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PRÓXIMOS EVENTOS
Caminhadas Beato 2019
POR CAMINHOS DA PICHELEIRA: 8 DE JUNHO E 14 DE SETEMBRO
POR CAMINHOS DE XABREGAS: 12 DE MAIO, 22 DE JUNHO E 28 DE SETEMBRO
As Caminhadas no Beato estão de volta par a mais uma época de atividade física moderada
em salutar convívio, apreciando as paisagens da nossa freguesia!
Entre 12 de maio e 28 de setembro, sempre com partida às 9H30, vamos percorrer Caminhos da
Picheleira e Caminhos de Xabregas. Inscreva-se, gratuitamente, na Sede da Junta ou no Polo
de Atendimento no Mercado Alfacinha.
Dia da Criança
SÁBADO | 1 DE JUNHO | DAS 10H00 ÀS 18h00
No dia 1 de junho, na Mata da Madre de Deus, teremos muitas
atividades direcionadas às crianças para que possam desfrutar
de um dia pleno de animação ao ar livre.
No dia 1 de junho, traga as suas crianças à Mata
da Madre de Deus.
A ENTRADA É LIVRE!

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

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
Lisboa é uma cidade em plena transformação e
a Freguesia do Beato não é exceção. Todos os
dias milhares de visitantes, a par com os seus
residentes contribuem para o desenvolvimento
desta cidade, que diariamente se renova e
reinventa. Uma procura por novas formas de
interação e modernidade.
A preocupação com o desenvolvimento
urbano sustentável tem incentivado o estudo, a
evolução e implantação, em diferentes setores,
de medidas e comportamentos que contribuem
definitivamente para a sustentabilidade das
áreas urbanas.
Em relação aos transportes que servem uma
cidade, esta questão pode ser abordada
através da procura de uma mobilidade
urbana sustentável; procura essa que tem
necessariamente de ter como base o conceito
de desenvolvimento sustentável onde, de uma
forma geral, se procura definir estratégias
dentro de uma visão conjunta de várias
questões: as sociais, as económicas e as
ambientais.
Devemos por princípio ter em mente a definição
mais socialmente aceite relativamente ao
desenvolvimento sustentável: uma forma
de desenvolvimento que vai de encontro
às necessidades da geração atual sem
comprometer as possibilidades ou capacidades
das gerações futuras em satisfazer as suas
próprias necessidades.
A mobilidade sustentável apresenta-se como
que um fator omnipresente em toda a reflexão
e planeamento urbanísticos, obrigando a uma
visão global e integrada dos territórios tendo
como objetivo a sua compreensão e força
potenciadora para esses mesmos territórios.
É neste sentido que está a ser implementado,
pela Carris, o serviço de Carreira de Bairro, que
tem como objetivo reforçar a mobilidade local,
criando complementaridade junto da restante
rede de carreiras já existente e gerar maior
proximidade da população às infraestruturas
mais importantes dos bairros e a Carreira de
Bairro no Beato está quase a arrancar. A

Presidente da Assembleia de
Freguesia
BRUNO INGLÊS

Silvino Correia
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Sociedade

OS ROSTOS DA SUA JUNTA DE FREGUESIA

Hugo Santa Marta
Hugo Santa Marta nasceu na hoje extinta freguesia de
S. Sebastião da Pedreira, Lisboa, em 1978, mas morou
durante parte da sua infância em Alverca do Ribatejo,
onde tem parte das suas raízes familiares.
Na juventude, Hugo voltou a Lisboa e até hoje já
morou em algumas freguesias alfacinhas, sendo hoje
residente do Lumiar.
Concluiu o ensino secundário na área de humanidades
no liceu Passos Manuel e cursou Serviço Social na
Universidade, área em que concluiu a sua licenciatura.
Começou a sua experiência profissional, após a
licenciatura, no Serviço de Intervenção e Apoio às
Vítimas de Violência Doméstica e foi, posteriormente,
animador sociocultural numa escola em Lisboa, onde
desenvolveu e acompanhou atividades para dezenas
de jovens. Integrou, mais tarde, a equipa de Técnicos
da certificação escolar e profissional do Centro de
Formação Profissional de Alverca.
Atualmente é Técnico Superior na área das Ciências
Sociais da Junta de Freguesia, onde ingressou
em 2012, desempenhando funções na vertente da
proximidade com a população, acompanhamento e
intervenção comunitária.A

