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MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
REUTILIZÁVEIS

COMO PEDIR A SUA MÁSCARA? 

Contacte-nos pelos telefones
Sede: 21 868 11 07
Rua de Xabregas, 67, 1º
Polo de Atendimento: 218491389
Rua Eng.º Maciel Chaves – Mercado Alfacinha
 ou envie-nos e-mail para
 geral@jf-beato.pt

*Uma máscara por recenseado. Entrega, mediante apresentação 
do Cartão do Cidadão ou outro documento de identificação 
civil válido, na sede da Junta de Freguesia ou Polo de 
Atendimento da Picheleira, mediante agendamento 
prévio por telefone ou E-mail ou, em casos 
excecionais devidamente justificados, com 
entrega ao domicílio.

Máscaras de Proteção Individual
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No começo deste novo Ano Letivo, tão atí-
pico, dirijo-me aos Beatenses para desejar 
a todos, e especialmente aos nossos alunos, 
um ano escolar repleto de saúde e sucesso.

Sabemos que este é, a todos os níveis, 
um ano diferente. Um ano dominado 
por uma pandemia inesperada, para 
a qual se procura respostas e solu-
ções, que no momento nos incomoda e 
assusta, mas que também está nas nos-
sas mãos tentar atingir o seu controlo.
A responsabilidade está em todos e em 
cada um de nós. Por isso, a Junta de Fre-
guesia do Beato nas escolas do primeiro 
ciclo, que se encontram na sua esfera de 
competências, encetou um programa 
de desinfeção por nebulização contra a 
COVID-19, por forma a garantir um início 
de ano letivo mais seguro e produtivo.

Nas escolas EB1 da Madre de Deus, do Beato 
e na Engenheiro Duarte Pacheco foi ainda 
entregue material de proteção individual, 
como máscaras, álcool gel e os mais varia-
dos desinfetantes, a par do que temos 
assegurado também para as AAAF/CAF.

Esperamos, desta forma, ter dotado as nos-
sas escolas do material de proteção necessá-
rio, para que as mesmas sejam locais segu-
ros para todos os nossos alunos, os nossos 
professores e para o todo o pessoal auxiliar. 

Todos são muito importantes para que 
este ano letivo, que agora se inicia, decorra 
dentro da normalidade possível, permi-
tido a todos cumprir os seus objetivos.

Aproveito para deixar uma palavra 
de muita coragem e afeto às famílias 
dos nossos alunos, garantindo-lhes 
que, dentro das nossas possibilidades, 
tudo estamos a fazer para proteger-
mos os vossos filhos nas nossas escolas. 

Se todos, unidos, fizermos o que nos com-
pete, no final vai mesmo correr tudo bem 
e o vírus irá chumbar neste ano letivo.A
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A IMPORTÂNCIA DAS BORBOLETAS
EM AMBIENTE URBANO

Ambiente

Ameaçadas pela perda de 
habitat, agricultura 
industrial e mudanças 

climáticas, as populações de 
borboletas têm diminuído nos 
últimos anos em Portugal.
A perda é particularmente evi-
dente nas áreas urbanas, onde 
os espaços verdes vão sendo mais 
reduzidos ou mais artificializados 
facto que provocou uma queda de 
60% na presença de espécies de 
borboletas em cidades.

A perda é significativa, porque a 
presença das borboletas (cientifi-
camente chamadas de Lepidópte-
ros) representa um indicador da 
qualidade do meio.

A pavimentação de jardins públi-
cos nas cidades foi responsável 
pelo declínio das borboletas urba-
nas.  Pavimentar jardins é definiti-
vamente um problema, mas não é 
o único e provavelmente também 
não é o maior.

Muitos jardins das cidades foram 
alterados nos últimos anos, e 
as mudanças no design desses 
jardins está a reduzir o habitat 
favorável às borboletas. Na actua-
lidade há mais espaços artificiais 
nos jardins públicos ocupados 
com estrados, restaurantes, pas-
sadiços de desporto, etc…

Essa perda e fragmentação do 
habitat afeta particularmente 
os insetos que são mais frágeis e 
menos capazes de encontrar novas 
fontes de alimento em vegetação 
prados mistos em solos pobres 
como os das cidades. 

Restaurar as populações de bor-
boletas em jardins, espaços ver-
des urbanos, quintais e no campo 
pode trazer benefícios substan-
ciais para várias outras espécies 
e melhorar a saúde, a riqueza e o 
bem-estar da população humana. 
É de enorme importância a função 
polinizadora destes insetos, pois 
algumas flores são polinizadas 
exclusivamente por determinadas 

espécies de borboletas. Sabe-se 
também que, quando se vê uma 
grande quantidade e diversidade 
de borboletas, estamos perante 
uma área pouco ou nada poluída.

