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e da Orquestra do Círculo de Música de Câmara
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Informação Útil
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www.youtube.com/user/
FreguesiaBeato
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PRÓXIMOS EVENTOS
Música em Festa - Sons Pela Cidade 2020
DOMINGO | 16 FEVEREIRO | 16H00
IGREJA DE S. BARTOLOMEU DO BEATO
A Orquestra Metropolitana de Lisboa tocará temas de Beethoven e Lopes Graça
num concerto comentado.
Uma coorganização da Câmara Municipal de Lisboa, Orquestra Metropolitana
de Lisboa e Junta de Freguesia do Beato com o apoio da Paróquia de São
Bartolomeu do Beato.

4.º Encontro de Concertinas
SÁBADO | 21 DE MARÇO | 15H00
POLIDESPORTIVO DA MATA DA MADRE DE DEUS
O Encontro de Concertinas do Beato reúne
concertinistas de várias idades e diversos pontos
do país numa coorganização da ASCRM
Faifa e da Junta de Freguesia do
Beato.

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
A Comissão Europeia atribuiu à cidade de
Lisboa o prémio de Capital Verde Europeia neste ano de 2020, por ter demonstrado esforços na adoção de políticas e
estratégias que melhorem os padrões
ambientais e que promovam um desenvolvimento sustentável para o futuro.
Para esta distinção as cidades concorrentes foram avaliadas em função de 12
indicadores e que são: a Atenuação das
alterações climáticas e adaptação aos
seus efeitos; Transportes locais sustentáveis; Zonas verdes urbanas que integram uma utilização sustentável do solo;
Natureza e biodiversidade; Qualidade
do ar; Qualidade do ambiente acústico;
Produção e gestão de resíduos; Gestão
da água; Tratamento de águas residuais; Ecoinovação e emprego sustentável; Eficiência energética; Governança.
Também localmente, na Freguesia do
Beato, temos vindo a contribuir para
que este prémio se tenha tornado uma
realidade e temos tomado medidas de
promoção ambientais ou pugnado para
que na freguesia fossem implementadas, pelo município, medidas que contribuam para esta realidade e de que
são exemplos, ao nível dos Transportes
Locais, a implementação da Carreira
de Bairro, ao nível da Gestão da Água,
a poupança de água na otimização
das lavagens das ruas ou ao nível da
Natureza e biodiversidade a eliminação da utilização dos glifosatos e passagem para o corte mecânico de ervas.
Mas temos procurado também estimular, junto da nossa comunidade
escolar, a sensibilização para estas
questões promovendo atividades e
ações que contribuam para que as
nossas crianças e jovens ponham em
prática a defesa do meio ambiente e
da sustentabilidade. São elas as herdeiras, deste que queremos que seja
um grande jardim: o Planeta Terra.A

Presidente da Assembleia de
Freguesia
BRUNO INGLÊS

Silvino Correia
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Obras

DOIS ANOS DE MANDATO AUTÁRQUICO

S

O Beato constrói-se com todos

ervir o Beato e a sua população, acompanhando os
ritmos de mudança que
a cidade de Lisboa vive, exige
um atento e cuidadoso planeamento dos investimentos a realizar num território que começa
lentamente a tornar-se numa
das zonas mais dinâmicas da
nossa cidade.
Nesta primeira metade do mandato assumimos com clareza
que queríamos uma Freguesia
mais participada, mais inclusiva
e mais solidária e assim vamos
continuar.

tráfego que permitirão na zona
da Antiga Manutenção Militar,
onde esperamos que durante o
corrente ano entre em funcionamento o Hub Criativo do Beato
com a presença de empresas
nacionais e internacionais, será
criada uma ligação à Avenida
Infante D. Henrique, possibilitando assim que, todos aqueles
que virão trabalhar para esta
zona da Freguesia, tenham acessos mais rápidos e eficientes. Está
igualmente previsto para este
eixo Xabregas/Beato o desenvolvimento de um plano que
Dando cumprimento às promes- permitirá o reordenamento das
sas inscritas no nosso Programa vias e do tráfego já hoje bastante
Eleitoral, melhorámos a mobi- congestionado.
lidade dentro da freguesia com Uma freguesia que se constrói diaa criação da nossa Carreira de -a-dia, fruto do empenhamento e
Bairro, que hoje serve diaria- dedicação dos seus trabalhadores,
mente a grande maioria das zonas viu no decorrer deste mandato a
da freguesia e que tem merecido, regularização da situação de
pelo seu serviço, um reconheci- cerca de 30 trabalhadores, que
mento unânime por parte dos se encontravam com vínculos
nossos residentes e visitantes.
precários. No sentido de criar