Laura Durão
Laura Durão nasceu na localidade de Amoreira
Cimeira, Portela do Fogo, Pampilhosa da Serra,
distrito de Coimbra e por lá viveu até aos 25 anos de
idade, mas aonde regressa sempre que pode.
Laura começou a trabalhar no campo com 11 anos,
tanto na ajuda às lides da família como ao serviço de
outros proprietários rurais. Cavava, semeava, regava;
fazia de tudo o que o duro trabalho agrícola exigia.
Com 25 anos Laura, já casada e mãe, veio para
Lisboa com o marido, que havia então concorrido
e ingressado na Câmara Municipal alfacinha. Laura
mudou então de ramo profissional dedicando-se
assim, pelos quase 20 anos seguintes ao ramo do
fabrico de pastelaria onde foi ajudante de pasteleiro.
Mas Laura não deixou passar a oportunidade de
entretanto concorrer para a Higiene Urbana da
Câmara Municipal de Lisboa onde entrou como
Cantoneira, corria o ano de 2006.
Em 2014, fruto da transferência de parte das
competências da Câmara Municipal para as Juntas de
Freguesia, Laura transitou para a equipa da Higiene
Urbana da Junta de freguesia do Beato onde é, desde
o ano passado, Encarregada Operacional.A

DEMONSTRAÇÃO DE MEIOS DE PROTEÇÃO CIVIL
Decorreu no dia 11 de maio, no Largo da Madre
Deus, com o apoio da Junta de Freguesia, a ação de
sensibilização à população em meios de proteção
civil. Esta ação conta novamente com a logística e
dinamização da Unidade Local de Proteção Civil e
com a presença do Núcleo Saúde Mais Próxima da
SCML, Bombeiros Voluntários do Beato, Proteção
Civil de Lisboa, Polícia Municipal, PSP, Regimento de
Sapadores Bombeiros de Lisboa, Farmácia Estácio
Xabregas e da empresa Deathclean.A

Obras
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INAUGURAÇÃO DO POSTO DE LIMPEZA DA FREGUESIA

Duarte Cordeiro não deixou de enaltecer o
exemplo que os trabalhadores da Higiene
Urbana do Beato são para a limpeza da cidade.

O novo Posto de Limpeza da Freguesia do
Beato veio proporcionar aos trabalhadores
melhores condições de trabalho.

A EXECUÇÃO DESTA EMPREITADA É UM EXEMPLO POSITIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

F

oi inaugurado, no final de fevereiro, o novo
Posto de Limpeza da Freguesia do Beato
pelo anterior Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa e Vereador com o pelouro
dos Serviços Urbanos, Duarte Cordeiro, na
presença do Presidente da Junta de Freguesia
do Beato, Silvino Correia e outros membros do
Executivo da Junta, nomeadamente a Vogal com o
Pelouro da Higiene Urbana, Lucília Charneca.

positivo de contrato de Delegação de Competências
da Câmara de Lisboa na Junta de Freguesia do Beato,
como referido pelo ex-Vereador Duarte Cordeiro
durante a inauguração, que não deixou de enaltecer
também o exemplo que os trabalhadores da Higiene
Urbana do Beato são para a limpeza da cidade.
O novo Posto de Limpeza da Freguesia do Beato
veio, como indicado pelo Presidente da Junta
de Freguesia, Silvino Correia, proporcionar aos
trabalhadores da Higiene Urbana condições de
trabalho mais adequadas, onde podem fazer a sua
higiene e ter os seus pertences, pois até agora
estavam colocados em instalações provisórias, já
depois de partilharem temporariamente parte das
instalações dos Serviços de Limpeza Municipais na
vizinha Freguesia de Marvila.A

Esta obra agora concluída, e o seu projeto,
tiveram início no mandato do anterior Executivo
da Junta de Freguesia.

