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MENSAGEM DO PRESIDENTE
O mês de março traz-nos o advento da primavera e com ela dias que convidam a sair
de casa e a aproveitar o sol e o bom tempo.
Durante o ano de 2020, preparamos em
cooperação com a CML, no âmbito da comemoração de Lisboa Capital Verde Europeia,
uma série de ações e intervenções nos espaços
verdes e públicos da freguesia, algumas das
quais nos vimos forçados a cancelar, outras
a adiar por causa da pandemia.
Reunidas as necessárias condições, executamos agora os planos para uma grande
necessária e muito merecida, intervenção na
Mata da Madre de Deus, lugar onde é habitual
realizarmos alguns dos mais emblemáticos
eventos desportivos, culturais e de lazer da
nossa freguesia, sempre abertos a toda a
população, mas que, por agora, também se
encontram suspensos.
Temos como grande objetivo, a existência de
mais locais na freguesia, onde seja possível à
população usufruir de espaços públicos de
qualidade, locais como a Mata que convidem
à partilha, locais onde as pessoas se sintam
bem e em harmonia. É isso que esperamos
agora com a tão merecida e esperada obra
de requalificação situada nas traseiras da R.
João do Nascimentos Costa, onde está a ser
requalificado todo o espaço verde das hortas
e da área envolvente.
Pretendemos que a população usufrua destes
espaços exteriores, tão necessários ao desenvolvimento social da nossa comunidade. Este
ano, por força dos confinamentos, estamos
todos com maior vontade de sair de casa e
estes espaços serão mais agradáveis e convidativos. No entanto, não devemos baixar a
guarda no combate à pandemia e, usufruindo
do exterior, temos que continuar a manter
todas as precauções, como a distância de
precaução, o uso da máscara e a frequente
higienização das mãos, sempre com o
objetivo de não perder o que de positivo já
alcançámos. A

Presidente da Assembleia
de Freguesia
ANA RITA CRUZ

Silvino Correia
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Obras

CONTINUAMOS
A MELHORAR A FREGUESIA

A

Mais Equipamentos e Melhores Espaços Públicos para a População

s intervenções por toda
a freguesia continuam,
para melhorar o espaço
público, implantar equipamentos sociais de grande relevância, melhorar infraestruturas,
vias de comunicação e acessibilidades, em serviço da nossa
população.

Recentemente foi criado um novo
e importante troço de via que faz
a ligação da Rua da Manutenção à
Avenida Infante D. Henrique e que
permite finalmente à população
daquela zona transitar, sobretudo
a pé, entre a via principal, servida
de ciclovia e transportes públicos,
e a zona mais interior.

Espera-se ainda, no âmbito das
grandes requalificações que estão
previstas para aquela zona da
freguesia, muitas impulsionadas
pela instalação do Hub Criativo
do Beato, que os moradores sejam
os principais beneficiários das
melhorias, com a criação do silo
automóvel e um jardim, que fará

Ligação da R. da Manutenção à Av. Infante
D. Henrique dá novo acesso da população à
ciclovia e aos transportes públicos.

Troço da Calçada da Picheleira durante as obras
de intervenção no coletor.

Troço da Calçada da Picheleira depois das obras. A
mobilidade pedonal e a circulação automóvel foram
melhoradas.

Obras

5

A transformação da Alameda do Beato no
programa CML “Uma Praça Em Cada Bairro”
requalificará a zona do Convento do Beato.

a continuidade da Rua do Grilo
com a zona baixa e a requalificação progressiva do espaço público
envolvente.

requalificação de um troço considerável daquele arruamento, que
beneficia agora de melhores condições para a mobilidade pedonal
Já na zona alta da freguesia, tam- e automóvel.
bém foi recentemente interven- Um pouco mais abaixo, na Rua J,
cionado pela Câmara Municipal foi colocado em funcionamento
de Lisboa o coletor na Calçada um novo parque de estacionada Picheleira e que originou a mento, com novos 113 lugares,

projetado com a reorganização
do estacionamento pela EMEL
na zona das Olaias, intervenção
muito solicitada pelos moradores
que sentiram grande pressão no
estacionamento desde o início da
tarifação na freguesia vizinha.
Também já aqui demos conta,
na passada edição deste Boletim

Já está ao serviço da população o novo parque de estacionamento da EMEL com mais 113 lugares na Rua J,
Picheleira.
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Já começou a requalificação da grande zona verde
e hortas urbanas nas traseiras da Rua João do
Nascimento Costa.

