções e recursos materiais e humanos. Tem,
no entanto, a vantagem de não serem usados quaisquer produtos
químicos dos quais não se conhecem a fundo os impactos para o meio
ambiente.
Varredura e limpeza e despejo de papeleiras
No que concerne à varredura de ruas, limpeza e despejo de papeleiras
estas são assistidos diariamente, nos dias úteis, em todos os cantões
da freguesia por uma equipa de cantoneiros que zelam, dentro das
suas competências, pelo espaço público.
Motocão
Temos disponíveis na freguesia 2 motocães para auxiliar na limpeza
dos passeios ao nível dos dejetos caninos. Na realidade estes veículos
deviam servir apenas para remover os dejetos de cães-guia, por
impossibilidade prática dos seus donos o fazerem, no entanto, dado
o número impressionante de donos de cães que não cumprem a sua
obrigação de boa convivência cidadã e respeito pelo espaço público,
estes veículos acabam por ser canalizados para a ajuda indiferenciada
na limpeza dos dejetos.

que mais contacta com a
população. Pode dizer-nos qual
o âmbito da sua intervenção
nesta área?

Apesar de termos evoluído
bastante na freguesia nos
últimos anos, infelizmente
continua a haver famílias
em situações de dificuldade.
Por isso fazemos questão de
manter o nosso programa
Beato Consigo, onde ajudamos
com cabazes alimentares
centenas de famílias.
Também apoiamos inúmeras
famílias carenciadas com
materiais de construção para
que possam elaborar pequenas
melhorias nas suas casas e
temos um serviço de apoio para
pequenas reparações.

Ecoilhas
Após alguns anos de trabalho contínuo do Executivo desta Junta de
Freguesia para a sua implementação nalgumas zona do Beato, estão
finalmente a ser instaladas Ecoilhas na nossa freguesia.
A substituição dos ecopontos por este novo sistema de depósitos
pretende resolver o problema das quantidades de lixo que são
depositados diariamente junto a estes depósitos, o que juntando ao
incómodo para os cidadãos como o cheiro e o impacto visual, pode
contaminar as embalagens e o cartão, dificultando a sua reciclagem.

Mercado Alfacinha

Mantemos ainda o Transporte
Solidário, criado em 2012 e
que se tem vindo a revelar
um enorme apoio social. Já
transportamos muitas centenas
de passageiros ao longo destes
anos, sobretudo idosos, que,
com poucos recursos e na
impossibilidade de qualquer
alternativa, têm as suas
deslocações aos hospitais
públicos asseguradas.

E, a pensar no apoio à natalidade,
criámos no ano passado o
programa Kit Recém-Nascido
em que damos um cabaz de
uma grande variedade de bons
produtos para dar as boas-vindas
aos mais novos fregueses do
Beato.
Outra das áreas de que também
se ocupa é o comércio da
freguesia. Preocupa-se com a
atual vitalidade do comércio
local?

Entrevista
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“(...) Acho que a Freguesia está bem
servida de comércio e a população
tem boas lojas para fazer as suas
compras diárias.(...)”

Acho que a freguesia está
bem servida de comércio e a
população tem boas lojas para
fazer as suas compras diárias. Um
exemplo é o Mercado Alfacinha
[ver caixa Mercado Alfacinha] que
tem várias ofertas num espaço
muito bom. Tem peixe fresco,
O antigo Mercado da Picheleira foi alvo de uma grande requalificação
e reinaugurado em 2015 como Mercado Alfacinha, estando a
exploração a cargo da Associação dos Comerciantes nos Mercados de
Lisboa, responsável pela requalificação.
O mercado tem agora mais oferta comercial do que antes sendo de
enorme conveniência para a população da Picheleira e também das
Olaias. No mercado é possível comprar peixe, carne, frutas e legumes
sempre frescos, ir ao cabeleireiro ou barbeiro, adquirir produtos para
pássaros, almoçar, beber um café ou até tratar de algum assunto no
Polo de Atendimento que a Junta de Freguesia do Beato dispõe no
Mercado.
No seguimento da rua do Mercado, já na Calçada do Carrascal, está
agora também disponível uma loja que assegura o serviço postal dos
CTT e que serve convenientemente a população da zona. A

Projeto Gerações
boa carne, legumes e frutas;
tem cabeleireiro e barbeiro,
tem café, restaurante e outras
lojas. O comércio está cá e
recomenda-se. Mas é preciso ir
relembrando a população, que
agora até já começa a fartar-se da
confusão dos centros comerciais
e hipermercados, a aproveitar o
comércio de proximidade.