Esta importante obra, e o seu projeto, tiveram início
no mandato do anterior Executivo da Junta, tendo
sido assinalado na inauguração o reconhecimento do
mérito devido ao anterior Presidente, Hugo Xambre
Pereira, e aos Técnicos da Junta envolvidos no
acompanhamento da obra.
A execução desta empreitada do novo Posto de
Limpeza da Freguesia do Beato é um exemplo

O ex-Vice Presidente da CML, Duarte Cordeiro,
com o Presidente da Junta, Silvino Correia e a
Vogal, Lucília Charneca.
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Desporto

DIA DO DESPORTO E DA FAMÍLIA

O grupo do Projeto Gerações da Junta de Freguesia realizou uma demonstração de ginástica moderada.

DIA EM CHEIO INAUGUROU O MÊS DA FREGUESIA ONDE A CORRIDA DE
CARRINHOS DE ROLAMENTOS FOI NOVAMENTE MUITO EMOCIONANTE

C

elebrou-se no primeiro sábado do mês de
maio, dia 4, o “Dia do Desporto e da
Família”, inaugurando desta forma as
celebrações do “Mês da Freguesia”.
As condições meteorológicas ajudaram e, com um
tempo primaveril, foram inúmeras as famílias que
se juntaram uma vez mais na Mata da Madre Deus,
num verdadeiro convívio intergeracional, para um
dia em cheio e ao ar livre.

Enquadrado neste dia, realizou-se também, pelo
quarto ano consecutivo, a emblemática Corrida
de Carrinhos de Rolamentos do Beato, que neste
ano teve, pela primeira vez, três escalões: infantis,
juvenis e seniores. Esta edição contou com cerca de
duas dezenas de equipas em competição, reunindo
participantes e espectadores de várias idades.A

Muitos beatenses marcaram presença
Participantes
da Corrida
de Carrinhos
de Rolamentos
para
assisitir ao
espetáculo
“Há Revista
no
preparam-se
para
a
derradeira
descida
de grupo.
Beato”.

Tal como nos anos anteriores, foram proporcionadas
inúmeras atividades para todas as idades, desde
um minitorneio de futsal a largadas de pombos,
demonstrações de shorinji kempo, ateliês de
orientação pelos escuteiros ou competições de
pétanca e malha. Foi, sem dúvida, um dia cheio
de atividades coorganizadas pelas coletividades e
associações do Beato e pela Junta de Freguesia.

Presidente Silvino Correia no momento da entrega
dos troféus aos vencedores do escalão sénior da 4.ª
Corrida de Carrinhos de Rolamentos.

Mobilidade
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MOBILIDADE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA AML, FERNANDO MEDINA

C

omeçou em abril o
novo passe único na
região de Lisboa, que
tem duas configurações: o
Navegante Municipal, que
custa 30 euros e permite
viajar nos transportes públicos
dentro de cada concelho; e o
Navegante Metropolitano, que
custa 40 euros, permitindo
deslocações nos meios de
transporte públicos em toda a
área metropolitana de Lisboa
(AML) e que são válidos por
um mês, a partir do primeiro
dia.
Com o novo passe, as crianças
até aos 12 anos, inclusive, podem
viajar gratuitamente em toda
a AML, o que até agora só
acontecia no concelho de Lisboa,
e serão mantidos os descontos
para estudantes, reformados e
carenciados.
Já o passe familiar, que custará
no máximo 80 euros para toda

