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XI Gala do Beato

Centenas de beatenses e
convidados assistiram a um
espetáculo memorável.

SOCIEDADE
XI Gala do Beato
pág. 07

Higiene Urbana

Educação

Informação Útil

Novas Ecoilhas Subterrâneas
em Funcionamento

Escola Eng. Duarte Pacheco
Totalmente Renovada

Diagrama de Rede
Carreira de Bairro 34B

pág. 04

pág. 05

pág. 15

2

Sumário

3
4
5
6
7-10
11-12
13
14
14
15

Editorial
Higiene Urbana

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

Novas Ecoilhas Subterrâneas em Funcionamento

Obras
Escola Eng. Duarte Pacheco Totalmente Renovada

Educação
Regresso às Aulas nas Escolas do Beato

Sociedade
XI Gala do Beato
Férias de Verão

Movimento Associativo
Informação Útil
Contactos Úteis
Comércio Local - Os Mimos do Churrasco
Diagrama de Rede - Carreira de Bairro 34B

www.jf-beato.pt

www.facebook.com/
freguesiabeato

www.instagram.com/junta_
de_freguesia_do_beato

www.youtube.com/user/
FreguesiaBeato

twitter.com/JF_Beato

PRÓXIMOS EVENTOS
PASSEIO HISTÓRICO-CULTURAL
26 OUTUBRO | 10h00 – 12h00
Partida frente à sede da Junta de Freguesia

PASSEIO
HISTÓRICO-CULTURAL
PELA FREGUESIA DO
BEATO.

26 de
Outubro

Partida
10h00

Do Século XV aos
nossos dias.

Inscrições
Junta de
Freguesia do
Beato

Com inscrições obrigatórias e limitadas, mas de entrada livre a todos quantos queiram conhecer
mais um pouco do passado histórico e cultural da nossa freguesia, realiza-se mais um Passeio
Histórico-Cultural pela zona entre Xabregas e o Convento do Beato.

Rua de Xabregas, 67 – 1º
1900-439 Lisboa
Pólo de atendimento da Picheleira
- Mercado da Picheleira
Rua Eng. Maciel Chaves
Tel.: 21 868 11 07
geral@jf-beato.pt

Magusto
Popular

MAGUSTO POPULAR
9 NOVEMBRO | 15h00 – 19h00
Espaço Ideias
“Quem quer quentes e boas, quentinhas?”
Que o Sol brilhe e se faça verão de S. Martinho para
acolher o tradicional Magusto Popular do
Beato. Aberto a todos os recenseados
da freguesia.

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
Presidente da Assembleia de
Freguesia
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
A mobilidade sustentável é sem dúvida um
tema cada vez mais incontornável no debate
sobre a qualidade de vida das cidades. A
mesma afigura-se como um fator determinante
na melhoria da vivência do espaço urbano, e
contribui decisivamente para a melhoria da
qualidade de vida das populações. É também
um fator estruturante para o desenvolvimento
da atividade económica, contribuindo para o
progresso das comunidades.
A solução para os problemas de
sustentabilidade passa por uma melhor gestão
das cidades. Sustentabilidade é a equação
entre aquilo que se poupa e aquilo que se
desperdiça e para chegar à sustentabilidade
é necessário, em primeiro lugar usar menos o
automóvel, sendo para isso primordial para as
cidades, manter bons sistemas de transportes
públicos.
Na cidade de Lisboa muito se tem feito
ultimamente no sentido de melhorar a rede
de transportes existentes e que todos os
dias serve de base à mobilidade de milhares
de utilizadores. Na Freguesia do Beato,
sendo parte integrante da cidade e uma das
freguesias cuja dinamização está atualmente
a ser mais ativa, mas cuja circulação está,
como sabemos, condicionada pelo caminho
de ferro, a necessidade de um transporte que
sirva a população das duas grandes zonas da
freguesia era fundamental.
Por isso, a implementação pela Carris do
serviço de Carreira de Bairro, é um marco
importante para a freguesia, estando a mesma
já em pleno funcionamento e identificada
com o numero 34B. Esta carreira tem como
objetivo reforçar a mobilidade local, criando
complementaridade junto da rede de carreiras
já existente, gerando assim uma maior
proximidade da população às infraestruturas
mais importantes dos bairros. A mesma
carreira torna-se também muito importante
para a comunidade escolar, permitindo
a deslocação de tantas crianças e jovens
entre casa e a escola, desejando-se que seja
igualmente catalisadora de novos hábitos de
mobilidade na nossa freguesia.A