Informativo, de que está finalmente a ser construída a tão desejada e necessária nova Unidade de
Saúde Familiar da Freguesia do
Beato, bem perto de uma nova
Creche que servirá a população
na primeira infância, situadas no
bairro da Madre de Deus.

A construção da nova Unidade de Saúde Familiar
do Beato avança a bom ritmo.

A par destes equipamentos e muito
aguardada pela população, no
âmbito do Plano de Pormenor do
Casal do Pinto, está também a ser
construída mais uma nova Creche
da Rede Pública, de modelo idêntico à da zona da Madre de Deus
e também de construção modelar,

um método que faz uso das mais
modernas técnicas construtivas, permitindo uma estrutura segura e de
execução mais rápida do que as construções convencionais, possível em
determinados projetos cujas características funcionais permitem edifícios com esta solução construtiva. A

Projetada no âmbito do Plano de Pormenor do Casal do Pinto, a nova creche em construção é a realização de um
desejo antigo da população.
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GRANDE ENTREVISTA COM O PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Imagem: Luís Filipe Catarino | CML

O olhar de Fernando Medina Sobre o Beato e Sobre Lisboa

E

ste mandato ficará mar- que refeições eram levadas a nível nacional de testagem genecado pela Pandemia. O que casa daqueles que delas precisa- ralizada e gratuita da população.
considera que foi feito pela vam. Entregámos computadores Caso o número de casos positivos
Câmara Municipal de Lisboa para que os meninos
no Beato o justifique,
Protegemos as
neste âmbito, que ache particu- tivessem aulas em
todos os munícipes
pessoas,
abrindo
larmente relevante?
casa. Protegemos a
podem dirigir-se a
um hospital de
Infelizmente para todos, este economia, com um
uma farmácia onde
mandato de facto ficará mar- programa de apoios campanha na cidade poderão fa zer de
universitária
cado pela Pandemia. Ninguém a a fundo perdido a
forma gratuita o teste
esperava, ninguém estava prepa- que os comerciantes
rápido de antigénio ao
rado e ninguém conhecia o vírus se podem candidatar, que ultra- COVID-19.
que estávamos a enfrentar. Creio passa os 30 milhões de euros. ProHá quatro anos advogava pela
que conseguimos, em
tegemos as pessoas, descentralização da AdministraCriámos um
muito pouco tempo,
abrindo um hospi- ção Central para agilizar intercriar uma rede que, programa, com as tal de campanha na venções locais que podem ser
ainda hoje, continua a Juntas de Freguesia, cidade universitária. mais rapidamente executadas
proteger Lisboa. Con- em que refeições Apoiando a campa- pelas Autarquias. Em Lisboa,
seguimos, no início, eram levadas a casa nha nacional da vaci- tem procurado seguir essa via
entregar máscaras daqueles que delas nação com a abertura na relação da Câmara com as
precisavam.
e equipamentos de
de nove centros de Juntas de Freguesia, nomeadaproteção individual a
vacinação (na Altice mente ao nível da transferência
muitos lares e IPSS’s, também aqui Arena, o que abrange a freguesia de competências através de Conno Beato. Criámos um programa, do Beato). E iniciámos, no fim de tratos de Delegação de Compecom as Juntas de Freguesia, em março, um programa inédito a tências. Sente que esta via tem
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benefícios diretos na qualidade este trabalho em conjunto criando intervenção na Rua de Xabregas
de vida das populações locais? um grande pacote de mais de 50 e foi aberta uma nova via entre a
Neste âmbito, como
milhões de euros em Rua da Manutenção e a Alameda
A
descentralização
vê os projetos de CDC
delegações de novas D. Afonso Henriques. Quais são
administrativa
na
planeados para o
competências para as os planos para a ala norte da
cidade
Lisboa
teve
Beato?
Juntas de Freguesia de Manutenção Militar?
como principal
A descentralização
Lisboa. No Beato, são O Hub Criativo do Beato é um
prioridade
dotar
administrativa na
disso bons exemplos dos melhores exemplos da visão
as Juntas de
cidade Lisboa teve
a proteção das pas- de cidade que temos implemencomo principal prio- Freguesia de mais sadeiras na zona da tado em Lisboa. A revitalização
meios para que
ridade dotar as Juntas
Picheleira, a criação do património e a dinamização
de Freguesia de mais possam assumir a da zona verde na Rua económica de toda a cidade são
meios para que pos- responsabilidade Nova do Grilo ou a absolutamente prioritários para
de uma série de
sam assumir a resreabilitação do Mer- nós. O Beato vai ganhar, com este
