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Informação Útil
Novos Sinais, Maior Segurança
Mercado Alfacinha

www.facebook.com/
freguesiabeato

Máscaras de Proteção Individual
Reutilizáveis

www.instagram.com/junta_
de_freguesia_do_beato

www.youtube.com/user/
FreguesiaBeato

twitter.com/JF_Beato

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
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.

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
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
O Beato tem sido, ao longo da sua História, uma freguesia devota, famosa pelos
seus afamados conventos, fraterna, com
expressão nas congregações que neles
habitaram, solidária e acolhedora,
revelada pelos testemunhos que nos
contam, como foi aqui, no Convento
do Beato, onde se vieram refugiar
milhares de peregrinos, apanhados
na enorme tragédia do Grande Terramoto que assolou a cidade de Lisboa
no dia de Todos os Santos, em 1755.
Mas a cidade reergueu-se e dos conventos, mais tarde extintos, se fizeram
fábricas que deixaram nos habitantes
do Beato de forma bem vincada o espírito de trabalho, perseverança e resiliência que também nos caracteriza.
Este ano, e nesta época em que
habitualmente nos reunimos para
a comunhão familiar e convívios
muito diversificados nas celebrações
de Natal, o nosso pensamento, preocupação e trabalho diário, está especialmente com todos os que sofrem
com a devastação desta pandemia,
particularmente com os mais frágeis
de todos nós: os nossos idosos, muitos
sem qualquer rede familiar de apoio,
crianças e famílias em dificuldades.
Mas, tal como a História nos conta, e com
as notícias de que estão a surgir várias
vacinas para breve, temos razões para
ter esperança no futuro e continuarmos
empenhados na luta contra o vírus.
Neste Natal, apelo à resiliência de
cada Beatense; temos que nos resguardar e estar um pouco mais
afastados fisicamente, para voltarmos brevemente a estar todos juntos, no decorrer do próximo ano.A

Presidente da Assembleia
de Freguesia
ANA RITA CRUZ

Silvino Correia
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Higiene Urbana

HIGIENE URBANA DO BEATO
Varredura, Lavagem e Deservagem

N

a Higiene Urbana do
Beato há sempre o que
fazer. O lixo na cidade,
e no país, não para de aumentar
e a pandemia trouxe ainda aos
confinados o tempo que lhes
permitiu dar uma volta às arrumações e limpezas das casas.
A consequência foi um aumento
considerável de lixo, também do
volumoso (os chamados monos)
de que as pessoas se desfizeram,
sobretudo nos primeiros tempos
de confinamento, além do lixo
extra como máscaras, luvas e
embalagens de desinfetantes.

Mesmo com o aumento de afazeres, também na remoção pontual
de um ou outro objeto volumoso
ou no registo dos monos abandonados para o serviço Na Minha
Rua da Câmara Municipal, há que
manter as habituais tarefas de varredura, lavagem e deservagem que
as equipas da Higiene Urbana do
Beato asseguram durante os seus
seis dias de trabalho por semana,
por toda a freguesia.

apenas pelas possibilidades de
execução, que aumentaram agora
consideravelmente com o ingresso
de novos Cantoneiros para completar as equipas necessárias ao
território.

O corte de ervas é já uma constante pela freguesia. Deixámos de
usar produtos químicos, com efeitos nocivos para o ambiente, e passámos a fazer o corte mecânico, o
que exige mais meios humanos e
Os planos de trabalho são deter- materiais e mais horas de trabaminados conforme as necessi- lho para as equipas, sobretudo
dades de tarefas, condicionados porque as condições climáticas
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são favoráveis ao seu rápido pois é altura das folhas caírem
crescimento.
das árvores e deixarem resíduos
Nesta época do ano também é no chão que podem provocar
mais necessário lavar as ruas, acidentes e entupir as sarjetas,

que também são intervencionadas durante as lavagens, para
prevenir entupimentos quando
chove.A

VIDRO

PAPEL

PLÁSTICO METAL

INDIFERENCIADO

RESÍDUOS

GLASS

PAPER

PLASTIC METAL

UNSORTED
WASTE

VERDES
GREEN WASTE

Frequência de Recolha de Resíduos pela CML na Freguesia do Beato
Áreas de porta-a-porta
sem seletivas

Áreas porta-a-porta
com seletivas

Áreas de ecopontos
subterrâneos*

Recolha em período
noturno (após as 23h)
ou diurno (após a 6h)

Recolha em período noturno
(após as 23h)

Recolha em período diurno
(após as 6h)

Resíduos indiferenciados
3X semana
Resíduos indiferenciados
(lixo comum)
Recolha de 2ª feira a sábado
Papel/cartão, embalagens de
plástico/metal e vidro devem
ser depositados nos equipamentos coletivos existentes na
via pública.

