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PRÓXIMOS EVENTOS
DIA DO DESPORTO E DA FAMÍLIA |
4.ª CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS DO BEATO
SÁBADO| 4 DE MAIO | 9H00 - 18H30
MATA DA MADRE DE DEUS
Um dia cheio de atividades em que a 4.ª Corrida de Carrinhos de Rolamentos vai novamente
preencher participantes e espetadores de emoção.
Haverá também uma recolha solidária de alimentos para ajuda a Moçambique.

FADO NA IGREJA | BRUNO IGREJAS
SÁBADO | 11 DE MAIO | 22HOO
IGREJA S. BARTOLOMEU DO BEATO
Nasceu no coração do fado lisboeta: Alfama.
Seguiu-lhe o pulsar e fez-se fadista desde muito cedo.
Passou pelas casas mais conhecidas dos bairros
típicos de Lisboa e apresenta-se agora
em concerto.

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

Editorial

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
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
O Dia Internacional da Mulher, há várias
décadas assinalado a 8 de março, visa
sobretudo acionar o debate público em torno do
objetivo de promover a igualdade entre géneros,
sendo que a ONU e outras organizações,
propõem também um conjunto de diretrizes que
motivarão maior igualdade e equilíbrio entre
mulheres e homens.
No nosso país apesar de, com o 25 de Abril de
1974, termos ultrapassado definitivamente a
questão do direito de voto, com uma inscrição
expressa na lei para a eleição da Assembleia
Constituinte, passados, neste mês de abril, 45
anos desta transformação social, somos ainda
confrontados com notícias recorrentes de
mulheres e crianças, assassinadas em contexto
de violência doméstica.

Secretário

Este ano, foi inclusivamente decretado
institucionalmente que no dia 7 de março se
observasse um Dia de Luto Nacional Pelas
Vítimas de Violência Doméstica, em reação ao
expressivo número, sobretudo de mulheres, que
morreram em consequência deste flagelo social.

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

A violência, particularmente a violência
doméstica, deve ser condenada por todos e
denunciada por quem dela toma conhecimento,
pois trata-se de um crime público, uma situação
que ninguém deve esconder ou tolerar.

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

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

A violência doméstica não é uma calamidade
que atinja só as mulheres, nem é uma questão
particular a uma classe social ou a franjas
da população. A violência doméstica atinge
também crianças, homens e idosos de ambos
os sexos, devendo esta questão ser uma
preocupação de todos.
Como uma freguesia é uma comunidade e
uma comunidade deve cuidar de si, zelando
pelos seus, é importante reforçarmos na nossa
freguesia o espírito de comunidade e boa
vizinhança entre todos, disponibilizando-nos
para sermos a cada dia melhores, não tolerando
a existência da violência doméstica.A

Presidente da Assembleia de
Freguesia
BRUNO INGLÊS

Silvino Correia
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OS ROSTOS DA SUA JUNTA DE FREGUESIA

Marta Queixo
Marta Queixo nasceu na freguesia de S. Jorge de
Arroios, Lisboa, em 1985, mas mantém forte ligação
a S. Pedro do Sul e Castro D’Aire onde tem as suas
raízes familiares.
Marta sempre morou na vizinha freguesia de Marvila,
porém, tanto no percurso escolar como por casamento
o Beato também fez parte da sua juventude, mas foi
em Marvila que iniciou a experiência profissional,
ainda estudante do ensino secundário, como monitora
das atividades Praia-Campo da CML e aos 18, ainda
antes de entrar na faculdade, foi promotora de um
conceituado jornal de grande tiragem.
Concluiu os estudos Superiores na área da Animação
Sociocultural em regime pós-laboral pois empregouse pouco depois de iniciar o curso como auxiliar de
educação, numa reconhecida instituição de ensino.
Ingressou em 2010 na Junta de Freguesia do
Beato, como monitora da Componente de Apoio à
Família sendo atualmente Técnica Superior na área
dos eventos, cultura e juventude, funções que de
momento acumula, em substituição por licença de
maternidade de uma colega, com as áreas do desporto
e movimento associativo.A

INSCRIÇÕES PARA
PREENCHIMENTO DE IRS 2019

LOCAIS DE ATENDIMENTO PARA PREENCHIMENTO DE IRS
E PERÍODOS DE APOIO
DE 1 DE ABRIL A 31 DE MAIO:
SEGUNDA A QUINTA-FEIRA:
SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA
RUA DE XABREGAS, 67 -1º
10H - 13H | 14H-17H
SEXTA- FEIRA:
POLO DE ATENDIMENTO PICHELEIRA
MERCADO ALFACINHA | R. ENG. MACIEL CHAVES
09H30 -13H | 14H-16H