Novo serviço postal CTT na Picheleira
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Obras

Apresentação do Plano de Pormenor do
Casal do Pinto
“(...) a interligação que o projecto
criará vai permitir um novo dinamismo
no bairro e, consequentemente, na
freguesia (...)”

F

oi apresentado pelo
Departamento de
Planeamento da Câmara
Municipal de Lisboa, em abril
no Vitória Clube de Lisboa, o
Plano de Pormenor do Casal
do Pinto, numa sessão pública
de debate com moradores
que contou com a participada
presença do presidente da
Junta de Freguesia do Beato,
Silvino Correia e dos restantes
membros do Executivo.
O plano apresentado para o Casal
do Pinto, na Picheleira, tem uma
área de intervenção de cerca
de 100 mil metros quadrados
e pretende promover uma

profunda regeneração urbanística
na zona, criando novos
equipamentos sociais novas zonas
verdes e de utilização desportiva,
espaços de comércio e serviços e
novas habitações.
Em declarações a O Beato, o
Presidente da Junta de Freguesia,
Silvino Correia disse que “O
Plano de Pormenor do Casal do
Pinto é uma questão antiga que
vem ao encontro das aspirações
da população do bairro da
Picheleira.
Vai permitir maior ligação entre
os vários pontos da Picheleira
porque metade da zona está
atualmente condicionada. Tendo
em conta que o encerramento da

passagem de nível provocou um
efeito gueto e a interligação que
o projeto criará vai permitir um
novo dinamismo no bairro e,
consequentemente, na freguesia
porque o que existe agora no
local é mato a crescer.
No projeto, os novos lotes de
construção contemplam 1 lugar
de estacionamento privativo
por habitação e serão também
criados 166 novos lugares de
estacionamento público, o que
irá ajudar a resolver parte do
problema de estacionamento
na área circundante. A
concretização do Plano de
Pormenor vai ter um efeito
positivo na zona envolvente
devido ao efeito que esta
transformação terá também na
motivação para a requalificação
dos edifícios já existentes na
Picheleira.
A criação de nova centralidade,
no local onde está o antigo
campo de futebol dos TLP, vai
permitir à Junta de Freguesia a
realização de eventos também
naquela zona da freguesia,
que neste momento não nos é
possível. Teremos nessa altura
duas centralidades na freguesia
sendo a que temos neste
momento se localiza na Mata da
Madre de Deus.
Esta requalificação serve para
reposicionar a Picheleira e a
freguesia do Beato no mapa da
cidade de Lisboa.” A
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Inauguração do novo CAF e AAAF da EB1
da Madre de Deus
A renovação do espaço resulta
de um protocolo de delegação
de competências entre a Câmara
Municipal de Lisboa e a Junta de
Freguesia do Beato e presta um
apoio valioso às famílias desta
zona da freguesia.

F

oi oficialmente
inaugurado o novo
espaço da CAF
(Componente de Apoio à
Família) e AAAF (Atividades de
Animação e Apoio à Família)
no passado mês de abril.
A inauguração contou com a
presença dos presidentes da
Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina e da Junta
de Freguesia do Beato, Silvino
Correia, além do Diretor do
Agrupamento de Escolas Luís
António Verney, José Eduardo
Rosinha e Vogais do Executivo da

Junta de Freguesia.
A ocasião foi brindada com a
declamação de um poema por
crianças da CAF que usufruem
agora do renovado espaço que,
como afirmou o Presidente da
Junta de Freguesia, “é bem
exemplificativo daquilo que
pode ser uma boa colaboração
entre os Agrupamentos de
Escolas, as Juntas de Freguesia
e também a Câmara Municipal.
Estamos a trabalhar pela causa
pública, estamos a trabalhar para
a comunidade e ainda mais a
trabalhar para as crianças.”