Resíduos verdes/jardim
Recolha após as 6h;
(podem ser colocados à porta
até 24h antes)

Resíduos indiferenciados
4X semana

Papel/cartão
1X semana

Papel/cartão – 2X semana

Embalagens de plástico/metal 1X semana

Embalagens de plástico/metal 2X semana

Embalagens de vidro
devem ser depositados nos
equipamentos coletivos
existentes na via pública.

Embalagens de vidro
de acordo com a taxa de
enchimento

Aos sábados
(Bairro da Madredeus)
as restantes áreas poderão
fazer pedido de recolha
pontual

* Os ecopontos subterrâneos são um sistema de suporte à recolha porta-a-porta.
Deve continuar a usar o caixote do seu prédio/casa/estabelecimento comercial e usar os ecopontos subterrâneos em alturas de maior
produção de resíduos.
Se necessitar de maior capacidade para depositar os seus resíduos pode solicitar mais contentores à CML.

808 203 232 | 218 170 552

https://naminharualx.cm-lisboa.pt/, municipe@cm-lisboa.pt
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BOMBEIROS DO BEATO
88 Anos ao Serviço da População

designada por B.V. Beato e Olivais é,
desde 2017, a corporação de Bombeiros do Beato e Penha de França. Mas
não é apenas nestas freguesias que
presta o serviço público inestimável
nos âmbitos da “saúde, incêndio e
salvamento”, que tão bem inscrevem
no seu emblema.
De acordo com registos na
imprensa, esta “corporação [é] uma

fotos: Bombeiros do Beato e Penha de França

F

undada originalmente em
1932, a corporação de
Bombeiros do Beato é
constituída por mulheres e
homens, voluntários, que dedicam as suas vidas ao auxílio e
proteção da população
Há 11 anos sob o comando do experiente soldado da paz, Comandante Mário Ribeiro e em tempos

das mais ativas e mais solicitadas
de toda a área da Grande Lisboa”,
servindo primeiramente as populações do Beato, Penha de França,
Arroios, Areeiro e Marvila - mais de
130 mil residentes, segundo os últimos censos.
No verão de 2017 foram chamados para o combate aos grandes
incêndios que tão dramaticamente

Sociedade

assolaram a zona centro e norte do
país, integrando uma brigada de
ataque inicial a incêndios rurais
(Brigada Javali). Desde então são
destacados no verão para o Distrito
de Viana do Castelo, para apoiar na
fase mais crítica do combate aos
incêndios florestais, arriscando as
suas vidas em prol das populações
rurais do nosso país, sem nunca deixar de assegurar um contingente no
quartel da Rua do Grilo, no Beato,
que garanta a proteção e socorro da
população que aqui servem ininterruptamente, 24 horas por dia, todos
os dias do ano.
Em 2019, com a devastação provocada em Moçambique pela passagem do ciclone Idai, os Bombeiros
do Beato e Penha de França não ficaram indiferentes e, passada pouco

mais de uma semana, criaram uma
equipa multidisciplinar de 5 elementos, com formação nas áreas de
Salvamento e Resgate e de Pré-Hospitalar, que partiu do Beato em auxílio
à população Moçambicana fazendo,
também internacionalmente, a
diferença.
Desde março deste ano que, na linha
da frente no transporte e auxílio a
doentes, se viram confrontados com
uma pandemia de uma doença que,
à semelhança de todos os prestadores de cuidados do nosso país, os
coloca ainda mais em risco. Mas
os Bombeiros do Beato e Penha de
França rapidamente se adaptaram
às contingências da nova realidade,
cumprindo as orientações para as
melhores práticas e continuaram
sempre ao serviço da população.
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Têm contado também com apoios
vários, desde equipamentos de proteção individual a alimentos, que
lhes chegam tanto de empresas, de
particulares e das Juntas de Freguesia do Beato e da Penha de França.
Recentemente, estiveram também
presentes na campanha de vacinação contra a gripe a maiores de
65 anos da cidade de Lisboa, um
programa da Câmara Municipal
de Lisboa, Juntas de Freguesia e
Ministério da Saúde em parceria
com a Santa Casa de Misericórdia
de Lisboa e onde as corporações de
bombeiros da cidade foram fundamentais na operacionalização
desta iniciativa na qual os Bombeiros do Beato e Penha de França
desempenharam novamente mais
uma nobre missão.A
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Obras
Natal

Beato António e o Natal

N

o século XV, a mando do rei D.Afonso V de Portugal, com vista a ser cumprido o testamento
da esposa, a rainha D. Isabel, foi construído um hospício para o frades da Congregação dos
Lóios, no lugar da pequena ermida de invocação a S. Bento, que se localizava em Xabregas.