Sede para o Bairro do Grilo, para
instalações renovadas, possibilitando assim, àqueles que aí trabalham, as condições necessárias
para o melhor desenvolvimento
das suas funções.
Igualmente a inauguração do
novo Posto de Limpeza da Freguesia, um investimento de
mais de 400.000 euros, permitiu aos trabalhadores da Higiene
Urbana usufruir de excelentes
condições há muito reivindicadas e necessárias. A introdução
de contentorização subterrânea
(ecoilhas), na Picheleira, Xabregas, Madre de Deus e futuramente
noutras zonas da freguesia, veio
reforçar significativamente esta
área de deposição de resíduos.
Mas, se estas ações se revelaram
de inegável importância, este Executivo não quis deixar de dedicar
e reforçar uma maior atenção aos
mais novos e igualmente aos mais
seniores.

Ig u a l mente nest a á r e a d a as melhores condições e ambien- Nesse sentido, a requalificação
mobilidade, a freguesia vai ter tes de trabalho saudáveis, foram da Escola Eng.º Duarte Pacheco
novas vias de escoamento de deslocados 10 trabalhadores da na Picheleira possibilitou às

O 34 B é a nova Carreira de Bairro que faz circulação
pela Freguesia.

O novo Posto de Limpeza da freguesia assegura
melhores condições de trabalho à Higiene Urbana.

Obras

crianças, professores e pessoal
auxiliar, condições mais dignas
e de qualidade para que todos
possam aí exercer as suas atividades educativas de forma mais
saudável e feliz. Todos os esforços
estão igualmente a ser realizados
para que a Escola Luís António
Verney possa finalmente ter as
obras há tanto tempo prometidas e que farão jus a todo o trabalho aí desenvolvido, no campo
artístico e cultural, por todos os
que naquela escola estudam e
trabalham.

de um parque canino, possibilitando não só aos mais pequenos,
mas a toda a família, espaços
de convívio e de lazer que todos
muito apreciam.
Ainda no Espaço Público, a requalificação da Alameda do Beato,
e a construção de dois novos parques de estacionamento na zona
do Beato e na Picheleira (este
último com cerca de 110 lugares
previstos), virão ao encontro dos
anseios e expetativas de todos os
nossos moradores.
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desenvolver através de programas
diversos da responsabilidade da
freguesia, ou em parceria com
outras Instituições e Associações do território, praticando
uma política de grande proximidade, levando carinho e tentando
encontrar soluções que permitam
uma vida mais digna a todos.

Neste domínio de âmbito Social,
este Executivo continua a desenvolver todos os esforços junto
das entidades responsáveis para
que situações dos moradores da
As duas creches previstas para Vila Dias, da Quinta dos Ouria zona da Picheleira e zona da ves e das cooperativas ex-Saal,
Madre De Deus, irão reforçar a vejam as situações das suas
oferta educativa durante este habitações resolvidas.
mandato, dando assim resposta Este trabalho, desenvolvido por
a uma antiga e justa reivindicação todos os setores da freguesia,
da população.
tem contado com o apoio regular
Igualmente a concretização do e permanente por parte do setor
novo Centro de Saúde, que se da Comunicação, quer através
encontra já na sua fase de projeto, das redes sociais, quer através do
prevendo-se que o seu arranque Boletim Informativo, facto que
possa ser efetivado ainda durante tem mantido sempre bem informada toda a população do Beato.
este mandato.

Neste domínio da Educação, onde
o investimento é sempre uma
garantia de futuro, reforçamos
a nossa intervenção com mais 8
salas de estudo para crianças e
jovens nas várias escolas da Freguesia, tendo igualmente sido
requalificado o Espaço Jovem
que ganhou instalações mais
modernas e funcionais, fundamentais para o desenvolvimento
do Projeto de Apoio ao Estudo,
que tantos resultados positivos
Cuidar de quem mais precisa,
tem obtido.
os mais idosos, desempregaA requalificação dos vários par- dos, ou população em situação
ques infantis presentes em toda de vulnerabilidade constitui a
a Freguesia está igualmente a ser grande prioridade que este Exeultimada, bem como a construção cutivo abraçou e que pretende

A escola EB1 Eng.º Duarte Pacheco, na Picheleira, foi
totalmente renovada.