“(...) estamos a trabalhar para a
comunidade e ainda mais para as crianças.
(...)”

O Presidente Câmara Municipal
de Lisboa, Fernando Medina,
agradeceu à Junta de Freguesia
e ao Agrupamento de Escolas a
concretização desta “pequena
grande obra [que] é uma obra
pequena na sua dimensão,
comparado com outras, mas é
uma grande obra no sentido
em que damos mais e melhores
oportunidades às crianças”.A
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Desporto

Festa de Encerramento Jogos
da Freguesia Beato 2018
Durante dois meses, entre 3 de
março e 5 de maio os Jogos da
Freguesia Beato 2018 contaram
com 142 participantes de 12
coletividades, associações ou
grupos da Freguesia do Beato,
distribuídos por 15 modalidades
além da experimentação de
outros jogos tradicionais como as
andas, o peão, o derrube de latas
com bola de trapos, entre outros.
e no final também de Subbuteo.
As modalidades em competição
foram Futsal Veteranos, Futsal
Infantis, Futsal Feminino,
Setas, Ténis de Mesa, Snooker,
Matraquilhos, Malha, Pesca
Desportiva, Xadrez, Dominó,
Damas, Sueca, Pétanca e
Carrinhos de Rolamentos.
Coletividades, associações
ou grupos participantes ou
apoiantes: Associação Sócio
Cultural, Recreativa e de
Melhoramentos de Faifa, Ateneu
da Madre de Deus, Clube Pétanca
da Madre de Deus, Comissão de

Festas de Faifa, Corpo
Nacional de Escutas –
Agrupamento 760
Beato, EVELX –
Associação de
Estilos de
Vida Saudável,
Grupo Recreativo
e Cultural Onze
Unidos, Associação
Desportiva Os de Bába,
Associação A Mula da Vila
Dias, Vitória Clube de Lisboa,
Grupo Os Infantis, Proteção Civil
do Beato.

“Os Jogos da Freguesia do
Beato nasceram de um sonho,
o sonho de fazer crescer o
companheirismo e a amizade
entre todos na nossa freguesia.
Estes jogos de 2018 expressaram,
ao longo destes cerca de dois
meses em que decorreram, aquilo
que existe de melhor em termos
de movimento associativo. Foi
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possível termos aqui equipas
de todas a proveniências da
freguesia, o que é de facto é uma
aposta mais do que ganha e razão
pela qual queremos continuar a
desenvolver estes Jogos para que
sejam cada vez melhores, porque
eles promovem exatamente
aquilo com que sonhámos
quando os criámos: a amizade, a
inclusão, a atividade física.
Neste dia de encerramento
tivemos a derradeira prova dos
Jogos da Freguesia do Beato:
a 3ª corrida de Carrinhos de
Rolamentos, que também tem
vindo em crescendo. Tivemos
este ano 18 equipas participantes
o que de facto começa a ter já
algum peso. Queremos que seja
uma corrida que chame pessoas
de todo o lado em representação

3.ª Corrida de Carrinhos de Rolamentos do Beato
dos clubes da freguesia, como
é evidente, verificando-se que,
de facto, é também uma aposta
ganha esta corrida, porque
mesmo que tenhamos tido as
nossas dúvidas ao início, ano
após ano a participação das
pessoas continua a dizer-nos que
vale a pena, vale a pena sonhar e
vale a pena concretizar os sonhos.
Um especial agradecimento
a todos os que nos ajudaram
a fazer mais este ano os

Jogos da Freguesia e para o
ano cá estaremos com nova
participação.”
Estas foram as palavras de
Silvino Correia, Presidente da
Junta de Freguesia no discurso
de encerramento de mais uma
muito participada e bem sucedida
edição dos Jogos da Freguesia
Beato. A