De fato, borboletas e traças são 
intrinsecamente valiosas, por 
isso, devem ser conservadas por 
si mesmas, fazem parte natural 
do planeta e são um importante 
componente de sua rica biodiver-
sidade. Estes insectos são também 
importantes para o meio ambiente 
como organismos “modelo” moni-
torizados, durante séculos, para 
investigar campos de navegação, 
controlo de pragas, embriologia, 
mimetismo, dinâmica populacio-
nal, biodiversidade e conservação.

A longa história e a populari-
dade dos estudos sobre borbole-
tas forneceram muitos conheci-
mentos sobre polinização numa 
escala geográfica e numa escala 
de tempo, em todas as regiões do 
mundo. 

Luisa Ferreira Nunes
Natural de Lisboa, é professora do ensino superior, ensina 
e investiga em entomologia, ecologia e biomimética. 
É também ilustradora e realiza expedições cientificas 
internacionais em meio natural.
Tem 17 livros publicados, quase sempre ilustrados, sobre 
temas científicos, expedições e contos.
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O bairro da Madre de Deus e a sua 
mata são bons lugares para abri-
gar micro habitats para borboletas 
e outros polinizadores, isto por-
que alguns dos os seus moradores 
conservaram espécies de plantas 
nos seus quintais que atraem 
estes surpreendentes insectos. O 
próprio bairro representa uma 
estrutura urbana recatada do 
resto da cidade, o que favorece 
a permanência ou visita de aves, 
insectos e pequenos mamíferos 
da fauna urbana. Há anos atrás, 
plantas como a lantana (Lantana 
sp.) (Fig 2) e os lilases (Buddleia 
sp.) eram comuns nas cidades do 
sul da Europa e particularmente 
em Portugal. São plantas muito 
versáteis, funcionam bem como 

cobertura de solo e em bordadu-
ras. São extremamente resisten-
tes e exigem poucos cuidados de 
manutenção. Ambas as espécies de 
plantas têm uma particularidade, 
atraem borboletas e ambas as 
espécies são igualmente comuns 
nos quintais das habitações deste 
bairro.

A comunidade de moradores da 
Madre de Deus pode contribuir 
para um regresso mais popu-
loso destes bonitos e úteis insec-
tos. Estarmos mais próximo do 
mundo natural traz efeitos posi-
tivos para a educação, saúde e 
ambiente. Dar a conhecer aos 
moradores da Madre de Deus as 
borboletas, que sobretudo na 
Primavera, vão visitando os seus 

quintais e a mata pode fazer desta 
comunidade um exemplo a seguir 
no resto da(s) cidade(s). 

Algumas observações/avistamen-
tos mais interessantes de espécies 
de borboletas foram realizados 
em quintais da Madre de Deus.

Sem dúvida que compreender a 
resposta das borboletas à urba-
nização ajudará no desenvolvi-
mento de estratégias de gestão, 
planeamento e conservação da 
biodiversidade urbana em todo 
o mundo, que juntamente com 
o conhecimento de outros gru-
pos de vida selvagem e variáveis 
socioeconómicas conduzirão a 
cidades mais sustentáveis, habi-
táveis e bio diversas.A

As borboletas estão de volta ao bairro da Madre de Deus

O que fazer para atrair borboletas ao seu jardim?

Plante no seu jardim plantas hos-
pedeiras e com néctar. As plantas 
hospedeiras servem para abrigar 
os ovos e casulos das lagartas. As 
que possuem néctar ajudam a for-
necer o alimento que as borboletas 
precisam.

Sugestões  desses  t ipos de 
plantas são a lantana, lilases, 

laranjeiras, couve, bromélias, 
funcho, maracujá, camomila, 
Margaça-de-inverno...

Opte por ter igualmente no seu 
quintal ou jardim plantas comes-
tíveis como hortícolas, ervas aro-
máticas e árvores fruteiras que 
servem como alimentos não só 
para humanos.