Aproveitamos para desejar a
todos um Bom Ano de 2020 reforçando, como sempre, que contamos consigo para todas as sugestões e alertas que nos queira fazer
chegar. A

As novas ecoilhas subterrâneas estão a ser instaladas
em vários pontos da freguesia.
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Educação

D

FÉRIAS DE NATAL

uas semanas preenchi- Junta de Freguesia na CAF- Comdas com atividades ponente de Apoio à Família e no
divertidas e lúdicas.
Espaço Jovem.
Assim foram os dias de férias Com workshops de culinária, sesescolares de natal de crianças e sões de cinema, incluindo uma
jovens do Beato, assegurados pela sessão na Cinemateca Júnior,

torneio de futebol, ateliê criativo,
visita ao Museu da Marioneta, ida
à piscina e aula de yoga foram
algumas das atividades que foram
proporcionadas aos mais novos
nesta pausa letiva.A

Espaço Jovem

Visita ao Museu da Marioneta.

Workshop de culinária.

Crepes para o lanche.

CAF

As crianças visitaram a Cinemateca Júnior e também
assistiram a uma sessão de cinema.

Os ateliês criativos deram mais
cor à fotocabine.

Workshops artísticos também foram contemplados nas
atividades das crianças.

Na Cinemateca Júnior aprenderam
como eram projetados os filmes.

As pinturas foram alusivas à
época do ano.

Sociedade
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ESCUTISMO
O Escutismo em Portugal e o CNE - Corpo Nacional de Escutas

F

oi Lord Robert BadenPowell, um tenente-general do exército britânico
que iniciou o movimento escutista em 1907, com a realização
de um acampamento para jovens
e, em 1908, a publicação de uns
fascículos intitulados “Escutismo
para rapazes”, mais tarde editados em livro com o mesmo título.
Baden-Powell aplicou os métodos
escutistas que já usava no treino
dos jovens do exército britânico e
que desenvolveu, com reconhecimento de grande mérito, durante
a sua carreira militar com campanhas na Índia e no continente africano, nomeadamente no Quénia.

Em Portugal, o escutismo (ou
escotismo, grafia também usada
- como veremos adiante), formalizou-se em 1913 com a criação da
AEP – Associação dos Escoteiros de
Portugal. Em 1923 a igreja católica
portuguesa cria uma associação
de escuteiros, para os jovens rapazes católicos, chamada “Corpo de
Scouts Católicos Portugueses”, hoje
“Corpo Nacional de Escutas” (grafada com u, o que distingue também as duas associações referidas).
Em 1934 constitui-se a Associação
Guias de Portugal, uma associação
exclusivamente para raparigas, inspirado no escutismo e cujo mentor
é igualmente Baden-Powell e a sua
mulher, Olave Baden-Powell.

O símbolo distintivo da insígnia do
Escutismo Mundial é a Flor-de-Lis
com duas estrelas de cinco pontas.
As três pétalas representam símbolos do Serviço aos Outros, do Dever
para com Deus e da Obediência à
Lei Escutista (os três princípios da
Lei Escutista), e as estrelas simbolizam o conhecimento e a verdade. Desde 1955, foi determinado
no encontro mundial de escuteiros (chamado de Jamboree) que
a insígnia incluiria uma corda a
rodear a Flor-de-Lis atada com um
nó direito, que simbolizam a família que é o movimento escutista e a
força dessa mesma família.A

Os Princípios mundiais do
movimento escutista
O Escutismo é baseado num sistema de valores. Isto é
expresso nos princípios do Movimento, habitualmente
resumidos em três categorias: dever para com Deus, dever
para com os outros e dever para com o próprio.
Para os jovens, os valores do Escutismo são expressos
na Promessa e na Lei, um dos componentes do Método
Escutista: um compromisso voluntário e pessoal (A
Promessa Escutista) para fazer todos os possíveis por
cumprir com um código de ética (a Lei do Escuta).