Os vencedores das modalidades subiram ao pódio
para receber os troféus
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Informação Útil

Contactos Úteis

Metropolitano

SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE
LISBOA

NÚMERO DE EMERGÊNCIA
112
HOSPITAL DE SANTA MARIA 217 805 000
HOSPITAL SÃO JOSÉ
218 841 000
HOSPITAL DONA ESTEFÂNIA 213 126 600
HOSPITAL CURRY CABRAL
217 924 200
HOSPITAL DOS CAPUCHOS E
DESTERRO
213 136 300
MATERNIDADE ALFREDO DA
COSTA
213 184 000
CENTRO DE SAÚDE DE SÃO
JOÃO
218 101 010
POLÍCIA

PSP
PSP - OLAIAS
POLÍCIA MUNICIPAL
POLICIA JUDICIÁRIA (Piquete)
ESCOLA SEGURA

Atendimento personalizado
de Apoio ao Munícipe
Brigada de Coletores

213 500 115

808 203 232
218 170 146

JUNTA DE FREGUESIA DO
BEATO

Sede
Polo de Atendimento da
Picheleira
Espaço Saúde

218 681 107
218 491 389
218 650 150

Correio do Leitor

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

BOMBEIROS

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DO BEATO
REGIMENTO SAPADORES
BOMBEIROS

218 681 095
808 215 215

TÁXIS

RETÁLIS - RÁDIO TAXIS
LISBOA
COOPTÁXIS
TELETÁXIS

218 119 000
217 932 756
218 111 100

ACONSELHAENTO E APOIO

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

116 006
707 200 077
213 617 880
800 203 531

UTILIDADE PÚBLICA

Santa Casa Da Misericórdia
EPAL - Falhas de água
EPAL - Roturas na Rua
Gás - Emergência
Eletricidade - Linha de
atendimento ao cliente
CP
CARRIS - Centro de
atendimento

213 235 000
808 201 101
800 201 600
800 201 722
808 535 353
707 210 220
213 500 115

“Quando a Rua Prof. Mira Fernandes vai ter EMEL?
É que com inicio da tarifação à volta desta rua
vai ser complicado estacionar durante o dia, já
que a maioria dos automobilistas vão fugir ao
pagamento e estacionar na rua onde resido.”
(António V. Simões)

Caro leitor, esta questão que nos faz, colocada
também por outros moradores da área na sequência
da implementação de parquímetros na zona das
Olaias, em áreas territoriais de freguesias vizinhas
tem sido, desde há muito, nossa preocupação.
Não sendo da competência desta, ou de outra, Junta
de Freguesia a concretização de obra pública para
estacionamento em Lisboa, sendo responsabilidade
da Câmara Municipal de Lisboa (CML) é, no entanto,
a qualidade do estacionamento automóvel dos
nossos fregueses uma preocupação nossa, e em
particular na zona referida.
Entendemos que pintar traços no chão, colocar
máquinas e cobrar pelo estacionamento não
resolverá os problemas de fundo de falta de
estacionamento na freguesia, pelo que temos
apresentado propostas à CML e insistido
para melhorar a quantidade e qualidade
do estacionamento na freguesia , antes de
considerarmos a implementação de parquímetros,
missão pela qual continuaremos a trabalhar. A

Memórias

B

Créditos: Fotografia original de Eduardo Portugal AML
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eco dos Toucinheiros, 1940. O topónimo presumese que advém do sítio do Alto dos Toucinheiros,
por ser onde existiam já as casas dos
Toucinheiros, e liga a Rua de Xabregas à Vila Dias.
Neste arruamento foi fundada em 1854 a Fábrica de
Fiação de Xabregas, também conhecida como fábrica da
Samaritana, perto da secular Fonte da Samaritana, no
Beco dos Toucinheiros da qual permanecem ainda hoje
as suas evidências na paisagem de Xabregas.