Prefira sempre o cultivo biológico. 
Pesticidas e agro-tóxicos afastam 
ou destroem borboletas e outros 
insectos polinizadores. A

Textos e ilustrações de Luísa Ferreira Nunes 

Algumas das espécies observadas no Bairro da 
Madre de Deus

A lantana é uma das plantas com néctar que 
atrai borboletas
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PARQUES INFANTIS DA FREGUESIA REQUALIFICADOS
Mais Qualidade dos Equipamentos, Maior Segurança Para as Crianças

Pa r a  p r o p o r c i o n a r 
m e l h o r  q u a l i d a d e 
n a f r u iç ão e  m a ior 

seg urança aos utilizadores 
dos e qu ipa mentos ,  t a nto 
cr ianças como os fam ilia-
res que as acompa n hem, a 
Junta de Freguesia do Beato 

está a concluir a manuten-
ç ã o  e  r e q u a l i f ic a ç ã o  do s 
vár ios parques infantis da 
freguesia.
Os trabalhos tiveram início nos 
parques infantis da Vila Dias 
e da Quinta dos Ourives, que 
requeriam intervenções menos 

complexas ao nível de obra e 
prosseguiram com a requali-
ficação dos parques infantis 
da Rua Aquiles Machado (já 
concluída) e da Mata da Madre 
de  D eu s  (em  c u r so),  onde 
hav ia necessidade de inter-
venções ma is substa ncia is, 

 Parque infantil da Vila Dias antes 

Parque infantil da Quinta dos Ourives antes Parque infantil da Quinta dos Ourives depois da 
requalificação

Parque infantil da Vila Dias depois da 
requalificação
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PARQUES INFANTIS DA FREGUESIA REQUALIFICADOS
Mais Qualidade dos Equipamentos, Maior Segurança Para as Crianças

A renovação do parque infantil da Mata da Madre de 
Deus (em curso) resulta de um contrato de delegação 
de competências entre a Câmara e a Junta 

A obra do parque infantil da R. Aquiles Machado, 
já concluída, foi financiada pela Câmara 
Municipal e executada pela Junta de Freguesia.

nomeadamente na substitui-
ção do pavimento e de alguns 
equipamentos.

A s  e m p r e i t a d a s  d o s  p a r -
ques i n fant is da Rua Aqui-
les  Machado e  da Mat a da 
Madre de Deus resultam de 
um contrato de delegação de 

competências, sendo as obras 
f i n a nc i ad a s p el a C â m a r a 
Municipal de Lisboa e execu-
tadas pela Junta de Freguesia 
do Beato.

Seguindo as recomendações da 
Direção Geral da Saúde, os parques 
infantis e outros equipamentos 

públicos semelhantes ainda se 
encontram com o acesso condicio-
nado na cidade devido à Covid-19, 
mas estarão em breve todos reno-
vados para que, logo que a auto-
ridade de saúde assim o indique, 
possam ser utilizados pelas crian-
ças da nossa freguesia.A
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Atendendo ao aumento de 
animais de estimação e 
à maior importância 

que estes estão a ganhar nas 
famílias, a Câmara Municipal de 
Lisboa apostou na instalação de 
vários novos parques caninos na 
cidade.
Na nossa freguesia, foi recente-
mente concluído o parque canino 

da Mata da Madre de Deus, inse-
rido num espaço verde de exce-
lência e que contempla vedações, 
bebedouros, estruturas variadas 
para brincarem e se exercita-
rem, além de locais para que os 
seus donos possam descansar 
enquanto os seus fiéis amigos usu-
fruem plenamente deste espaço 
que lhes é dedicado.

O parque canino está localizado 
perto do parque de merendas, da 
zona de fitness já instalada e do 
renovado parque infantil que está 
a ser reconstruído no mesmo local 
do anterior, para que os Beatenses 
e os que nos visitam, possam usu-
fruir plenamente daquele espaço 
verde em família.A

NOVO PARQUE CANINO NA MATA DA MADRE DE DEUS

Um Espaço na Natureza Para os Amigos de Estimação

 O parque canino, inserido num espaço verde de 
excelência, contempla vedações, bebedouros e 
estruturas variadas para os cães brincarem e se 
exercitarem

Também há locais para os donos descansarem 
e condições para apanharem e corretamente 
depositarem os dejetos do seus fiéis amigos

Obras



MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DE PISOS NA FREGUESIA
Mais Segurança e Conforto na Mobilidade dos Beatenses

A par das intervenções 
para manutenção e 
reparação de calçadas 

que a Junta de Freguesia tem 
vindo a realizar, decorrem 
também obras para renovação 
de pavimentos, organização de 
estacionamento e abertura de 
novas vias de comunicação no 

