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Temos um novo site... a pensar em si!
Visite-nos em http://jf-beato.pt/ 
Aqui pode ler também o nosso Boletim em formato digital. Passe o 
smartphone pela imagem, com o leitor de QRCODE e aceda à nossa 
estante.

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

Sumário

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE
Junta de Freguesia do Beato
DIRETOR
Silvino Correia
COORDENAÇÃO EDITORIAL
Bruno Moutinho
REDAÇÃO, COMPOSIÇÃO E DESIGN 
GRÁFICO
Junta de Freguesia do Beato
IMPRESSÃO
GIO, Gabinete de Impressão Offset, 
Lda.
DISTRIBUIÇÃO
Junta de Freguesia do Beato
DEPÓSITO LEGAL
56722/92
TIRAGEM
8000 exemplares
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3

4
5
6

7-10

11

12

13

14

15

Editorial
Sociedade
Os Rostos da Sua Junta de Freguesia

Projeto Radar

Desporto e Cultura
Torneio de Futsal da Cidade de Lisboa

XXVII Festival de Folclore

Cultura
Feira Medieval do Beato

Higiene Urbana
Deservagem

Movimento Associativo
Marchas do Beato

Educação
Dia da Criança

Informação Útil
Contactos Úteis

Comércio Local - Já abriu Cafetaria Do Ar.Co

Não Abandone O Seu Animal de Companhia

2

www.youtube.com/user/
FreguesiaBeato

www.instagram.com/junta_
de_freguesia_do_beato

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

twitter.com/JF_Beato

http://jf-beato.pt
http://www.facebook.com/freguesiabeato
https://www.youtube.com/user/FreguesiaBeato
https://twitter.com/JF_Beato
http://wwwinstagram.com/junta_de_freguesia_do_beato
http://jf-beato.pt


Eis que chega o verão e com ele mais calor 
e sol a par dos benefícios proporcionados 
pela vitamina D, que são essenciais para uma 
vida que se quer mais saudável. É por isso 
fundamental que todos tenhamos momentos ao 
ar livre, respeitando sempre as recomendações 
médicas relativas aos horários em que não 
devemos expor-nos ao sol e usando proteção 
solar adequada. 
Na nossa freguesia temos criado e mantido 
eventos, atividades e programas para as 
famílias, para crianças, jovens e seniores que 
proporcionem um salutar convívio entre todos 
e momentos de atividades também ao ar livre, 
sendo que por esta altura já decorrem as 
atividades de férias nas CAF e no Espaço Jovem 
e também os programas anuais Praia-Campo 
Infância, Beato Jovem e Todos à Praia, onde 
centenas de Beatenses usufruem de dias na 
praia, em parques e jardins e diversos outros 
eventos de enriquecimento lúdico, desportivo e 
cultural. 
O verão enquanto época de férias é também 
uma altura em que infelizmente é necessário 
relembrar que muitos animais são abandonados 
pelos seus donos, comportamento que deve ser 
a todo o custo evitado. 
Também não esquecemos nem ignoramos que 
durante todo o ano muitos idosos são deixados 
sós nas suas casas, isolados e tantas vezes com 
dificuldades de locomoção ou visão não saem 
sequer de casa. Precisamente para contrariar 
essas situações temos agora no território do 
Beato o Programa Radar ao qual prontamente 
nos associámos e que irá complementar as 
intervenções que coordenamos na Comissão 
Social de Freguesia em parceria com diversas 
instituições e entidades que colaboram e 
intervêm para melhoria de toda a nossa 
comunidade. 
Por fim, para todos os que irão usufruir de férias 
fora de casa, nas suas aldeias ou noutros locais, 
não se esqueçam de seguir as recomendações 
das forças de segurança relativamente à 
proteção das suas habitações, recomendações 
de que também demos nota na edição passada 
deste Boletim.