Carlos Almeida
Carlos Almeida, nasceu em Mourelos, conselho de
Cinfães em 1973, e veio com a família para Lisboa
com 2 anos de idade, para a vizinha freguesia de
Marvila, onde ainda hoje mora.
Carlos estudou até aos 16 anos altura em que preferiu
empregar-se como aprendiz de eletricista numa
oficina de automóveis. Aos 18, cumprindo o serviço
militar, ingressou na Marinha Portuguesa, onde
esteve cerca de um ano e meio e fez formação no
curso de condutor de máquinas.
Em 1996 candidatou-se ao concurso para
Cantoneiros, nos Serviços de Limpeza da Câmara
Municipal, tendo ingressado primeiro a contrato e
passando ao quadro em 1998.
Exerce a profissão na Freguesia do Beato, com
a categoria de Assistente Operacional, desde
a alteração legislativa que, em 2014, transferiu
competências da autarquia central para as Juntas
de Freguesia. Das atuais funções diz ter preferência
pela deservagem e lamenta a falta de civismo de
muitas pessoas que deitam papéis e lixo para o chão
e muitas outras que não apanham os dejetos dos seus
cães.A

Sociedade
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO BEATO

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

D

e acordo com a página oficial da
Organização das Nações Unidas (ONU)
“O Dia Internacional da Mulher é um
momento para refletir sobre o progresso feito,
pedir mudanças e celebrar atos de coragem
e determinação pelas mulheres comuns que
desempenharam um papel extraordinário na
história dos seus países e comunidades.”

Muitos beatenses marcaram presença
para assisitir ao espetáculo “Há Revista no
Beato”.

A Junta de Freguesia do Beato associou-se, como
habitualmente, às celebrações do Dia Internacional
da Mulher promovendo mais um acontecimento
cultural para evocar da data no Teatro Ibérico,
no sábado, 9 de março, além da já tradicional
distribuição de flores às mulheres pela freguesia no
próprio dia 8 de março.
Muitos foram os beatenses que não deixaram de

marcar a sua presença no espectáculo para assistir
aos bons momentos artísticos da ARTemPALCO
que, em coprodução com o Vitória Clube de
Lisboa, produziram a peça “Há Revista no Beato”,
para celebrar as mulheres que vivem, trabalham e
visitam a nossa freguesia. Foi com profundo agrado
que passaram uma tarde com boa disposição e em
comunhão com os vizinhos de toda a freguesia. A

Estas são as mulheres
Que trazem o sol nas mãos
E o entornam entre canseiras e afagos.
(…)
Estas são as deusas que enfrentam
Todas as tempestades
Respondendo à mágoa com o sonho.
Ensinando sempre a resistir.
(…)
Estas são as mulheres
Que dizem aos quatro ventos:
O meu dia são todos os dias
Porque a vida sem as mulheres
É como uma casa sem telhado
“Estas são as mulheres”
Luís Filipe Maçarico
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3.º ENCONTRO DE CONCERTINAS
DO BEATO

MAIS UMA TARDE DE
CONVÍVIO COM CONCERTINISTAS DE
VÁRIOS PONTOS DO PAÍS

N

o passado dia 23 de
março, realizou-se
no Polidesportivo
da Madre de Deus, mais uma edição do
Encontro de Concertinas do Beato, dinamizado
pela Associação Sócio-Cultural Recreativa e de
Melhoramentos de Faifa, com o apoio da Junta
de Freguesia.
Foi uma tarde cheia de música e animação, que
reuniu centenas de pessoas na Mata da Madre

com a presença de onze coletividades um pouco de
todo o país: Concertinas do Beato, Os Bons Desafinados
do Catujal, Academia da Inatel, Escola Filipe de Oliveira,
Grupo de Concertinas da Serra da Silveira, Grupo de
Concertinas da Casa do Concelho de Castro Daire, Seca
Adegas, Grupo de Concertinas “Os Amigos da Portela”,
Os Ribeirinhos da Concertina, O Duo das Concertinas
e Os Serranitos da Casa do Concelho da Pampilhosa da
Serra.A
Músicos de vários pontos do país, tanto miúdos
como graúdos, mostram os seus dotes musicais.