BRUNO INGLÊS

Silvino Correia
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Higiene Urbana

NOVAS ECOILHAS SUBTERRÂNEAS EM FUNCIONAMENTO

Entrou em funcionamento mais uma ecoilha subterrânea na freguesia.

POR UM MELHOR AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA NA FREGUESIA

A

Junta de Freguesia do Beato tem vindo a
desenvolver, em conjunto com a Câmara
Municipal de Lisboa, um trabalho de
melhoria significativa na área da deposição
e recolha de lixo na Freguesia do Beato, com
a colocação de novas ecoilhas à superfície e,
onde é tecnicamente possível, novas ecoilhas
subterrâneas.
Foi recentemente inaugurada, pelo Presidente
da Junta de Freguesia, Silvino Correia e pela
Vogal com o pelouro da Higiene Urbana, Lucília
Charneca, na presença do Vogal com o Pelouro
do Espaço Público, Vítor Marques, uma nova
ecoilha subterrânea na Rua Marquês de Olhão,
frente à escola Luís António Verney.

A Junta de freguesia aposta na intalação
de novos ecopontos e ecoilhas para
melhorar a qualidade do espaço público.

Estas novos contentores são mais higiénicos,
ergonómicos e funcionais.

Estes novos contentores de resíduos urbanos
recicláveis e indiferenciados estão enterrados
no solo e por isso são mais higiénicos, pois não
libertam odores; são mais funcionais, porque têm
maior ergonomia e maior capacidade, além de
terem menor impacto visual do que as tradicionais
ecoilhas e contentores à superfície.
A Junta de Freguesia prossegue o trabalho que
tem desenvolvido na melhoria dos ecopontos
e na instalação de novas ecoilhas por forma
a melhorar a qualidade do espaço público e,
consequentemente, da população e comércio local
de toda a freguesia.A

Obras
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ESCOLA ENG. DUARTE PACHECO TOTALMENTE RENOVADA

Uma grande obra para melhorar o ensino e a aprendizagem das crianças do Beato.

A

NOVO ANO, ESCOLA NOVA

Escola Básica Eng. Duarte Pacheco, na
Picheleira, foi reinaugurada no início
deste novo ano letivo pelo Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina,
na presença do Vereador da Educação, Manuel
Grilo, do Presidente da Junta de Freguesia, Silvino
Correia e da Coordenadora da Escola, Olívia
Nascimento, entre outras personalidades ligadas
às autarquias e ao Agrupamento de Escolas das
Olaias.
Após uma espera prolongada, concretizou-se
finalmente um desejo antigo da Junta de Freguesia
em ver a escola Eng. Duarte Pacheco renovada,
dotada de condições e conforto para alunos e seus

Novos equipamentos no recreio que
permitirão melhores brincadeiras e prática
desportiva.

educadores desenvolverem o seu estudo e trabalho.
Esta obra insere-se num plano de requalificação do
parque escolar das instituições de ensino da cidade
que estão sob a alçada da Câmara Municipal de
Lisboa, pugnando esta Junta de Freguesia para que
as restantes escolas na freguesia sejam também
contempladas neste plano da CML.
A escola primária Eng.º Duarte Pacheco foi
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.A

Oscar Almeida, aluno n.º 3 da Escola Duarte
Pacheco, não quis faltar à reinauguração da
sua escola primária.
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O REGRESSO ÀS AULAS NAS ESCOLAS DO BEATO

O novo ano letivo arrancou com um presente ecológico para centenas de crianças que estudam na nossa freguesia.