 Assembleia de Freguesia

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
VÍTOR 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

Tesoureiro
LUÍS CRISTÓVÃO

Pelouros:
Tesouraria e Finanças; Património; 

Turismo; Cultura.
Atendimento: Segunda-Feira - 18h às 19h 

marcação prévia - luis.cristovao@jf-beato.pt

Presidente da Assembleia de 
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BRUNO INGLÊS

Secretário
BRUNO MOUTINHO
Pelouros:
Comunicação Institucional; 
Empreendedorismo e Inovação; 
Juventude; Movimento Associativo e 
Desporto.
Atendimento: Segunda-Feira - 18h às 19h 
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LUCÍLIA CHARNECA 
Pelouros:
Intervenção Social; Ambiente 
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Editorial

EXECUTIVO MENSAGEM DO PRESIDENTE

Silvino Correia
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OS ROSTOS DA SUA JUNTA DE FREGUESIA

Sociedade

Liliana Mota Alexandrina Pereira

Alexandrina Pereira, nasceu no lugar de Gatão, freguesia de 
Travanca, concelho de Cinfães, em 1959. Atualmente reside na 
vizinha freguesia de Marvila. 
Trabalha desde cedo, tendo começado como aprendiz de 
costureira aos 12 anos de idade, logo depois de concluir o 
ensino primário e feito da costura profissão até se casar, aos 21 
anos de idade. 
Recorda-se com alegria dos trabalhos agrícolas e domésticos 
que fazia, ainda em criança, além dos trabalhos da escola que 
todos os dias trazia para fazer em casa e que eram sempre 
muitos. De noite tinha, felizmente, um gasómetro (sistema de 
iluminação semelhante às candeias), que lhe permitia primeiro 
fazer os trabalhos da escola e mais tarde os trabalhos de 
costura para responder, sempre a tempo, às encomendas. 
Com 21 anos de idade Alexandrina rumou a Lisboa, com o 
marido, e mudou de profissão. Passou a trabalhar “a dias” 
em casas de clientes certas, deixando a costura de que tanto 
gostava.  
Em 2000 ingressa nos serviços de Higiene Urbana da CML 
onde esteve até à alteração legislativa que, em 2014, transferiu 
competências da autarquia central para as Juntas de 
Freguesia, tendo sido colocada na freguesia do Beato como 
Assistente Operacional.A

Liliana Mota nasceu na extinta freguesia de S. Sebastião da 
Pedreira, Lisboa, em 1983 e morou até muito recentemente 
no Beato, residindo atualmente na vizinha freguesia de 
Marvila. 
Estudou até ao ensino secundário no Beato e em Marvila e 
licenciou-se em Ciências do Desporto na área da Educação 
Física e Desporto Escolar. 
Na sua experiência profissional destacam-se a atividade 
como Professora de Educação Física, o trabalho como 
Monitora do programa Praia-Campo, que frequentou 
enquanto criança, vindo mais tarde a ser Coordenadora da 
atividade, bem como do Praia-Campo Sénior e do Todos à 
Praia. De grande relevo foi também a sua experiência como 
Monitora CAF e do Espaço Fazeres, hoje conhecido por 
Espaço Jovem, do qual foi uma das primeiras profissionais e 
onde desenvolveu, entre outras ações, o projeto Intervir. 
Ainda enquanto estudante, foi Treinadora-Adjunta 
de futebol onze infantis, Treinadora nas Escolinhas de 
futebol do Beato e estafeta de uma empresa de reparação 
automóvel; mais tarde teve um negócio próprio no ramo da 
restauração. 
Atualmente é Técnica Superior de Desporto e Movimento 
Associativo da Junta de Freguesia. A
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Para mais informações:
lisboaacompostar.cm-lisboa.pt
808 203 232

LISBOA  A  COMPOSTAR
OUTRA FORMA

DE
 RECICLAR



Nas últimas décadas, a população 65+ tem aumentado na cidade de Lisboa. 
Cerca de 132 mil pessoas têm mais de 65 anos.

Muitas destas pessoas 
escolheram continuar a residir 
nas suas casas, sozinhas ou 
acompanhadas, devido ao forte 
sentimento de pertença e de 
identidade comunitária.