A Flor-de-Lis rodeada por
uma corda com nó é a insígnia
mundial dos Escuteiros.

D. Nuno Álvares Pereira, ou São Nuno de Santa Maria,
beatificado em 1918 pelo Papa Bento XV e canonizado em
2009 por Bento XVI, é o patrono do Corpo Nacional de
Escutas.

Promessa e Lei - Corpo Nacional de Escutas
A Promessa Escutista

A Lei do Escuteiro

“Prometo pela minha honra, e com a graça de Deus, fazer
todo o possível por:
- Cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a
pátria.
- Auxiliar os meus semelhantes em todas as
circunstâncias.
- Obedecer à lei do Escuta.”

1.ºA honra do Escuta inspira confiança;
2.º O Escuta é leal;
3.º O Escuta é útil e pratica diariamente uma boa ação;
4.º O Escuta é amigo de todos e irmão de todos os outros
Escutas;
5.º O Escuta é delicado e respeitador;
6.º O Escuta protege as plantas e os animais;
7.º O Escuta é obediente;
8.º O Escuta tem sempre boa disposição de espírito;
9.º O Escuta é sóbrio, económico e respeitador do bem
alheio;
10.º O Escuta é puro nos pensamentos, palavras e ações.
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AGRUPAMENTO 760 BEATO
O Corpo Nacional de Escutas na Freguesia do Beato

A

grupamento 760 Beato
é a identificação do
g r up o do Cor p o
Nacional de Escutas criado na
nossa freguesia a 12 de maio de
1985.
Contava já, na altura da sua constituição, com 57 elementos, 4 secções
e 6 dirigentes, sendo o primeiro
chefe do Agrupamento Velez da
Costa. O Assistente é o Pároco da
Paróquia de São Bartolomeu do
Beato que, na época da constituição, era o Padre Manuel Antunes
- atualmente é o Padre Dominic
Kuppayilputhenpurayil. Desde
então foram 6 os Dirigentes Chefes do Agrupamento, dos quais
destacamos Vítor Marques e Luís
Cristóvão, dois dos atuais Vogais
da nossa Junta de Freguesia, sendo
atualmente José Alves quem dirige
o Agrupamento.

permanecem, outros partem mas
regressam) perto de um milhar de
jovens que aderiram a esta associação que “tem por fim a formação integral dos jovens de ambos
os sexos, através da aplicação do
método educativo do Escutismo”.
O Agrupamento conta atualmente
com cerca de 8 dezenas de elementos com idades entre os 6 e que vão
além dos 60 anos de idade. Vários
são familiares: pais, mães, filhos,
filhas. Alguns são netos ou sobrinhos de antigos escuteiros. Vários
residem nas freguesias vizinhas
mas todos formam uma grande
família cujos laços perduram no
tempo e que criaram raízes ou
depositaram sementes na Freguesia do Beato.

O método escutista, elemento
pedagógico criado por Baden-Powell, é um sistema de autoeducaSão Bartolomeu é o patrono deste ção progressiva, baseado em sete
Agrupamento constituído pela elementos igualmente relevantes:
Alcateia 74 - São Francisco de Assis, Lei e Promessa, Mística e Simbopela Expedição 86 - Santo António, logia, Vida na Natureza, Aprender
pela Comunidade 65 - São João de Fazendo, Sistema de Patrulhas,
Brito e pelo Clã 56 - Padre Amé- Sistema de Progresso e Relação
rico. Por aqui já passaram (alguns Educativa.

O Chefe José Alves é quem dirige atualmente o
Agrupamento 760 Beato.

Os escuteiros são inseridos em
“grupos”, ao nível das unidades
locais, como é o Agrupamento
760 Beato, consoante as suas idades, que vão determinando os seus
percursos pedagógicos ao longo
do seu crescimento. Os Lobitos, dos
6 aos 10 anos de idade, Os Exploradores dos 10 aos 14, Os Pioneiros
dos 14 aos 18 e os Caminheiros, a
partir dos 18 anos de idade. Depois
dos 22 anos de idade são Adultos
Voluntários.
Para cada faixa etária são organizadas atividades regulares, com a
participação ativa dos respetivos
elementos e, em grande medida,
autonomamente pelos próprios,
adequadas à sua idade e consequente nível de aquisição de competências. Planeiam e realizam
também ações para angariação
de fundos que lhes permitam concretizar as atividades e participar
em encontros nacionais e internacionais, das quais se destacam
as já icónicas Festas do Feijão e
das Sopas, abertas à população e
patrocinadas por comerciantes da
freguesia. A

Sociedade
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MUSEU DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS

O Museu e Centro de Documentação do CNE localizam-se na Picheleira e são um espaço de descoberta na
Freguesia do Beato.