ponsabilidade de uma competências que cado Alfacinha. Obras Hub, uma centralidade indiscutísérie de competên- estavam no âmbito feitas pela Junta de vel naquilo que é o futuro da ecodas funções da
cias que estavam no
Freguesia do Beato, nomia de Lisboa. O investimento,
Câmara
âmbito das funções
ao abrigo de contra- a criação de emprego, o aproveida Câmara Municipal
tos de delegação de tamento desta centralidade para
desenvolver todo o tecido econóde Lisboa. Hoje, passados alguns competências com a Câmara.
mico da freguesia são
anos da reforma administrativa,
O Beato vai
Outra questão que o
uma oportunidade
podemos dizer que esta altera- tem motivado é o da
ganhar, com
única que não podeção foi um sucesso. As Juntas de inovação, sendo o Hub
este Hub, uma
mos desperdiçar. O
Freguesia da cidade, nomeada- Cr iat ivo do Beato,
centralidade
investimento não está
mente a do Beato, mostraram ser na ala sul da antiga
indiscutível
limitado às paredes da
muito mais eficazes a resolver os Manutenção Militar, o
naquilo que
Antiga Manutenção
pequenos problemas, que muitas maior exemplo dessa
é o futuro da
vezes são os grandes problemas visão para a cidade,
Militar como é prova
economia de
dos lisboetas. A pintura de uma a começar pela nossa
a nova Praça em Cada
Lisboa.
passadeira, o pequeno buraco freg uesia. Na zona
Bairro, na Alameda do
que precisava de ser tapado ou a envolvente está a ser
Beato, que já está em
varredura das ruas. Neste man- totalmente requalificada a Ala- obra. É este o caminho que
dato, procurámos aprofundar meda do Beato, já foi concluída a queremos continuar a seguir.
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No Casal do Pinto, na zona da o instrumento que nos vai permi- muito feliz para mim, para os
Picheleira, está já avançada tir pensar todo aquele território habitantes da Vila Dias e para a
a construção de uma de duas e definir quais são as prioridades Junta de Freguesia do Beato. O
novas creches que a Câmara está de investimento ao nível de arrua- processo de municipalização da
a implantar na freguesia. Esta mentos ou novos equipamentos. Vila foi a decisão certa. Agora,
é a primeira de várias infraes- Mas uma coisa é certa, esta zona aqueles munícipes que muitas
truturas planeadas para aquele é fundamental para cerzir a fre- vezes pura e simplesmente não
local no Plano de
guesia, garantido a conseguiam falar com os propriePormenor do Casal
Sim, a Creche já
sua continuidade e tários e em alguns casos viviam
do Pinto. Qual será a está em obra. Este harmonia. Da Piche- em condições degradantes, são
próxima?
inquilinos da Câmara Municipal
é um equipamento leira ao Tejo.
Sim, a Creche já está fundamental para
de Lisboa. Foi dado o primeiro
Outra das questões
em obra. Este é um
oferecer melhor
a que tem sido parti- passo, um muito importante priequipamento funda- qualidade de vida
cularmente sensível meiro passo, faltam os restantes.
mental para oferecer
às famílias do
é o da habitação. Temos de garantir as obras nas
melhor qualidade de
Beato.
Como está a correr casas das pessoas e a requalificavida às famílias do
o processo na Vila ção do espaço público do Bairro.
Beato. Será um edifício contruído Dias após a boa notícia da for- O processo da Quinta dos Ouride raiz, com capacidade para malização da aquisição da vila ves, infelizmente, ainda não está
receber 42 meninos, e que conta- pela Câmara? Que outros pro- fechado. Queríamos muito que a
mos que esteja pronta em breve. jetos nesta área se perspetivam obra já estivesse pronta, mas infeTambém este mandato, na Piche- para a freguesia? E falando lizmente o empreiteiro não tem
leira, tivemos oportunidade de em habitação municipal, para sido capaz de cumprir com os terreabilitar totalmente a EB 1 Engº. quando a conclusão da obra da mos acordados. Temos procurado,
Duarte Pacheco, numa demons- Quinta dos Ourives? E o novo com a Gebalis, encontrar soluções
para acelerar este
tração da nossa grande aposta na edifício prometido
Queremos
para
a
Sede
da
Junta
processo que infelizEscola pública. Estamos certos de
encontrar, também, mente não está a corde
Freguesia?
que boas escolas dão ótimos aluuma solução que rer como desejávamos.
nos. Também neste mandato, foi A vitória da Vila Dias
permita à Junta de Queremos encontrar,
aprovado o Plano de Pormenor do foi um dos momenFreguesia ter uma também, uma solução
Casal do Pinto, uma luta antiga da tos que marcam este
nova sede.
que permita à Junta de
Junta de Freguesia do Beato. É este mandato. Foi um dia