Beato, executadas pela Câmara 
Municipal de Lisboa.
Estas intervenções visam funda-
mentalmente a melhoria da circula-
ção pedonal, numa lógica de maior 
segurança e comodidade para quem 
se desloca a pé e são, essencialmente, 
inclusivas, pois dotam o espaço 
público de soluções com pisos 

táteis, guias e estrias para invisuais e 
amblíopes, rebaixamento das calça-
das na aproximação às passadeiras, 
além de pavimentos antiderrapan-
tes que visam proteger sobretudo 
a população idosa das quedas que 
constituem uma grande preocupa-
ção nesta faixa etária.A
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Pisos táteis, rebaixamento das calçadas e pavimentos antiderrapantes fundamentais para maior conforto e 
segurança dos peões

Além da renovação de pavimentos e abertura 
de novas vias, foi instalada mais uma ecoilha 
subterrânea na freguesia

A manutenção de calçadas é uma obra da Junta 
de Freguesia em permanente execução por toda a 
freguesia



Uma cidade mais limpa também depende de si!
Não coloque monos na rua sem ligar para a recolha da CML - 808 203 232

Coloque os sacos de lixo no caixote doméstico | Não coloque lixo à volta dos ecopontos

Não deite papéis ou máscaras no chão| Apanhe os dejetos do seu cão

Higiene Urbana
Juntas de Freguesia e Câmara Municipal

 dividem tarefas 

COMPETE À JUNTA DE FREGUESIA COMPETE À CÂMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA

Recolha de Monos

Despejo dos Ecopontos/Ecoilhas

Limpeza de Zonas Expectantes
Acima dos 5000m� 

e 25% de declive

Despejo de contentores

Despejo de Papeleiras
Limpeza à volta 

de Ecopontos/Ecoilhas
Limpeza de Sarjetas

Deservagem 

Varredura de Ruas
Lavagem de Ruas



Beato
ICL

/D
IV5

5/
20
19
/0

VALIDE SEMPRE O SEU TÍTULO DE TRANSPORTE!

 Pontos de venda CARRIS

213 613 000
Dias úteis - 8h/ 20h
atendimento@carris.pt
www.carris.pt

Centro de
atendimento

34B OLAIAS/ CIRCULAÇÃO B.º MADRE DEUS

Simbologia
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Empresa especializada efetuou a desinfeção 
por nebulização contra a COVID-19 em todas 
as escolas de 1.º ciclo e Espaço Jovem

Obras12 Educação

ESCOLAS EB1 DA FREGUESIA E ESPAÇO JOVEM 
PREPARADOS PARA NOVO ANO LETIVO

Junta de Freguesia Assegura Desinfeção e Meios de Proteção

Antes do início do novo 
ano letivo, por estar-
mos em plena pande-

mia COVID-19, a Junta de Fre-
guesia do Beato forneceu, às 
três escolas de primeiro ciclo 
da Freg uesia e também no 
Espaço Jovem, diverso material 
de proteção individual, além 
de ter procedido à desinfeção 
dos espaços.

Máscaras, álcool gel, desinfe-
tante e luvas foram entregues 
na EB1 da Madre de Deus, na 
EB1 Eng.  D ua r te Pacheco e 
na EB1 do Beato, para que o 
regresso às aulas decorresse 
num clima de segurança e com 
a normalidade possível. Tam-
bém o Espaço Jovem se encon-
tra equipado com este material 
de proteção.

Com estas ações, o Pelouro da 
Educação da Junta de Fregue-
sia do Beato permite que os 
Planos de Contingência cria-
dos pelas direções das escolas 
fossem colocados em prática 
para fazer face aos novos desa-
fios deste período, a pensar 
na saúde e segurança dos alu-
nos, professores e pessoal não 
docente.

A Junta de Freguesia entregou máscaras, álcool 
gel, desinfetante e luvas na EB1 da Madre de Deus, 
EB1 Eng. Duarte Pacheco, EB1 do Beato e no Espaço 
Jovem
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FÉRIAS DE VERÃO AAAF/CAF 2020
Brincadeiras e Diversões Asseguradas para Todas As Crianças

Este verão, dadas as cir-
cunstâncias especiais 
decorrentes da pande-

mia, as férias AAAF/CAF foram 
asseg uradas para todas as 
crianças de Jardim de Infân-
cia públicos, e de primeiro e 
segundo ciclo, quer frequentas-
sem as escolas públicas quer as 
privadas. 
Ginástica pela manhã, jogos de 
água, gincanas de jogos, brincar 

ao teatro e ao conto, sessões de 
expressão plástica com constru-
ção de moinhos de vento, peddy 
paper, caça ao tesouro, corridas de 
obstáculos, jogo da macaca, sessão 
de cinema, pintura, sessão de esti-
lismo com direito a passagens de 
modelos e tantas outras ativida-
des preencheram os dias de férias 
de verão das crianças nas CAF da 
nossa freguesia.