Muitos beatenses marcaram presença
para assisitir ao espetáculo “Há Revista no
Presidente Silvino Correia no momento da entrega
Beato”.
medalha a Norberto Ribeiro, organizador do encontro.

de Deus. Tanto músicos miúdos, como graúdos,
mostraram os seus dotes musicais na arte de
tocar concertina, e foi possível escutar vários dos
clássicos que compõem o cancioneiro popular
português.
Esta terceira edição do Encontro de Concertinas do
Beato foi uma das maiores desde o início e contou
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ESCOLAS EB1 DA FREGUESIA DO BEATO
À CONVERSA COM ANNETTE ALVES, TERESA SERRÃO E OLÍVIA NASCIMENTO

V

isitámos as três
escolas de 1.º ciclo
da freguesia e
ficámos a conhecer as três
coordenadoras que as dirigem:
Annette Alves, Teresa Serrão
e Olívia Nascimento da EB1 do
Beato (Manutenção Militar),
EB1 do Bairro da Madre de
Deus e EB1 Eng.º Duarte
Pacheco, respetivamente.
As escolas EB1 do Beato e EB1
do Bairro da Madre de Deus
pertencem ao Agrupamento de
Escolas Luís António Verney,
que tem um projeto educativo
que aposta na educação
artística de ensino integrado
(ver Boletim O Beato n.º 325)
e a escola EB1 Eng.º Duarte
Pacheco, que pertence ao
Agrupamento de Escolas das
Olaias, cujo projeto educativo
tem foco na educação pelo
multiculturalismo (ver Boletim
O Beato n.º 326).
As EB1 são as escolas do ensino
básico, que compreendem

Dados da Escola
em Números
Alunos
Professores e Educadores

As coordenadoras Teresa Serrão, Annette Alves e Olívia
Nascimento.

os primeiros quatro anos
do ensino obrigatório e são
o início da formalização das
aprendizagens e das estruturas do
conhecimento, como o português,
a matemática, as tecnologias, as
ciências, entre outras áreas do
saber.
As três escolas EB1 na freguesia
do Beato contemplam também
áreas próprias para turmas de
educação pré-escolar, ao nível do
Jardim de Infância, que visam

EB1 do Bairro
da Madre de Deus
183

Assistentes Operacionais
AAAF/CAF

EB1
Eng.º Duarte Pacheco
147

(68 de Jardim de Infância + 115 de 1.º ciclo)

(47 de Jardim de Infância + 100 de 1.º ciclo)

8

(2 educadoras de Jardim de Infância
+ 5 professores de 1.º ciclo)

(5 professores + 3 educadores)

5

Professores de Apoio

estimular o desenvolvimento das
crianças logo a partir dos 3 e até
aos 5 anos de idade. É também
nos espaços destas escolas
que existem as Atividades de
Animação e de Apoio à Família
(AAAF) e da Componente de
Apoio à Família (CAF) (ver
Boletim O Beato n.º 324), que são
também competências da Junta de
Freguesia, além das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC)
que as escolas têm.A

7

2

EB1
do Beato
112

(46 de Jardim de Infância + 66 de 1.º ciclo)

5

(3 professores 1º ciclo e 2 educadoras)

2

(educação especial
+ apoio socioeducativo + inglês +
projetos especiais)

(educação especial + apoio socioeducativo)

(educação especial + apoio socioeducativo)

8

5

5

87 crianças + 5 monitores

53 crianças + 3 monitoras

(1 a meio tempo)

77 crianças + 4 monitoras
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ESCOLA EB1 DO BEATO
COORDENADORA ANNETTE ALVES

A

nnette Alves, é a
Coordenadora da
EB1 do Beato, escola
localizada dentro das
instalações da ala norte da
Manutenção Militar, herdeira
de um marco da história
da nossa freguesia e que,
por força da localização
geográfica, ainda mantém
fortes ligações ao Exército.
A professora Annette começou
a ensinar em Angola e
também lecionou em Macau.
Por cá, além dos muitos anos
de aulas com que já conta,
também passou pela DREL
(atual DGEST) e pela DGRH
(atual DGAE), experiências
profissionais de que gostou.
Desde 2007 que leciona na
EB1 do Beato, sendo a sua
coordenadora desde 2009.
É professora por vocação,
continuando a dar aulas
ainda hoje, função que
acumula com a coordenação
da escola, o que implica uma

Professora por vocação, Annette Alves, leciona desde os 18 anos de
idade.