UM PRESENTE ECOLÓGICO NO INÍCIO DO ANO LETIVO

C

om um novo ano escolar surgem novos
desafios, encontram-se velhos amigos
e fazem-se novos. Já começou o ano
letivo 2019/2020 para centenas de crianças que
estudam na nossa freguesia.
A Junta de Freguesia do Beato tem tido uma forte aposta
nas suas crianças, que são o futuro da freguesia. Como
tal repetiu-se a tradicional visita de acolhimento no

início de um novo ano escolar. Para motivar os pequenos
estudantes, e ao mesmo tempo os sensibilizar a serem
mais ecológicos, a Junta de Freguesia ofereceu a cada
aluno das escolas básicas do Beato (EB1 Bairro da Madre
de Deus, EB1 do Beato e EB1 Eng.º Duarte Pacheco)
uma garrafa de um material muito resistente, durável e
reutilizável, que não contém plastificantes e está isento de
bisfenol, prejudicial para a saúde.

Muitos beatenses marcaram presença
A para
alegria
visível das
com a“Há
garrafa
reutilizável,
assisitir
ao crianças
espetáculo
Revista
no
que
não contém plastificantes e é mais amiga do
Beato”.
ambiente.

O Presidente Silvino Correia contribuiu para a
consciencialização ambiental.

Essa garrafa, para além de incentivar à hidratação
fundamental, mesmo durante as aulas ou até na hora
do recreio, sensibiliza as crianças e educadores para as
questões ecológicas.
Esta iniciativa visa fomentar a consciencialização ecológica
na nossa freguesia, através da valorização de um utensílio
que durante anos nos habituámos a desperdiçar.A

Sociedade
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XI GALA DO BEATO

A atuação do Pezinho de Dança voltou a arrancar largados elogios da plateia.

E

ste grande evento
cultural que é a Gala
do Beato reuniu
de novo, no passado dia
15 de setembro, largas
centenas de beatenses e
diversos convidados num
local tão marcante da
nossa freguesia, como é o
Convento do Beato. Foi mais
um espetáculo que ficará na
memória dos que assistiram,
tanto ao vivo como nas
transmissões em direto
no Facebook da Junta de
Freguesia.
A Gala, que já vai na sua
décima primeira edição,
visa sobretudo distinguir
personalidades, empresas
e instituições relacionadas
com a Freguesia do Beato e
mostrar as artes e talentos
que apoiamos durante todo
o ano na nossa comunidade,
fomentando igualmente a

convivência entre vizinhos de
toda a freguesia num evento
espetacular.
Este ano foi distinguido, na
categoria personalidade, o
Eng. Hugo Xambre Pereira,
anterior Presidente da Junta
de Freguesia do Beato e a
quem se deve a iniciativa
desta Gala a par de tantas
outras que ainda se mantêm
em atividade pelo atual
Executivo, facto assinalado
pelo próprio homenageado
durante a cerimónia, que se
manifestou satisfeito pela
continuidade do trabalho
que legou à freguesia.
Na categoria empresa foi
distinguida a Ourivesaria
Rocha que se estabeleceu
na Calçada da Picheleira
há 60 anos e na categoria
Instituição foi distinguida a

Coração Delta, associação
de solidariedade social do
Grupo Nabeiro, criada com
o objetivo de desenvolver
projetos nas comunidades,
nomeadamente projetos
de voluntariado e de apoio
social, e que tem escritórios e
intervenção na Freguesia do
Beato.
Este ano, além do espetáculo
Mamma Mia, da PM Produções
e das atuações do “ouro
da casa”: o grupo de dança
moderna da Professora Beatriz
Viduedo, LOL HIP-HOP e a
classe de dança da Professora
Ana Rodrigues, Pezinho de
Dança, houve lugar a um
grande momento de fado da
artista convidada, a também
beatense Filipa Cardoso,
atualmente a atuar no musical
de Filipe La Féria onde
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Na entrada para o Convento do Beato foi possível apreciar uma mostra de pintura do Projeto
Gerações e um conjunto de desenhos que compõem o Roteiro Cultural Lisboa a Oriente.