O

Mu s eu do Cor p o
Nacional de Escutas
(CNE), integrado no
Centro de Documentação
Escutista é o espaço que se dedica
a preservar a identidade e história desta associação quase centenária (1923).
Situado na Picheleira, Freguesia do
Beato, o Centro de Documentação
e Museu albergam um acervo histórico impressionante para quem
deseja conhecer ou aprofundar

conhecimento deste movimento não apenas a organizar e preserque é o Escutismo, sobretudo - mas var o acervo histórico do Centro e
Museu como também a adicionar
não apenas –, do CNE.
peças, livros e outras referências
José Gouveia é o atual responsáhistóricas que acrescentam valor
vel pelo Centro e Museu, que pareducativo ao Museu.
tilham a entrada com a Casa do
Escuteiro II, onde jovens escutei- É o caso de uma sexta edição, no
original inglês, do livro de referênros e outros grupos internacionais
cia de Baden-Powell “Scouting for
podem ficar por breves estadias em
Boys”, exposto com outras edições
Lisboa.
traduzidas do mesmo título numa
O voluntário José Gouveia tem-se das vitrinas do Museu, que José
dedicado, nos últimos três anos, Gouveia localizou numa página

Grupo internacional, hospedado na Casa do
Escuteiro II, em visita ao Museu dos Escuteiros.
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Bruno Cristóvão, Caminheiro no Agrupamento 760
Beato, também é voluntário no Museu.

de leilões da internet – foi barato,
até podia ter sido oferecido, mas é
uma peça relevante -, percebe-se ao
aprofundar a história do CNE. Noutra vitrina, um pouco mais à frente
está uma espécie de pin em metal
com insígnia do CNE usado nos
anos 40 do século XX, que adquiriu por uma ninharia numa loja
em Madrid ao passear na cidade. E
também vai recebendo doações de

José Gouveia, responsável pelo Museu, exibe a
edição em inglês do livro de Baden-Powell.

selos, documentos e mais uma
série de objetos que preenchem
uma longa lista de memórias dos
Escuteiros. Também se encontram
expostos objetos de escuteiros de
outros países, e não apenas os de
expressão portuguesa, embora
estes estejam naturalmente representados em maior número.

O Centro conta agora com a
prestação de uma empresa para
a digitalização de documentos,
um trabalho longo e fundamental para a preservação de todo o
mater ia l doc u ment a l, u m
legado para as gerações vindouras que atualmente já conta com
cerca de cento e dez mil docuEste generoso espaço museoló- mentos digitalizados.		
gico na Rua Almirante Sarmento O Centro de Documentação

peças de atuais e antigos escuteiros Rodrigues acolhe muito conforou familiares.
tavelmente a coleção e todo o
O resto do Museu, que percorremos acervo, ocupando 3 pisos por
com visita guiada pelo escuteiro onde se distribuem o Museu, o
Bruno Cristóvão – Caminheiro no Centro de Documentação, o
Agrupamento 760 Beato -, leva-nos Arquivo e um armazém, todos
a apreciar uma generosa mostra cuidados com zelo por apenas
de insígnias em vários materiais, cinco voluntários, incluindo o
livros, uniformes, lenços, cabos, responsável por este espaço, José
quadros, fotografias, medalhas, Gouveia. 				

poderá ser acedido por investigadores que o contactem para trabalhos académicos e o Museu visitado, gratuitamente, mediante
agendamento. É frequentemente
visitado por grupos de escuteiros
de todo o país e está incluído nos
roteiros das visitas da Câmara
Municipal de Lisboa, com duas
visitas anuais. A
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NATAL NA FREGUESIA
Festa de Natal com concerto de Cherry Ensemble

O Executivo da Junta de Freguesia sempre
presente, junto da população.