a família independentemente do
número de pessoas que compõe
o agregado familiar, por questões
técnicas de operacionalização só
deverá estar à venda em julho.
Com esta medida dos novos
passes sociais a preços mais
reduzidos já tinham sido pedidos,
no final de março, mais 70 mil
novos passes Navegante do
que no mesmo período do ano
passado.
Fernando Medina, Presidente
da AML e mentor da proposta
dos novos passes sociais,
assume como objetivo coletivo
“recuperar o atraso das duas
últimas décadas” em matéria de
mobilidade, pretendendo, nos
próximos dez anos, aumentar as
quotas do transporte público e da
mobilidade em transporte público.
O Presidente da AML lembra
que, ao longo de três décadas,
o transporte público perdeu

quase metade em termos de
mobilidade e o automóvel cresceu,
sistematicamente, década após
década, incluindo na última, em
mais de 35 pontos percentuais.
Esta medida resulta da aposta
numa transformação da
mobilidade na área metropolitana
de Lisboa, aumentando o número
de passageiros, diminuindo os
congestionamentos e a poluição
e melhorando a qualidade de
vida nas cidades que compõem a
AML.
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MUDAR A FORMA COMO OLHAMOS PARA O CARRO E PARA OS TRANSPORTES
O que é que vai mudar com
o passe único e redução do
preço dos transportes?
É a maior aposta de sempre
no transporte público desde
a introdução do passe social.
Estamos a dar um sinal claro
que os transportes têm de ser
o eixo central da mobilidade,
depois de décadas em que as
pessoas foram “empurradas”
para o carro individual, seja
pela falta de oferta ou pelo
preço excessivo que os passes
podiam atingir até agora.
Em menos de 30 anos os
transportes perderam metade
da utilização que tinham e os
carros representam, hoje, 6 em
cada 10 deslocações efetuadas.
São mais de 370 mil carros a
entrar todos os dias em Lisboa.
Somos um caso único na Europa
e, numa altura em que temos de
reduzir as emissões poluentes,
andámos em sinal contrário ao
de todas as cidades europeias,
com sacrifício do nosso espaço
público e da qualidade de vida
na cidade.

“É a maior aposta de sempre no transporte público desde a
introdução do passe social.”

E os novos preços chegam para
atrair mais pessoas para os
transportes?
A nossa ambição é recuperar em
10 anos o espaço perdido pelo
transporte. Isso significa mais 200 mil
utilizadores na Área Metropolitana
e 500 mil utilizadores diários. A
ideia que as receitas de bilheteira
deviam cobrir os custos das empresas
de transportes, defendida durante
demasiado tempo e que ganhou maior
expressão durante os anos da troika,

levou-nos aqui: cada vez menos
pessoas a usar os transportes
coletivos e ruas cada vez mais
congestionadas e poluídas.
Sempre que aumentamos o
preço dos transportes perdemos
passageiros. Agora fazemos
o contrário: reinvestimos no
serviço público, reduzimos o
preço para ganhar passageiros,
para servir melhor as pessoas.
Depois, não estamos a agir
apenas no preço, mas na melhoria
da oferta e na gestão unificada
das empresas de transporte.
Estas 3 componentes têm de
andar lado a lado e estamos a
trabalhar em todas ao mesmo
tempo.
Mas o preço...
...É muito importante. Uma família
que viva no Fogueteiro, e viesse
com o filho, pagava 300 euros,
Se precisar de uma combinação
autocarro/CP, os valores para
quem vem de Rio de Mouro ou
Cascais são muito semelhantes.
Agora vão pagar 40 € por
pessoa, numa poupança de 2000
euros por ano. Isto não tem