A congregação contava com um cónego, de seu nome António da Conceição, que viria a dirigir as obras
de ampliação daquele templo e que, por ter fama de milagreiro, foi beatificado logo após a sua morte.

Natal

O convento, bem como a freguesia ficaram até aos nossos dias conhecidos
por Beato António e foi neste convento que, a 1 de novembro de 1755, aquando
da destruição da cidade pelo Grande Terramoto, se refugiaram mais de 3
mil peregrinos e outros habitantes de Lisboa, a maioria dos quais espoliada de casa e haveres, que recebeu abrigo no convento do Beato António.

9

10

Natal

Pensa-se que aqui permaneceram os refugiados por muito tempo - passando o Natal - acolhidos pela benfeitoria dos residentes do Convento do Beato António, que imprimiu nesta Freguesia o espírito de fraternidade, entreajuda e comunidade que ainda hoje caracteriza os Beatenses.

Natal

No ano seguinte a cidade de Lisboa arregaçou as mangas e avançou na sua reconstrução, numa memória que perdura e nos guia, agora em tempos de pandemia.
Séculos depois do terramoto será com distância, mas em comunidade, que voltaremos
à normalidade. A

Feliz Natal
e Bom Ano Novo.
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Natal

ÁRVORES DE NATAL SUSTENTÁVEIS
Reutilizar Para Reduzir o Consumo de Plástico

A

sustentabilidade ambiental Uma criação de Piecho com a
foi o lema para a criação de colaboração de Natacha de Noroduas árvores de natal susten- nha, dinamizada pela Associação
táveisemexposiçãonoLargoHonório Bairro Jardim, que visa a consBarreto e no Bairro da Madre de Deus. ciencialização ambiental através

Árvore de natal na Madre de Deus

do reaproveitamento de plásticos
considerados lixo, transformando-os em obras de arte iluminadas
com o uso de tecnologia led alimentada a energia solar. A

Árvore de natal no Largo Honório Barreto

Educação
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II CONCURSO INTER-CAF
A Alegria do Natal São As Nossas Crianças

N

o âmbito da 2ª edição
do Concurso Inter-CAF, neste Natal foi
lançado novo desafio às Componentes de Apoio à Família (CAF) das três escolas da
freguesia.
O desafio consistia na realização
e apresentação de uma bola de

Natal, feita pelos alunos e pelos
monitores de cada uma das
CAF das Escolas EB1 Eng. Duarte
Pacheco, EB1 do Beato e EB1 da
Madre de Deus.
O primeiro lugar este ano foi para
a bola de Natal da CAF da escola
EB1 Eng. Duarte Pacheco e todas

Concurso de bolas de Natal

2.º lugar EB1 do Beato

as CAF receberam certificados de
participação.
As obras de arte estão em exposição na sede da Junta de Freguesia,
no polo de atendimento da Picheleira no Mercado Alfacinha e no
Espaço Saúde até ao Dia de Reis, a
6 de janeiro.A

1.º lugar EB1 Eng. Duarte Pacheco

3.º lugar EB1 da Madre de Deus
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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

JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO
218 681 107

Sede
Polo de Atendimento no

218 491 389
218 650 150

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

A17a

G5c

H7a

H48

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

Projeto Radar

213 263 000

UTILIDADE PÚBLICA

NOVOS SINAIS, MAIOR SEGURANÇA
O novo Regulamento de Sinalização do Trânsito, que
entrou em vigor a 20 de abril de 2020, visa o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária
em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020.

Santa Casa da Misericórdia

213 235 000

EPAL - Falhas de água

808 201 101

EPAL - Roturas na Via Pública

800 201 600

G5c - Zona de emissões reduzida (ZER)

Gás - Emergência

800 201 722

H7a - Aproximação de uma passagem para velocípedes

Eletricidade - Atendimento

808 535 353

H48 - Lomba redutora de velocidade

CP

707 210 220

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

A17a - Passagem para velocípedes

conveniência, conforto, proximidade...

faça as suas compras
no Mercado Alfacinha
Rua Eng. Maciel Chaves, Picheleira

e Freguesia do Beato deseja-lhe
d
a
t
n
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