N

o Natal foram dois os
concertos que preencheram a programação das festividades da Junta
de Freguesia nesta quadra tão
especial.
Com atuações bem diferentes que
compuseram uma oferta cultural

O Grupo Cherry Ensemble tocou temas
portugueses conhecidos de pop e rock.

diversificada, a Orquestra do Círculo de Música de Câmara, que
atuou na Igreja São Bartolomeu
do Beato, tocou vários temas
clássicos e um contemporâneo
do compositor Pedro Teixeira
da Silva, que também assistiu ao
concerto.

Num outro momento, a Festa de
Natal no Teatro Ibérico contou
com Cherry Ensemble, um grupo
da cantora Beatense Ana Caldeira, que encantou com temas
portugueses de pop e rock, vários
vencedores de Festivais da Canção nacionais. A

Concerto de Natal da Orquestra do Círculo de Música de Câmara

O Beatense Silvestre Fonseca também foi
solista no concerto da Orquestra do Círculo.

O compositor Pedro Teixeira da Silva também
esteve presente e assistiu ao concerto.
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PRESÉPIOS
Obras de arte alusivas ao natal

Presépio instalado no
Café Ângelo, da autoria
do artista Miguel Dias, filho de Augusta e Ângelo
Neves, proprietários do
café estabelecido desde
1992 na Vila Dias. Miguel
Neves, desde pequeno
que todos os anos tem
vindo a alargar esta obra
de arte que instala com
muita paciência e dedicação no café dos pais,
para que todos possam
admirar.

I CONCURSO INTER-CAF DE PRESÉPIOS
1.º Lugar - EB1 do Beato

2.º Lugar - EB1 do Beato

3.º Lugar - EB1 Eng. Duarte Pacheco

EB1 do Beato

EB1 da Madre de Deus

EB1 Eng. Duarte Pacheco

EB1 da Madre de Deus

EB1 da Madre de Deus

EB1 Eng. Duarte Pacheco

Sociedade
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Lisboa Capital Verde Europeia 2020
“Escolhe Evoluir” para um futuro mais verde

O

ano de 2020 será um
ano
marcante
para Lisboa e para
a Freg uesia do Beato. A
nossa cidade é Capital Verde
Europeia.
Depois de, em 2019, Oslo ter sido
Capital Verde Europeia, 2020 é
o ano em que Lisboa assume o
título. A distinção foi atribuída
a 21 de julho de 2018, mas é
apenas neste ano de 2020 que
a capital se irá encher de várias
atividades que evidenciam o
galardão.

a construção de uma freguesia
mais amigável para as pessoas
e um for te crescimento das
áreas verdes, são algumas das
áreas em que temos investido,
como também mencionado na
Mensagem do Presidente neste
Boletim.
A isto acrescem as ambiciosas
metas definidas para o futuro
e para as quais temos vindo a
trabalhar.

O prémio de Capital Verde Europeia 2020, at r ibuído anualmente pela Comissão Europeia,
reconhece os esforços das cidades em envolver a sua população no tema da sustentabilidade
ambiental, social e económica.

A Mata da Madre de Deus, o
pulmão da Freguesia do Beato,
também vai ser alvo de plantações de árvores, robustecendo
assim a biodiversidade e beleza
deste espaço florestal com a dignidade que lhe é devida, reforçando desta forma os nossos
espaços verdes.

No caso da Freguesia do Beato,
os avanços em áreas como a eficiência energética, a boa gestão da água, os esforços para

Brevemente, serão finalmente
reconstruídos os Parques Infantis da Mata da Madre de Deus e
Rua Aquiles Machado, com mais

segurança e conforto para as
brincadeiras das crianças, e surgirá um novo Parque Canino na
Mata, proporcionando aos nossos “fregueses” de quatro patas
e aos seus donos um espaço de
passeio adequado na natureza.
Ao nível da Gestão da Água, será
introduzida brevemente nas freguesias da cidade uma nova rede
de águas reutilizadas para lavagens de ruas e regas de espaços
verdes, com uma poupança de
10% em todo consumo de águas
de Lisboa.
Mas, como diz o Vereador José Sá
Fernandes “Na verdade, uma Lisboa sustentável é um caminho
que tem de ser percorrido por
todos.” Por isto a Junta de Freguesia continuará a contar com
a participação de todos para
que o Beato seja a melhor freguesia para se viver, trabalhar
e visitar.A