Para contribuir para o 
bem-estar e qualidade de vida 
destas pessoas que desejam 
continuar na sua comunidade, 
os parceiros do Programa Lisboa, 
Cidade de Todas as Idades, 
juntamente com a Rede Social de 
Lisboa, as famílias e vizinhos/as, o 
comércio local, as farmácias e 
entidades com responsabilidade 
social, colocaram em prática o 
Projeto Radar. 

Destas, aproximadamente 85 mil 
vivem sozinhas ou 
acompanhadas de outra pessoa 
do mesmo escalão etário.

FALAR
Se quer participar
no Projeto Radar

CUIDAR
ou contacte-nos para
o informativo Radar:

213 263 000
9h00 às 18h00

(segunda a sexta)

ESCUTAR
envie-nos um email para:
lisboacidadetodasidades@scml.pt

COMO ATUA O RADAR?
Detetam o risco de isolamento e de solidão, partindo da simplicidade de Falar, 
Escutar e Cuidar:

•  Ausência da pessoa na dinâmica diária

•  Ausência de participação no dia-a-dia 
da Comunidade

•  Ausência ou agravamento dos 
cuidados da pessoa que cuida

OS RADARES VOLUNTÁRIOS/AS, VIZINHOS/AS E O COMÉRCIO LOCAL

Possibilita a:

•  Otimização e gestão da informação

•  Promoção e a articulação entre os 
parceiros

•  Potencialização do acompanhamento  
continuado das pessoas, atendendo     
às especificidades de cada situação

PLATAFORMA DIGITAL PROJETO RADAR

Validam o caso e iniciam uma intervenção individualizada e conjunta com a 
CML, ISS, ARS, PSP, JF e a Rede Social da área de residência. 

SERVIÇOS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

Informativo Radar:
213 263 000 - 09h00 às 18h00 (de 2ª a 6ª feira) 
lisboacidadetodasidades@scml.pt

ENTRAM EM CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS 

Prevenção / Redução do risco de isolamento e solidão
Trabalho em parceria: (CML, SCML, ISS, ARS, PSP) com as Juntas de Freguesia, a Rede 
Social de Lisboa e a Comunidade (Voluntários/as, Vizinhos/as e Comércio Local)

O que é o Projeto Radar?
É um projeto comunitário, pioneiro 
em Portugal, que funciona em rede 
com várias entidades que operam na 
cidade de Lisboa, das quais fazem 
parte a Câmara Municipal de Lisboa, 
a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, o Instituto de Segurança 
Social, I.P., a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a 
Polícia de Segurança Pública, a Rede 
Social de Lisboa e as Juntas de 
Freguesia da cidade.

Qual é o seu objetivo?
Reconhecer a população da cidade 
com mais de 65 anos, atendendo
às suas expetativas, privações e 
potencialidades.

Uma das prioridades é constituir 
Radares de base comunitária 
(voluntários/as, vizinhos/as e 
comércio local) de modo a detetar 
situações de risco e agilizar uma 
intervenção ajustada a cada 
situação.

A quem se dirige?
Pessoas com mais de 65 anos 
de idade que vivem sozinhas ou 
acompanhadas por pessoas 
do mesmo escalão etário.

Quem são os Radares?
Comunidade (bairro residencial), 
comércio local, voluntários/as e 
entidades de cariz social que, 
numa lógica simples de Falar, 
Escutar e Cuidar, contribuem para a 
diminuição da solidão e isolamento 
social das pessoas com mais de 65 
anos de idade.

Como pode ajudar 
as pessoas com mais 
de 65 anos da sua 
comunidade?
Qualquer pessoa com princípios 
e valores de sensibilidade, de 
solidariedade e respeito pela 
privacidade individual pode ser 

Radarum . De forma simples, 
apenas tem de estar atenta à 
dinâmica diária das pessoas com 
mais de 65 anos de idade que 
conhece ou que vivem 
perto de si.

Se detetar uma mudança 
significativa no seu dia-a-dia, no seu 
comportamento, na sua aparência 
ou a sua ausência, pode ser um 
indício. Nestas situações, pode 
simplesmente entrar em contacto 
com os Radares Comunitários 
(voluntários/as, vizinhos/as e 
comércio local).