série de diligências que vão desde a
monitorização da limpeza da escola
até à articulação com as principais
entidades necessárias à gestão diária
daquele estabelecimento de ensino: o
Agrupamento Luís António Verney,
o Exército e a Junta de Freguesia.
A professora Annette afirma que não
se pode queixar de falta de apoio

Crianças brincam, felizes, no Jardim de Infância da EB1 do Beato.

destas entidades, todas elas,
à sua maneira, proporcionam
o que lhes é devido nas suas
responsabilidades e, enfatiza,
com uma articulação que
vai muito além da mera
funcionalidade institucional.
Mas o edifício da escola,
até pela antiguidade,
precisa de requalificação,
já avaliada por técnicos das
entidades competentes por essa
intervenção.
A Escola EB1 do Beato foi
construída na década de 50 do
século passado, originalmente
para os filhos dos militares
destacados na Manutenção
Militar, tendo berçário, creche
e escola primária. A escola
passou parcialmente para a
rede pública, sob alçada do
Ministério da Educação, em
2009 embora só tenha sido
completamente integrada, com
o Jardim de Infância, no ano
letivo passado.A

Educação
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ESCOLA EB1 ENG.º DUARTE PACHECO
COORDENADORA OLÍVIA NASCIMENTO

O

lívia Nascimento, é a
Coordenadora da
EB1 Eng.º Duarte
Pacheco, escola construída
em 1956 pela Câmara
Municipal de Lisboa na
Picheleira, no âmbito dos
Planos Centenários Urbanos
da autoria do Eng.º Duarte
Pacheco, que lhe dá nome.
Natural de Famalicão, a
professora Olívia iniciou a
carreira docente nos Açores,
mas foi depois colocada em
Lisboa, onde trabalha há 11
anos. Há 6 anos que está no
Agrupamento de Escolas das
Olaias, do qual a EB1 Eng.º
Duarte Pacheco faz parte.
É coordenadora da escola
desde o ano passado, tendo
assumido a função num
momento em que a escola já
estava a ser intervencionada,
com a requalificação de todo o
edifício e recinto; intervenção
que está agora perto da sua
conclusão.
Esta beneficiação profunda
daquela estrutura tem grande
impacto no ambiente escolar
e comportamento em geral,
conta-nos a coordenadora que,
para já, enquanto os trabalhos
na outra ala da escola não estão
concluídos, gere as burocracias
inerentes à coordenação
numa pequena sala que, por
estes dias, também é sala de
professores e sala de educação
especial.

A requalificação da escola, iniciada há dois anos, está na fase final.

Infância contabilizamos mais de
uma dezena de nacionalidades.
Aqui, a atenção à diversidade
étnica é evidente.
A professora Olívia descreve os
alunos, a quem acompanha com
dedicação. Aqui há desafios
de aprendizagem em muitas
crianças, mas também há

alunos com potencial para
quadro de honra. Para o
desenvolvimento deste trabalho
contribui também uma excelente
relação com as entidades com
quem a coordenadora tem que
articular, o Agrupamento e a
Junta de Freguesia, o que impacta
beneficamente toda a comunidade
escolar. A

Nesta escola, a educação na
multiculturalidade transparece
no discurso da coordenadora.
Numa só turma de Jardim de
Crianças assistem atentas à aula, numa das salas já requalificadas.
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ESCOLA EB1 BAIRRO DA MADRE DE DEUS

T

COORDENADORA TERESA SERRÃO

eresa Serrão é a
coordenadora da EB1
do Bairro da Madre
de Deus. A anteriormente
designada escola n.º 138 era
composta por dois “edifícios
gémeos”, separando rapazes e
raparigas e que foi construído
entre 1958 e 1961 com projeto
do arquiteto Luís Benavente.
A escola, que apresenta uma
planta resultante da articulação
entre os dois “edifícios gémeos”,
depois da sua junção na década
de 70 do século passado,
padece de algumas questões
que Teresa Serrão gostaria
de ver melhoradas, caso seja
feita alguma intervenção de
requalificação no edifício. Não há,
por exemplo, passagens cobertas
entre zonas da escola e isso
gera algumas inconveniências a
funcionários, alunos e pais.
Mas a coordenadora espera
que não desapareçam alguns
dos vestígios da história
daquela escola, como por
exemplo a inscrição, em cada

Teresa Serrão espera que não se percam as memórias da história da
EB1 do Bairro da Madre de Deus.

uma das laterais do edifício, junto às
antigas entradas, “Escola Primária
Sexo Masculino” e “Escola Primária
Sexo Feminino”, além de mobiliário e
documentos históricos que a escola
também conserva.
Teresa, que é educadora desde 1993,
passou por várias instituições de ensino
em diversas localizações geográficas e