14

Informação Útil
Carris e Metropolitano

Contactos Úteis

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

SAÚDE
Número de Emergência		

213 500 115

112

SNS 24					808 242 424

Brigada de Coletores

218 170 146

Atendimento Personalizado
de Apoio ao Munícipe

808 203 232

Hospital de Santa Maria 		

217 805 000

Hospital de São José 			

218 841 000

Hospital D. Estefânia 			

213 126 600

Hospital Curry Cabral 		

217 924 200

Mercado Alfacinha

Hospital dos Capuchos		

213 136 300

Espaço Saúde

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

JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO
218 681 107

Sede
Polo de Atendimento no

218 491 389
218 650 150

Comércio Local

BOMBEIROS
Bombeiros Voluntários
Beato e Penha de França

218 681 095

Regimento Sapadores Bombeiros

808 215 215

TÁXIS
Retális - Rádio Táxis Lisboa

218 119 000

Cooptáxis

217 932 756

Teletáxis

218 111 100

ACONSELHAMENTO E APOIO
Linha de Apoio à Vítima

116 006

APAV

707 200 077

Instituto de Apoio à Criança

213 617 880

Linha de Apoio ao Idoso

800 203 531

M. Conceição Pereira

Projeto Radar

213 263 000

Arte Sacra e Artesanato Religioso

UTILIDADE PÚBLICA

Galeria Comercial – R. de Xabregas n. 2/4 – Lj. 19 | 919 004 769

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

| 917 006 049 | Email: msao3pereira@gmail.com | de segunda
a sexta das 10h00 às 18h00 e sábados por marcação.

Estabelecida há um ano na Galeria Comercial de
Xabregas, Maria da Conceição Pereira e o marido são
artesãos de Arte Sacra, que manufaturam e restauram.
Têm fabrico próprio de Registos, Adornos em metal,
Resplendores, Coroas e outros artigos relacionados.A

PROTEÇÃO CIVIL
A proteção começa em si!

Antes de um Sismo

Durante um Sismo

Não colocar objetos em locais que impeçam as
saídas para a rua (portas e janelas)
Não colocar objetos, sobretudo cortantes, em
locais que possam ser projetados
Saber como desligar água, eletricidade e gás
Colocar os objetos mais pesados nas prateleiras
mais baixas e fixar móveis à parede
Ter na despensa uma reserva de enlatados, água
potável e medicamentos necessários, suficiente
para dois ou três dias

Manter a calma e proteger-se num lugar seguro
No interior, permanecer num lugar ao lado de
mobiliário resistente que possa amparar a queda de
alguma estrutura (o chamado Triângulo da Vida)
No exterior, ficar no centro da rua para não ser
atingido por eventuais quedas de vidros, varandas,
muros ou outras estruturas que desmoronem

Depois de um Sismo
Manter a calma e evacuar o local, logo que possível
de forma expedita, mas ordeira
Proteger a cabeça e o rosto utilizando casacos,
toalhas, mantas ou capacete em caso de projeções
Desligar o gás, a eletricidade e a água, pode haver
fugas
Utilizar uma lanterna a pilhas, não acender velas,
fósforos ou isqueiros
Não ficar ou passar junto a cabos de eletricidade
soltos nem ficar junto da orla costeira
Informar as autoridades em caso de vítimas ou
incêndios e não ocupar as linhas de emergência
desnecessariamente
Ficar atento aos alertas das autoridades

Triângulo da Vida

O que é
”O Triângulo de Vida”?
Quando um edifício desaba, o peso
do teto cai sobre os objetos ou
móveis esmagando-os sob o peso
dos escombros mas, ao lado desses
objetos ou móveis fica um espaço
vazio. Esse é o espaço que se chama
de “Triângulo de Vida”

Sábado | 14 de março | 15h00

Teatro Ibérico

Danças Sevilhanas

grupo “Las Hermosas”
do Club Azambujense

concerto

Ana Laíns
Levante o seu bilhete gratuito na Junta de Freguesia
ou Polo de Atendimento a partir do dia 24 de fevereiro
*Limitado aos lugares disponíveis