Quais são os nossos 
valores e a nossa missão?
O respeito, o reconhecimento, a 
solidariedade e o cuidado pelas 
pessoas com mais de 65 anos, 
assente num trabalho em rede.

Promover um bairro residencial 
mais comunicativo e atento, 
de forma a falar, escutar, e cuidar 
de toda a Comunidade. 
Esta é a nossa missão.

FALAR. ESCUTAR. CUIDAR.
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Desporto e Cultura

TORNEIO DE FUTSAL DA CIDADE DE LISBOA 

XXVII FESTIVAL DE FOLCLORE

Na sua vigésima sétima edição, o Festival de 
Folclore do Beato reúne ranchos folclóricos de 
várias regiões do país numa coorganização 

da Associação Sócio-Cultural Recreativa e de 
Melhoramento de Faifa e da Junta de Freguesia do 
Beato.

Nesta edição atuaram, na Mata da Madre de Deus, o 
Grupo de Danças e Cantares Ecos de Montemuro, o Grupo 
Folclórico da Freguesia de Tapéus, o Rancho Folclórico 
e Etnográfico Os Camponeses de Varatojo e o Rancho 
Folclórico e Etnográfico da Casa do Conselho de Cinfães. O 
Festival contou ainda com a saudação do General Ramalho 
Eanes e da Dr.ª Manuela Eanes, do Presidente da CM 
de Castro d’Aire, Paulo Martins de Almeida bem como a 
presença da representante da autarquia de Soure, a vereadora 
Ana Patrícia Alves Pereira.A

Numa organização da Câmara 
Municipal de Lisboa e da ACCL-
Associação das Coletividades do 

Concelho de Lisboa, decorreu de janeiro a 
junho o 3.º Torneio de Futsal da Cidade de 
Lisboa. Trinta e duas equipas, distribuídas 
por quatro grupos, evoluíram em quatro 
pavilhões na cidade de Lisboa.
Pela primeira vez a freguesia do Beato 
participou com uma equipa. Enquadrado no 
projeto de inserção social DMAIS os atletas 
que participaram, em representação do Beato, 
pautaram-se por uma conduta assente num 
enorme fair-play, não esquecendo nunca a 
competitividade e o espírito de vencer. 
Ricardo Sousa, treinador da equipa frisou sempre 
que “o Fair-Play e o respeito por todos é o que 
nos norteia, mas queremos sempre vencer e tudo 
faremos para que aconteça.” Salientamos que 
em 13 jogos disputados pela nossa equipa foram 
exibidos, aos nossos jogadores, apenas 5 cartões 
amarelos e nenhum vermelho. 
Com os jogos a decorrerem no Pavilhão do 
Varejence, na vizinha Freguesia da Penha de 
França, a participação da equipa do Beato foi 
muito boa para uma equipa que fazia a sua 
estreia neste Torneio, ficando na primeira fase 
em 2.º lugar do seu grupo, com 16 pontos e 

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

Nesta edição, o Festival contou com a ilustre saudação 
do General Ramalho Eanes e da Dra. Manuela Eanes aos 
ranchos participantes. 

Competitividade e fair-play foram notas de destaque. 

EQUIPA DA FREGUESIA DO BEATO COM PARTICIPAÇÃO BRILHANTE

apurando-se para a 2.ª fase na Taça da CML. 
Na 2.ª fase a prestação voltou a ser muito boa com 
novo 2.º lugar do Grupo A, com 3 vitórias, 1 empate 
e 1 derrota perfazendo um total de 10 pontos e 
consequente apuramento para os quartos-de-final. 
No jogo dos quartos-de-final contra a equipa da 
Casa do Concelho de Gouveia e num jogo muito 
disputado, mas com resultado desnivelado para o 
que aconteceu na quadra, a equipa da freguesia do 
Beato foi afastada do Torneio por uns concludentes 
4 a 1. 
Uma excelente participação da nossa equipa que no 
troféu relativo ao Fair-Play ficou em 3.º lugar.A
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FEIRA MEDIEVAL DO BEATO