Aqui, logo no 1.º ano, os alunos têm aulas de música e dança que
podem prosseguir, no 5.º ano, na EB 2,3 Luís António Verney.

no currículo inscreve também a
criação e coordenação técnica e
pedagógica da creche e jardim
de infância da Associação dos
Antigos Alunos Salesianos
do Estoril, para a qual, revelanos, muito trabalhou para o seu
financiamento, também junto da
autarquia.
Da atual relação com as
entidades com quem tem que
articular, só tem coisas positivas
a dizer. Com o Agrupamento
Verney, da qual a EB1 do Bairro da
Madre de Deus é parte integrante,
com o seu projeto de Educação
Artística em Ensino Integrado,
articula com os professores do
ensino artístico que lecionam na
escola EB1 e a Junta de Freguesia,
com a qual trata sobretudo de
questões de pequenos arranjos
e de organização do Jardim de
Infância e AAAF/CAF e que
são competências da Junta de
Freguesia.A

Movimento Associativo
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO

G.D. Os de Bába
g.d.osdebaba@gmail.com

Nos finais de dezembro de 1984 foi fundado o G.D.
OS DE BÁBA mais precisamente no dia de Natal no
café Estrada Chelas junto às fabricas da cerâmica,
um grupo de jovens que ali parava juntaram-se
para participar em torneios populares. Decidiram
comprar umas camisolas brancas e assim dar nome
ao G.D. os de Bába. inventando um emblema com um
bebé sentado com uma bola e uma chupeta. Levaram
tão a sério que nos anos noventa, além de grandes
iniciativas, ganharam dois campeonatos nacionais de
futebol de salão.
Em 2015, em agosto, um grupo de amigos dessa
geração decidiu voltar a reunir-se e legalizar-se agora
como Associação Desportiva “Os de Bába”, dando
nova roupagem ao emblema.
Sediados no Bairro da Madre de Deus, na Freguesia
do Beato, decidem desenvolver iniciativas sociais,
culturais ou desportivas de solidariedade, junto
de jovens, idosos e instituições carenciadas com a
finalidade de as apoiar, com resultados positivos.
Na componente desportiva, apresenta-se com a sua
equipa de futsal feminino, levando consigo a bandeira
do Beato a todo o lado. Os veteranos masculinos
participam nos eventos da freguesia e outras
iniciativas.
Este ano fazemos 35 anos e, com o empenho e
dedicação, lutamos por uma sede social, agradecendo
o empenho da Junta de Freguesia nesse sentido.
Parabéns “Os de Bába”!
Nota: Queremos agradecer à Junta do Beato, a
oportunidade que nos dá neste boletim, para lembrar
e ser lembrados.
A bem do associativismo do Beato!
A Direção.A

geral.760@escutismo.pt

Nesta primavera o nosso agrupamento de escuteiros
celebra o seu 34°. aniversário.
O escutismo, fundado por Sir Baden-Powell em 1907 é
um movimento mundial sem fins lucrativos, constituído
por voluntários, que apresenta um sistema educacional
aos jovens onde se promove a fraternidade e o
companheirismo entre os seus membros, assim como
os incentiva a “serem a mudança que eles querem ver
no mundo”.
Como é tradição, o nosso aniversário será celebrado
em comunidade com um “Peddy Paper”, um percurso,
pela nossa Freguesia e arredores.
O escutismo é a maior organização de juventude a
nível mundial (com quase 30 milhões de escuteiros em
todo o mundo e 90.000 só em Portugal!).
Neste momento o nosso agrupamento conta com
oito dezenas de elementos, com idades entre os 6 e
os 60, mas ao longo destes 34 anos já passaram mais
de oitocentos escuteiros pelo nosso agrupamento. É
comum, e com o apoio da nossa Junta de Freguesia
do Beato, realizarmos atividades no estrangeiro,
tais como no Reino Unido, França, Espanha, Itália e
(mais recentemente) nos Países Baixos; também já
acampámos um pouco de norte a sul do país, e já
estivemos na Madeira e nos Açores.
O escutismo promove o desenvolvimento pessoal dos
jovens através de modelos educativos que incentivam
as atividades ao ar-livre, sempre em contacto com a
natureza.
Se tiveres entre 6 e 18 anos, e gostares de aventuras,
desafiamos-te a passar um dia connosco!
Vem experimentar o escutismo.
A Direção.A
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Comércio Local

SERVIÇO POSTAL CTT ASSEGURADO EM
XABREGAS POR EMPRESA MULTISSERVIÇOS

Serviço postal assegurado em Xabregas, no mesmo
local da anterior estação de correios.