Mobilidade
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ALARGADA A COBERTURA DO PASSE A TODA A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

apenas um enorme impacto
social, como muda a forma
como olhamos para o carro e
para os transportes. A opção
mais racional e económica,
que era o carro, passa a ser o
transporte público. O problema
da mobilidade em Lisboa
resolve-se fora da cidade, na
Área Metropolitana, de onde
se deslocam muitos dos que
trabalham e usam os serviços
de Lisboa. São milhares de
carros a menos a entrar na
nossa cidade, todos os dias,
com a melhoria da qualidade
de vida e do ar que respiramos
todos. Em Lisboa, demos
um primeiro passo quando
optámos por tornar gratuito
o passe para crianças até aos
12 anos e agora, com esta a
redução do passe, é mais uma
poupança de 72 euros por ano
para cada pessoa. A partir de
julho, com o passe família, uma
família com dois filhos maiores
de 12 anos vai poupar 1000
euros por ano.
Em Lisboa os preços já

tinham descido para reformados
e crianças.
Exato, e a experiência que tivemos
em Lisboa é muito significativa e
encorajadora. Há dois anos, quando a
Carris passou para a CML, descemos
radicalmente o passe para maiores
de 65 anos e o dos crianças menores
de 13 anos passou a ser gratuito.
Dois anos depois temos mais 15 mil
crianças e mais 18 mil maiores de 65
anos, representando um acréscimo
de 7 milhões de viagens só no ano
passado. Agora podemos alargar esta
medida a toda a AML.

E os transportes têm
capacidade para responder
ao aumento da procura?
Já estamos a melhorar.
Lentamente, mas estamos. E o
aumento da procura não deverá
ser imediato, mas acompanhar
a recuperação na confiança nos
transportes e a perceção que
é a forma mais económica e
eficaz de transporte. A Carris
já tem a circular 80 autocarros
novos e, até ao fim do ano serão
250. Já estamos a aumentar a
oferta em mais de 10% e, com o
tempo, irá melhorar ainda mais.
Para isso, lançámos também
um concurso para comprar 15
novos elétricos articulados, num
investimento de 45 milhões de
euros, e vamos comprar mais
100 novos autocarros. Em 2021,
metade da frota da Carris terá
autocarros novos e teremos
mais do que duplicado o número
de elétricos. Foram também
contratados centenas de novos
motoristas e isso permitiu já
melhorias de serviço, lançar novas
carreiras e alargar horários ao
fim-de-semana.
A Carris é da CML, mas os
outros operadores?
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Não posso falar pelas outras
empresas como faço com a
Carris, que é propriedade da
CML, mas o que sabemos é
que o Metropolitano recuperou
27 das 30 carruagens que
tinha em manutenção e está a
estudar aumentar a velocidade
das composições, diminuindo o
tempo de espera. A Fertagus,
que ao fim de 20 anos entra
pela primeira vez no sistema de
passes, está a planear formas
de aumentar a capacidade em
muito pouco tempo. A CP tem
concurso aberto para comprar
novas composições, assim
como os barcos da Transtejo e
Soflusa, e a Área Metropolitana
tem hoje recursos financeiros
vindos dos municípios que
não tinha no passado para
melhor a oferta dos autocarros
interurbanos em mais de
20%. Nunca tivemos tanto
investimento nos transportes
públicos e esta é uma mudança

A Carreira de Bairro no Beato “prevê-se que esteja a funcionar no
segundo semestre de 2019.”

que não vai, nem pode, parar.
Para quando a Carreira de
Bairro do Beato?
Ainda não tem uma data fechada,
mas está quase. Prevê-se que
esteja a funcionar no segundo
semestre de 2019.
Qual será o reforço do
transporte público no eixo
Beato-Xabregas tendo
em conta a nova dinâmica
prevista na zona com o Hub

Creativo do Beato?
A oferta no eixo Beato-Xabregas
será monitorizada, estando
prontos para ajustar a oferta
às necessidades que venham a
existir. Sendo que irá haver um
reforço específico para o Hub
do Beato, cuja melhor solução
está a ser estudada. Uma coisa é
certa, os transportes no Beato vão
melhorar.A

Sociedade

CASAMENTOS DE SANTO ANTÓNIO 2019
Catarina Costal
34 anos
Advogada
Luciano Miguel Barata
38 anos
Militar da GNR

Catarina e Luciano moram na
freguesia do Beato, zona da
Picheleira, há cerca de um ano e
meio. São devotos do Santo António
e concretizam agora o sonho de casar
nesta tradicional cerimónia lisboeta.