representa a fadista Severa
juntamente com a artista
convidada da Gala do Beato
no ano passado, Anabela.
Nas intervenções
institucionais, o presidente
da Junta de Freguesia, Silvino
Correia abordou vários
temas com relevo tais como
a requalificação de áreas
do território e mobilidade,
nomeadamente a questão da

implementação do Plano de
Pormenor do Casal do Pinto
e a nova Carreira de Bairro
“34B”, que permite a ligação
entre a zona da Picheleira/
Olaias, a zona ribeirinha e os
bairros da Madre de Deus
e Quinta do Ourives, mas
também abordou a urgência
da nova sede para a Junta
de Freguesia, que permita
condições de trabalho e de

serviço à população mais
adequadas e o reforço das
competências na área da
Higiene Urbana, entre outros
temas pertinentes para a
freguesia.
O presidente da câmara
Municipal de Lisboa,
Fernando Medina, além de
elogiar a realização desta
que é “a melhor e maior Gala
de qualquer uma das 24

A PMP produções apresentou o espetáculo Mamma Mia, com músicas dos ABBA por todos
reconhecidas.

Sociedade
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A fadista Filipa Cardoso, filha da freguesia, encantou a plateia com um grande momento de fado
tradicional.

freguesias da nossa cidade”,
não deixou de fazer referência
às questões concretas
que preocupam parte da
população da nossa freguesia,
como são as questões da
habitação, apontando como
exemplo o caso da Vila Dias
em que a intervenção da CML
visa assegurar que não seja
destinada a qualquer outra
construção em proteção da

população que ali mora.
A presidente da Assembleia
Municipal de Lisboa, Helena
Roseta abordou, naturalmente,
as questões da habitação e
deu exemplos da gentrificação
a que se tem assistido em
muitos bairros da cidade,
sobretudo Alfama e outros
bairros históricos em que as
populações locais vão sendo
progressivamente afastadas,

Fernando Medina afirma que esta é “a melhor e
maior Gala de qualquer uma das vinte e quatro
freguesias da nossa cidade”.

algo que não podemos
deixar acontecer na nossa
freguesia onde também se
verifica já uma apetência para
uma pressão urbanística a
preços incomportáveis para
a população local, realidade
a que a Junta de freguesia
está particularmente atenta
desenvolvendo, com a Gebalis,
um trabalho próximo em
questões de habitação.A

O Presidente Silvino Correia com a
apresentadora Maya que, pelo segundo ano,
apresentou a Gala de forma extraordinária.
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PRÉMIOS CIDADANIA
Desde 2009, a freguesia do Beato distingue
entidades da freguesia com o Prémio Cidadania
Beato. Estes prémios têm 3 categorias:
Personalidade, Empresa e Instituição.
Nesta décima primeira edição da Gala do Beato
foi distiguido, na categoria Personalidade, o Eng.

Hugo Xambre Pereira, anterior Presidente da Junta
de Freguesia do Beato; na Categoria Instituição o
prémio foi atribuído à Associação Coração Delta, do
Grupo Nabeiro e na Categoria Empresa a distinção
foi para a Ourivesaria Rocha, estabelecida na
Calçada da Picheleira desde 1960.

O Eng. Hugo Xambre Pereira, anterior Presidente da Junta de Freguesia do Beato, recebeu
o Prémio Personalidade do Ano pelas mãos do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina.

A Associação Coração Delta recebeu o
Prémio Instituição entregue por Helena
Roseta.