As atividades decorreram entre 29 
de junho e 31 de julho nas esco-
las EB1 do Beato e EB1 da Madre 
de Deus e, como habitualmente, 
deixaram saudades a todos os 
participantes.

A CAF regressou em setembro 
para as habituais férias de pré-
-época escolar e agora assegurará, 
como habitualmente, ao longo de 
todo o ano, a resposta aos horários 
não letivos das escolas.A

A ginástica pela manhã proporcionou o 
aquecimento adequado para as brincadeiras e 
atividades que se seguiram

Brincar ao teatro, num exercício de expressão 
dramática construído e interpretado pelas nossas 
crianças

A expressão plástica foi uma das componentes 
que integraram o vasto leque de atividades 
proporcionado nas férias de verão

O tradicional jogo da corda alia a diversão ao 
exercício físico numa salutar competição entre as 
crianças de Jardim de Infância



Contactos Úteis

SAÚDE
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

POLÍCIA

BOMBEIROS

TÁXIS

ACONSELHAMENTO E APOIO

UTILIDADE PÚBLICA

H49a H49b

D6a M11b

Informação Útil14

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   217 924 200

Hospital dos Capuchos  213 136 300

Maternidade Dr. Alfredo da Costa 213 184 000

Centro de Saúde de São João  218 101 010

218 113 200

218 414 250

217 225 200

211 967 222

969 893 926

PSP 

PSP - Olaias 

Polícia Municipal 

Polícia Judiciária (Piquete) 

Escola Segura

Bombeiros Voluntários 
Beato e Penha de França

Regimento Sapadores Bombeiros

218 681 095

808 215 215

Retális - Rádio Táxis Lisboa

Cooptáxis

Teletáxis

218 119 000

217 932 756

218 111 100

Linha de Apoio à Vítima

APAV

Instituto de Apoio à Criança 

Linha de Apoio ao Idoso

Projeto Radar

116 006

707 200 077

213 617 880

800 203 531

213 263 000

Santa Casa da Misericórdia

EPAL - Falhas de água

EPAL - Roturas na Via Pública

Gás - Emergência

Eletricidade - Atendimento

CP

213 235 000

808 201 101

800 201 600

800 201 722

808 535 353

707 210 220

Carris  e Metropolitano 213 500 115

Brigada de Coletores

Atendimento Personalizado 
de Apoio ao Munícipe

218 170 146

808 203 232

JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO

Sede

Polo de Atendimento no 
Mercado Alfacinha

Espaço Saúde

218 681 107

218 491 389

218 650 150

NOVOS SINAIS, MAIOR SEGURANÇA

H49a  -  Área de paragem de emergência 

H49b  -  Existência de telefone de emergência 

D6a -  Via reservada a veículos com alta taxa de ocupação 

M11 b -  Lomba redutora de velocidade

Consulte todos os novos sinais em: http://www.ansr.pt/ A

O novo Regulamento de Sinalização do Trânsito, que 
entrou em vigor a 20 de abril de 2020, visa o aperfei-
çoamento e a atualização da sinalização rodoviária 
em conformidade com o Código da Estrada e em ali-
nhamento com o Plano Estratégico Nacional de Segu-
rança Rodoviária — PENSE 2020.



Para os Beatenses recém-nascidos, a Junta de Freguesia 
disponibiliza um kit composto por diversos artigos de 
saúde e higiene.

E-MAIL: geral@jf-beato.pt

SEDE:
Rua de Xabregas, 67, 1º

1900-439 Lisboa
Tel: 21 868 11 07

POLO DE ATENDIMENTO: 
Rua Eng.º Maciel Chaves (Mercado)
1900-224 Lisboa
Tel: 21 849 13 89



   VÍRUS NÃ   VAI
À   SC  LA

Estás no 1.º, 2.º ou 3.º ciclo? 
 Ainda não é tempo de voltares a abraçar @s teus 

amig@s, mas é tempo de voltares a abraçar os livros.

Regressa à escola em segurança

Contamos contigo para fechar este ciclo!
#OBeatoFechaAPortaAoVírus

Usa máscara* e lava as 
mãos com frequência.

*exceto alunos de 1.º ciclo

Convive com os teus amigos, mas 
mantém algum distanciamento. 

Não partilhes objetos pessoais, utensílios não desinfetados ou alimentos. 