BODAS DE OURO DE SANTO ANTÓNIO 2019
Maria Odete Esteves
71 anos
Doméstica
António Amaral
75 anos
Bate-Chapas Reformado

Maria Odete Esteves e António Amaral
casaram-se em 1969 e festejam as
suas Bodas de Ouro este ano. Moram
há quarenta anos no Beato, na Quinta
do Ourives, onde têm construido as
memórias do longo casamento.
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Movimento Associativo

MOVIMENTO ASSOCIATIVO

evelx.geral@gmail.com
Rua Almirante Sarmento
Rodrigues, Lote 7, 1900-882
Lisboa
939892033
Foi com espírito de mudança e vontade de viver
de forma mais saudável que foi criada a EVELX –
Associação de Estilos de Vida Saudável. Começou
com um grupo de pessoas com vontade de
investir na promoção da saúde e do bem-estar,
físico e emocional e que resolveu fundar, em 29
de setembro 2014, Dia Mundial do Coração, este
projeto.
Os objetivos da EVELX passam pela promoção de
atividade física regular praticada ao ar livre dirigida
a todas as faixas etárias e gostos, consubstanciada
nas áreas do Atletismo federado de formação
e adultos (Pista, Estrada, Corta-mato e Trail),
Caminhadas, Jogos Tradicionais, Taiji Bailong
Ball, alguns momentos de Campismo, Futebol,
Pesca, Ténis de Mesa, Badmínton, Tiro com Arco,
Petanca, Malha, Fórmula Roll, Dardos, Dominó,
Matraquilhos, Sueca, Xadrez e a organização de
jogos, corridas e espetáculos musicais.
O envolvimento da massa associativa e as diversas
parcerias de cooperação com instituições locais,
concelhias e distritais, concretizam dinâmicas
de participação em atividades da freguesia e
programas municipais.
A promoção do convívio saudável, da saúde
individual e coletiva e a prevenção dos
comportamentos nocivos são trabalhados em
sessões de esclarecimento com apoio de farmácia
e com o exemplo do grupo que não se move por
êxitos mas pelo sorriso estampado na cara de
todos, adultos e crianças.
Mas melhor do que ler este artigo é vir ter
connosco e gostar da nossa página (www.facebook.
com/evelxs) Assim, pode estar sempre ao corrente
dos eventos e notícias.
Quer um bom vício? Seja saudável e pratique
atividade física.A

Mestre Fausto Carriço, 6º
Dan dai kenshi de Shorinji
Kempo
terças, quintas e sextas, das
19h00 às 21h30, Espaço
Ideias

O shorinji kempo é uma arte marcial e um sistema
educativo de origem japonesa para pessoas de todas
as idades, fundado pelo Mestre So Doshin em 1947
e que visa desenvolver o indivíduo através do treino
marcial, da filosofia, da técnica e tende a formar uma
pessoa para o seu bem-estar físico e mental para,
na sociedade, ter confiança e coragem, tornando-o
melhor pessoa de modo a podermos viver todos
juntos em felicidade e paz social.
O shorinji kempo oferece a essência, valores e
condições para viver uma vida melhor e também
a possibilidade de ter um instrumento de defesa
pessoal para quase todas as situações de conflito
em geral, mas rege-se por princípios que têm na sua
base as “pessoas” e a “paz”.
Pratico há 42 anos, ensino na Freguesia do Beato há
38, no Espaço Ideias; muitas pessoas passaram por
cá, cada um com os seus problemas e a todos dou
os mesmos conselhos: que respeitem para serem
respeitados, tudo de bom ou mau que façam se irá
refletir na vossa vida.
Bons conselhos são o que todos nós, que lidamos
com pessoas, sejam adultos ou crianças, nos
devemos preocupar. Só assim conseguiremos que
todos possam ser pessoas com uma mentalidade
forte.
O shorinji kempo não foge à regra. Todos nós,
mestres, tentamos que seja uma arte que vos mostre
o caminho do bem-estar, de ajuda ao próximo. Essa
é a regra que o nosso Mestre So Doshin nos legou,
mas também nos disse se vos baterem numa face não
deem a outra; não devemos aceitar que nos agridam
só porque sim, se estamos a aprender defesa pessoal
é para que nos possamos defender, ainda que não
seja preciso lesionar seriamente o nosso opositor.
Sejam vocês mesmos, pensem pela vossa cabeça.A