A Ourivesaria Rocha, estabelecida na
Picheleira, recebeu o Prémio Empresa
entregue pelo Presidente Silvino Correia.

Sociedade
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FÉRIAS DE VERÃO

O Praia-Campo Infância reúne anualmente centenas de crianças dos 6 aos 12 anos de idade.

CENTENAS DE VIZINHOS DO BEATO APROVEITARAM AS FÉRIAS DE VERÃO

O

O Espaço Jovem proporcionou, entre outras
atividades, uma ida à piscina.

Piscinas insufláveis e jogos de água marcaram as
férias das CAF nas escolas da freguesia.

s programas de férias do Beato uniram
novamente centenas de fregueses em
atividades culturais e de lazer, ao longo
do mês de julho.
Iniciativas como as Férias CAF e Espaço Jovem, PraiaCampo Infância, Beato Jovem e Todos à Praia juntam,
anualmente, vizinhos de toda a Freguesia do Beato para
aproveitarem todos os benefícios do verão.
Nas CAF e Espaço Jovem as férias de verão foram
preenchidas com atividades tanto nas escolas e no
Espaço Jovem como no exterior, dando-se destaque
para as piscinas insufláveis que a Junta de Freguesia
disponibilizou este ano nas CAF e que fizeram um
enorme sucesso.
A Praia-Campo Infância cumpre mais uma vez a

Os beatenses mais graúdos não descuram a
brincadeira.
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tradição de proporcionar gratuitamente duas semanas
de atividades lúdicas, desportivas e culturais a crianças
dos 6 aos 12 anos. As manhãs foram de muita animação
na praia da Costa de Caparica e as tardes preenchidas
com diversão e atividades sempre diferentes, das quais
destacamos a visita ao Iocus Parque, à Casa do Tinoni,
ao Museu Gulbenkian e Jardim Zoológico, entre outras
atividades que preencheram os dias das nossas crianças.
O Beato Jovem juntou vários adolescentes da freguesia
numa semana desafiante e cheia de adrenalina. Com
um plano de atividades um pouco diferente das edições

anteriores, o Beato Jovem deste ano agradou aos seus
participantes, que reforçaram amizades.
A iniciativa Todos à Praia uniu, de novo, os fregueses
mais graúdos do Beato programando duas semanas
em boa companhia e com muita alegria. O programa
deste ano manteve a qualidade de anos anteriores e
desta vez contou com visitas ao Panteão Nacional e à
Quinta da Regaleira em Sintra, entre outras atividades
de interesse, além das habituais manhãs de praia. Foram
duas semanas que irão perdurar na memória de todos os
participantes.A

Nas férias CAF, entre outras atividades, houve
uma visita ao Museu da Carris onde as crianças
viram autocarros e elétricos de outros tempos.

Nas férias de verão do Beato, todos os anos há
amizades que se constrõem e outras que se
reforçam.

No Todos à Praia, além das manhãs de praia, as
tardes deram lugar a visitas culturais.

O Praia Campo Infância voltou a marcar todos os
participantes.