F

icou assegurado o serviço postal CTT em
Xabregas. Este serviço é prestado aos
utentes por uma empresa multisserviços, a
Ponto Único, situada na Calçada Dom Gastão, n.º
29-A, onde anteriormente se localizava a estação
dos correios entretanto encerrada, e serve agora
a população, comerciantes e empresas do eixo
Xabregas-Madre de Deus-Beato.

Empresa multisserviços serve a população,
comerciantes e empresas do eixo Xabregas-Madre de
Deus-Beato.

O estabelecimento presta, além dos serviços
postais CTT, uma série de outros serviços como o
pagamento de faturas, de portagens, carregamento
de telemóveis, contratos de fornecimento de energia,
entre outros, para clientes individuais e também uma
série de opções de facilitação às empresas e aos
condomínios. A
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PELA SUA SEGURANÇA
Catalogue, se possível, os
seus objetos de valor e
anote os seus números de
série.

Não deixe acumular a correspondência na sua caixa
de correio; peça a alguém
da sua confiança para a
recolher.

Verifique e feche bem as
portas e janelas.

Não divulgue a estranhos
que vai de férias.

Instale um Alarme contra
intrusão e informe as
forças de segurança da sua
área de residência.

4

Se for
de férias entre
15 de junho
e
15 de setembro
consulte o
portal do
programa

VERÃO
SEGURO
da PSP

Peça a alguém que abra
regularmente as persianas
e cortinas, durante o dia, e
ligue a iluminação interior
algumas noites.

Dê uma aparência de atividade à sua residência.

Se possível, saia de casa
para gozar as suas férias,
as horas com menos movimento.

Informe o seu vizinho de
confiança que vai de férias.
A solidariedade entre vizinhos inibe a ação dos marginais.

Guarde em lugar seguro
jóias, dinheiro, valores e
objetos de arte.

14

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

BOMBEIROS
Bombeiros Voluntários Beato e
Penha de França

218 681 095

Regimento Sapadores Bombeiros

808 215 215

Comércio Local

Já Abriu

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

COLISEU PIZZERIA
R. de Xabregas, 20 C | www.coliseupizzeria.pt
913 669 813 | todos os dias das 12H00 às 00H00

Com pizzas de estilo artesanal, feitas no momento,
com os ingredientes que os clientes podem escolher,
ou optar pelas sugestões da casa, e que são
preparadas com muita simpatia.
Além da venda em loja entre as 12h00 e as 00h00,
a Coliseu Pizzeria dispõe também de um serviço de
entrega ao domicílio entre as 19h00 e as 00h00, num
raio de 3 quilómetros do local.A

Higiene Urbana

15

Competências das
Juntas de Freguesia e Câmara Municipal

COMPETE À JUNTA DE FREGUESIA

COMPETE À CÂMARA MUNICIPAL
DE LISBOA

Lavagem de Ruas
Despejo de contentores

Limpeza do lixo à volta
dos Ecopontos/Ecoilhas

Despejo dos Ecopontos/Ecoilhas

Varredura de Ruas

Recolha de Monos

Despejo de Papeleiras
Limpeza de Sarjetas
Deservagem

Limpeza de Zonas Expectantes
(acima dos 5000m
e 25% de declive)

Uma cidade mais limpa também depende de si!

Não coloque monos na rua sem ligar para a recolha da CML - 808 203 232
Coloque os sacos de lixo no caixote doméstico | Não coloque lixo à volta dos ecopontos
Não deite papéis no chão | Apanhe os dejetos do seu cão

PASSEIO ANUAL 2019

A Melhor Idade
5 DE MAIO
Manhã
Setúbal | Portinho da Arrábida | Cabo Espichel

Tarde
Almoço e convívio na Quinta “O Acordeon”

Para maiores de 55 anos
INSCRIÇÕES* A partir de 4 de abril
Sede da Junta de Freguesia
Polo de Atendimento
a partir das 9H00
* PA R A R E C E N S E A D O S E L I M I TA DAS ÀS VAG AS D I S P O N Í V E I S
m e d i a n te a p re s e n t a ç ã o d o C a r t ã o d o C i d a d ã o o u B i l h e te d e I d e n t i d a d e e C a r t ã o d e C o n t r i b u i n te