MILHARES DE VISITANTES NA MATA DA MADRE DE DEUS

Cultura

No último fim-de-semana 
de junho a Junta de 
Freguesia voltou a 

trazer à Mata da Madre de Deus 
a tão aguardada Feira Medieval 
do Beato.
Nos três dias de Feira passaram pela 
Madre de Deus, à semelhança de 
edições anteriores, muitos milhares 

de visitantes de vários pontos 
do país para assistirem também 
às exibições do faquir, da artista 
que cospe fogo, das dançarinas 
do oriente entre vários músicos e 
outros perfomers que animaram 
constantemente o espaço. 
Não faltaram também boas comidas 
e bebidas, artesanato, carrossel 

medieval, videntes e falcoeiros, tudo 
com espírito medieval acompanhado 
de uma programação que animou a 
Feira desde o início da tarde até ao 
fecho em cada noite. 
Nesta edição da Feira Medieval do 
Beato, pioneira na cidade de Lisboa, 
tivemos na inauguração a presença 
do Vereador Carlos Castro e no 
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Os gansos, entre outros animais, encantaram os 
visitantes da Feira.

O presidente da CML, Fernando Medina com o 
Executivo da Junta de Freguesia do Beato.
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último dia a visita do Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, Fernando Medina que, além da visita ao recinto 
medieval, também assistiu às exibições da Marcha do 
Beato e da Marcha Infantil do Beato. Na animação desta 
edição participaram Os Saltaricos, Grupo de Estagiários 
do Curso de Interpretação da Escola Profissional de 
Imagem, Maskarada Garnacho, A Rama do Pinheiro, 
Fire Dragons, Grupo Musical Debulha, Companhia All 
Shams, Basile, WestFalcon, O Fakir Marco Patrocínio, 
Grupo de Música Oro, The voixe the ville e Grupo de 
Danças Pé de Dança. A

Cultura

O vereador da Câmara de Lisboa, Carlos Castro, 
acompanhado pelo presidente da Junta de 
Freguesia, Silvino Correia.

O espetáculo de fogo voltou a trazer muitas emoções à Mata da Madre de Deus.

Dezenas de artistas asseguraram animação 
permantente durante todos os momentos da Feira.

O presidente da Câmara de Lisboa à passagem pela 
tenda da Junta de Freguesia.
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Higiene Urbana 11

DESERVAGEM 

Mal começa a 
primavera e 
começa também o 

período de maior azáfama da 
equipa de Higiene Urbana da 
Junta de Freguesia do Beato, 
com o acréscimo de trabalho 
por causa da vegetação 
espontânea que se desenvolve 
por entre pedras da calçada, 
lancis, jardins e canteiros.
Antes este trabalho era mais 
simples, menos moroso e 
extenuante e os resultados de 
uma intervenção mantinham-se 
até à primavera seguinte; agora 
é diferente porque se optou 
na nossa freguesia, no final 
de 2016, por deixar de usar a 
monda química ou seja, deixou 
de se usar herbicidas químicos 
prejudiciais para eliminar as tais 
ditas ervas daninhas. 
Estas ervas, porém, não 
são daninhas - palavra que 
as conota com um sentido 
negativo. De nome comum 
“dentes-de-leão”, ou na sua 

 O CORTE DAS ERVAS QUE DIZEMOS SEREM DANINHAS

designação em latim Taraxacum 
officinale, as flores que produzem, 
embora de curta duração, são 
essenciais para o equilíbrio do nosso 
ecossistema, servindo de alimento 
a uma série de espécies de abelhas 
e outros insetos polinizadores 
cuja conservação está ameaçada 
sendo que, de acordo com os 
especialistas, cerca de 80% dos 
alimentos de origem vegetal que 
ingerimos dependem do processo 
de polinização, também de meio 
urbano.  
Mas é sentimento comum que a 
vegetação espontânea, que em 
particular nesta primavera tem 
crescido mais devido às condições 
climatéricas favoráveis ao seu maior 
desenvolvimento, cria na população 
uma sensação de desleixo e obriga 
a uma convivência com ervas em 
quase todos os nossos percursos 
diários. E esta questão também 
é particularmente impactante no 
dia-a-dia das equipas de Higiene 
Urbana que, por entre as ervas, têm 