Movimento Associativo
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO

vitoriaclubelisboa @
gmail.com
R. Silveira Peixoto 7
1900-414 Lisboa
21 848 4801
Resultante da fusão do Picheleira Atlético
Clube e do Botafogo Futebol Clube, nasce, em
11 de Agosto de 1944, assente nos princípios da
Instrução, Recreio, Cultura e Desporto, sob o
lema da “União Faz a Força”, o VITÓRIA CLUBE
DE LISBOA.
Na instrução, desde logo a partir da sua
fundação, assume a missão de proporcionar
à população do bairro o acesso à escola,
funcionando nas suas instalações as classes
básicas onde centenas de crianças aprenderam a
ler e escrever.
No desporto foram várias as modalidades
praticadas, tais como o futebol, andebol,
natação, basquetball, atletismo, ténis de mesa,
boxe, karaté, ginástica, entre outras, tendo
alcançado várias sucessos desportivos, tais
como a conquista de 3 títulos de campeão
distrital de futebol com 2 subidas à 3.ª divisão
nacional, 2 títulos de campeão nacional de boxe
e inúmeros galardões conquistados individual e
colectivamente nas demais modalidades.
Num esforço permanente de manter as atividades
recreativas e culturais, é habitual a realização de
bailes, noites de fado e representações teatrais,
nomeadamente de revista à portuguesa, género
teatral tão característico de Lisboa.
Com vista ao reforço das atividades físicas e
desportivas, promovidas com o indispensável
apoio da Junta de Freguesia do Beato, graças
ao sucesso alcançado no ano transacto a aposta
recai novamente no projeto direcionado ao
desporto jovem na área do futebol e nas aulas de
ginástica de manutenção sénior.
Em ano de comemoração do 75.º aniversário o
seu lema nunca fez tanto sentido: A União Faz a
Força.A

falesiasegirassoisassociacao
@gmail.com
Rua de Xabregas n.º12
Lote A, Piso 2, Sala 71

A Falésias e Girassóis Associação, formalizada
enquanto associação em 2018, é uma
organização sem fins lucrativos de proteção
animal. A associação foi criada por um pequeno
grupo de voluntárias com experiência em
cuidados aos animais de rua, sobretudo de
gatos, atuando na Freguesia do Beato.
Decorrente do voluntariado da Associação
Falésias e Girassóis e com o apoio da Junta de
Freguesia, da Casa dos Animais de Lisboa e
da PSP, foram já implementados três abrigos
para colónias de gatos na freguesia do Beato
(Azinhaga do Planeta, Rua Nova do Grilo, Rua
Marquês de Olhão).
Estas colónias têm como missão assegurar
que os grupos de gatos, que já antes se
concentravam nestes locais, tenham agora
cuidados médico-sanitários e de alimentação
adequados às suas necessidades, além de boa
convivência com a população dos locais onde
estão implementados.
Os gatos silvestres representam um importante
contributo para o controlo de pragas na cidade,
nomeadamente no controlo de pragas de ratos.
Os gatos nestas colónias são cuidados
diariamente por voluntários da Falésias e
Girassóis, que garante a limpeza dos gatis e
zela também pelo seu estado geral de saúde,
intervindo, se necessário, para encaminhar
animais doentes para tratamento ou
acompanhamento veterinário; são alimentados,
com ração adequada à sua espécie; estão a ser
esterilizados, com o apoio da Casa dos Animais
de Lisboa, por forma a que não se reproduzam
indiscriminadamente e não se envolvam em
confrontos entre eles por causa dos instintos
de reprodução.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

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

Projeto Radar

213 263 000

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 - Atendimento

808 535 353

CP

707 210 220

OS MIMOS DO CHURRASCO
Largo Honório Barreto, Lt. 325, Lj. Dt.ª (à Rotunda das Olaias)
| 218 473 305 |www.osmimos.pt | de segunda a sábado – das
11h30 às 15h00 (almoços) e das 17h30 às 21h30 (jantares

Comida de estilo caseiro e ementa diária variada, diferente
ao almoço e jantar, também confeciona grelhados (o
tradicional frango assado entre outras carnes e peixes) e
tem uma diversidade de complementos para as refeições,
sem esquecer as sobremesas. Ao sábado há sempre
Cozido à Portuguesa e aceita encomendas de tabuleiros
para festas ou eventos especiais.A
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atendimento@carris.pt
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Lg.

08301 Ponte Xabregas

VALIDE SEMPRE O SEU TÍTULO DE TRANSPORTE!

13 outubro | 15h00
Levante o seu bilhete na sede da Junta de Freguesia ou no Polo de Atendimento no Mercado Alfacinha
a partir do dia 30 de Setembro.*
*Para recenseados e limitado aos lugares dísponíveis.