Sociedade
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PASSEIO ANUAL PARA “A MELHOR IDADE”

R

ealizou-se, no passado dia 5 de maio, o
Passeio Anual Para “A Melhor Idade”
promovido pela Junta de Freguesia e
que este ano foi a Setúbal e ao Cabo Espichel,
seguido de almoço convívio na Quinta Acordeon,
perto de Setúbal.
O Passeio Anual enquadra-se num conjunto de
ações decorrente de medidas que promovem o
envelhecimento ativo, contrariam o isolamento e
catalisam a inclusão através da criação e reforço
de laços sociais que perduram e beneficiam as

relações entre vizinhos e a sua entreajuda.
Este ano, o Passeio Anual Para “A Melhor Idade”,
realizou-se no Dia da Mãe sendo esta data assinalada
ao longo do dia, também nas palavras que o
Presidente da Junta, Silvino Correia, dirigiu aos cerca
de 500 beatenses que, na melhor idade, saíram de
suas casas, caminharam, dançaram, brincaram e, em
comunidade, confraternizaram.
Durante o passeio estiveram sempre presentes,
em apoio à população, o Executivo, Técnicos e

Diversão, convívio e exercício físico
preencheram o dia de centenas de beatenses
na Melhor Idade.

Muitos beatenses marcaram presença
Presidente
Silvinoao
Correia
sempre em
para assisitir
espetáculo
“Hácontacto
Revistacom
no a
população.
Beato”.

Assistentes da Junta de Freguesia, bem como vários
voluntários da Unidade Local de Proteção Civil,
além dos Bombeiros do Beato, com uma ambulância
sempre de prontidão.
O Passeio Anual voltou a ser um dia para recordar,
com boas memórias de momentos felizes, bem
passados e bem aproveitados.A
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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

Polícia 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

GATO GELADOS

UTILIDADE PÚBLICA
Santa Casa da Misericórdia

213 235 000

R. Do Grilo, 65 A | https://www.facebook.com/gatogelados/ |
218 680 411 | de segunda a sexta das 10h30 às 19h00, fins-desemana das 14h00 às 19h00

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

Gelados artesanais elaborados com fruta nacional,
sem açúcar e com menos 35 % das calorias de
um gelado tradicional é a principal oferta da Gato
Gelados, que abriu em dezembro do ano passado,
bem perto do convento do Beato.
Também têm crepes e outras delícias que podem ser
consumidas no local ou pedidas para entrega.A

Informação Útil

Sede - Rua de Xabregas, 67 – 1.º
Horário: 10h00-18h00
Polo de atendimento
Mercado Alfacinha
Rua Eng. Maciel Chaves
Horário: 8h30-13h00 | 14h00-16h30
Tel.: 21 868 11 07
geral@jf-beato.pt

Praia - Campo Infância
1 a 12 de Julho
Gratuito
Para crianças dos 6 aos 12 anos
*Período de inscrições exclusivo para recenseados

(pais, avós ou tutores legais)

Os restantes casos ficam em lista de espera e serão
inscritos mediante vagas disponíveis.
Consulte regulamento na Junta de Freguesia do Beato.

> 45 anos
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28 a 30 de junho

Medieval
B eat

Coorganização:

o- Lisboa

Apoio à divulgação:

Mais informação:
www.jf-beato.pt
www.facebook.com/freguesiabeato
geral@jf-beato.pt