que varrer o lixo que tantos não 
têm o cuidado de acondicionar 
ou deitar nas papeleiras, os 
dejetos caninos que os donos dos 
patudos não cuidam de apanhar ou 
aqueles resíduos que se acumulam 
junto dos ecopontos e ecoilhas, 
competência que recentemente 
transitou da CML para as Juntas 
de Freguesia. 
A Higiene Urbana da Junta 
de Freguesia do Beato tem 
atualmente três equipas em 
permanência a realizar o corte 
de ervas pela freguesia, sendo 
as equipas compostas por dois 
ou, conforme as circunstâncias, 
três elementos que, com recurso 
a roçadeiras mecânicas extirpam 
as ervas dos caminhos com a 
habilidade possível de quem “faz a 
barba ao passeio” com uma lâmina 
enorme. A deservagem está a 
ser realizada em toda a freguesia 
com intervenções por zonas, com 
periodicidade bimestral em cada 
uma.A



MARCHAS DO BEATO

COR , BRILHO E ALEGRIA NOS DESFILES DAS MARCHAS

Em junho a Marcha do Beato regressou à 
avenida para alegria de muitos beatenses e 
amigos de outras geografias.

A Marcha do Beato foi inscrita, como tem sido 
tradição, pelo Ateneu da Madre de Deus e desfilou 
novamente no Pavilhão Altice Arena e na Avenida da 
Liberdade, contando sempre com o apoio da Junta 
de Freguesia e de milhares de beatenses que não 
deixaram de torcer pela nossa Marcha. 
A pontuação final não refletiu todo o empenho e 
vontade da organização e dos participantes, entre 
marchantes, músicos, coreógrafos e ensaiadores, 
cenógrafos e aguadeiros que levaram o estandarte 

O Presidente da CML com o Presidente da Junta 
do Beato junto ao arco da Marcha do Beato. A Marcha do Beato voltou a desfilar na Avenida.

Milhares de pessoas assistiram ao desfile da 
Marcha Infantil  do Beato, em Belém.

O Presidente da Junta de Freguesia do Beato 
com a A.D. Os de Bába, no desfile da Marcha 
Infantil em Belém.

do Beato às Festas de Lisboa. 
Também no mês dos Santos Populares, vimos a 
Marcha Infantil do Beato brilhar, cheia de cor e 
alegria nas diversas exibições que fez tanto na nossa 
freguesia como fora. Organizada pela Associação 
Desportiva Os de Bába, com o apoio da Junta de 
Freguesia, as nossas crianças encantaram todos 
com os seus arcos, canções e pregões populares 
em preservação das tradições lisboetas. Além das 
exibições mais regulares, destacam-se as exibições 
oficiais em Belém e no muito participado 4.º Festival 
de Marchas Infantis, também organizado pela A. D. 
Os de Bába. A

Movimento Associativo12



MARCHAS DO BEATO

13

DIA DA CRIANÇA

Nos passados dias 31 de maio e 1 de junho, as 
crianças da freguesia do Beato usufruíram 
das iniciativas, promovidas pela Junta de 

Freguesia, para comemorar o Dia da Criança.

O Dia Mundial da Criança, instituído pela ONU, visa 
relembrar que todas as crianças, independentemente da 
raça, cor, religião, proveniência social ou país de origem 
têm direito a afeto, amor e compreensão, alimentação 
adequada, cuidados médicos, educação, proteção contra 

Este ano, pela defesa do ambiente, as crianças criaram 
peças de arte com embalagens usadas.

As crianças da escolas primárias da freguesia receberam 
lembranças com as quais vão poder brincar durante as 
suas férias.

Educação

todas as formas de exploração e a crescer num clima de 
paz. 
Este ano tivemos, no dia 31 de maio, as celebrações do 
Dia da Criança para as crianças da escolas primárias da 
freguesia onde se juntaram os alunos do Colégio “Os 
Pioneiros” aos alunos das escolas EB1 da Madre de Deus 
e EB1 do Beato no Polidesportivo da Mata da Madre de 
Deus, sendo que os alunos da EB1 Eng.º Duarte Pacheco 
celebraram no campo do Vitória Clube de Lisboa. Todas 
as crianças receberam lembranças com as quais vão 
poder brincar durante as suas férias e assistiram também 
ao espetáculo do Tio Tobias, que encantou com as suas 
músicas e danças. 
O espetáculo bem como as pinturas faciais, jogo de 
matraquilhos e jogos tradicionais, entre outras atividades, 
preencheram também o dia 1 de junho, onde se celebrou 
esta efeméride na Mata da Madre de Deus para as crianças 
e famílias de toda a freguesia. A

CENTENAS DE CRIANÇAS DO BEATO
COM DOIS DIAS DE MUITA ALEGRIA
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Comércio Local
Já Abriu

Sempre com três pratos diários (carne, peixe e 
vegetariano) e opções alimentares saudáveis a 
Cafetaria do Ar.Co, aberta ao público em geral, tem 
também uma variedade de salgados e doces para 
complementar a refeição principal ou para pequeno-
almoço ou lanche. Aceitam encomendas para levar ou 
para entrega, mediante contacto prévio.A

CAFETARIA DO AR.CO, DE JOANA FORBES BESSA

R. Gualdim Pais, Antigo Mercado de Xabregas | 218 801 017 | de 
segunda a sexta das 9h30 às 21h00 (inverno) - das 10h00 às 17h00 
(verão). Encerra em agosto.

Contactos Úteis
SAÚDE

JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

POLÍCIA

BOMBEIROS

TÁXIS

ACONSELHAMENTO E APOIO

UTILIDADE PÚBLICA

Número de Emergência 

SNS 24

Hospital de Santa Maria 

Hospital de São José 

Hospital D. Estefânia 

Hospital Curry Cabral 

Hospital dos Capuchos

Maternidade Dr. Alfredo da Costa

Centro de Saúde de São João

Brigada de Coletores
Atendimento Personalizado de 
Apoio ao Munícipe

Sede 

Polo de Atendimento no Mercado 
Alfacinha

Espaço Saúde

Carris  e Metropolitano 

PSP 

PSP - Olaias 

Polícia Municipal 

Polícia Judiciária (Piquete) 

Escola Segura 

Retális - Rádio Táxis Lisboa 

Cooptáxis

Teletáxis 

Linha de Apoio à Vítima

APAV

Instituto de Apoio à Criança 

Linha de Apoio ao Idoso 

Santa Casa da Misericórdia

EPAL - Falhas de água

EPAL - Roturas na Via Pública

Gás - Emergência

CP 

Eletricidade - Atendimento

Projeto Radar

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

213 500 115

218 170 146

808 203 232

218 681 107

218 491 389
218 650 150

218 113 200

218 414 250

217 225 200

211 967 222

969 893 926

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

213 263 000

707 210 220

218 681 095

808 215 215Regimento Sapadores Bombeiros

Bombeiros Voluntários Beato e 
Penha de França



Já Abriu

Não

abandone,

adote!

O s  a n i m a i s  d e  c o m p a n h i a
s ã o  s e r e s  d o t a d o s  d e
s e n t i m e n t o s  e  p r e c i s a m  d e
c u i d a d o s  e  c a r i n h o  d u r a n t e
t o d a  a  s u a  v i d a .
 
 
A n u a l m e n t e  s ã o
a b a n d o n a d o s  m a i s  d e  3 0  m i l
a n i m a i s  d e  c o m p a n h i a  e  o s
c e n t r o s  d e  r e c o l h a  e s t ã o
s o b r e l o t a d o s .
 
 
L e m b r e - s e  q u e  a d o p t a r  o u
a b a n d o n a r  s ã o  e x e m p l o s  q u e
t a m b é m  d á  à s  s u a s  c r i a n ç a s .

O  A B A N D O N O  D E  A N I M A I S
D E  C O M P A N H I A  É  C R I M E !



15 Setembro 
 21H00

Convento do Beato

Levante o seu convite na sede da Junta de Freguesia ou no polo de atendimento no 

Mercado Alfacinha, a partir de 12 de Agosto.