Sociedade
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Para terminar, vamos falar de
mobi l id ade. Como é que a
CARRIS pode melhorar a vida dos
lisboetas?
Temos estado empenhados em
construir uma cidade que garanta
melhor qualidade de vida aos
lisboetas. Tenho um enorme
orgulho em termos conseguido

a municipalização da CARRIS, compra de mais de 200 autocarros,
revertendo a privatização feita a contratação de mais de 800
motoristas ou a criação
pelo governo do PSD/
Temos estado
de 16 novas linhas de
CDS. Acredito que
empenhados em
Bairro, como a Carreira
o investimento no
construir uma
de Bairro do Beato.
transporte público
cidade
que
garanta
Este é um investimento
é essencial naquilo
melhor
qualidade
que não pode parar.
que é o modelo de
de
vida
aos
Queremos continuar
desenvolvimento das
lisboetas.
a investir na CARRIS e
cidades. Foi o que
no transporte público,
fizemos este mandato,
com a criação do passe único para termos mais autocarros e
metropolitano. Hoje o Navegante que sejam menos poluentes e
custa 30€, custando aos munícipes mais capazes de assegurar as
com mais de 65 anos 20€. Foi necessidades, também, dos fregueses
que fizemos, na CARRIS, com a do Beato. A

Imagem de arquivo: Luís Filipe Catarino | CML

Freguesia ter uma nova sede. Tenho
falado muito com o Silvino sobre
este tema, já identificámos vários
locais possíveis, acredito que em
breve estaremos em condições de
anunciar uma solução.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O

Grande Momento Cultural Com Concerto de Ana Laíns

Dia Internacional da
Mulher, celebrou-se a
8 de março e a Junta de
Freguesia do Beato associou-se,
como habitualmente, à evocação
desta data, este ano de forma diferente por causa da pandemia. Não
sendo possível ter público no Teatro
Ibérico, promovemos mais um acontecimento cultural que levámos até
ao público, através das redes sociais.

Organizámos um concerto de Ana
Laíns com um alinhamento de homenagem às mulheres e à Mátria Língua
Portuguesa, gravado no Teatro Ibérico,
e emitido nas redes sociais da Junta de
Freguesia do Beato no dia 8 de março,
podendo ser visto e revisto quantas
vezes se quiser.
Este concerto estava já pensado para
a celebração do Dia da Mulher do ano

passado, mas coincidiu com o início da pandemia e teve que ficar em
suspenso. Este ano foi possível aliar a
vontade da Junta de Freguesia com a
disponibilidade da cantora, do Teatro
Ibérico e também da Câmara Municipal de Lisboa que cedeu os meios de
som para que um grande momento de
cultura fosse oferecido, uma vez mais,
à população do Beato.A

Ana Laíns, voz; Paulo Loureiro, piano, baixo, coros e direção musical; Carlos Lopes, acordeão e coros; João Coelho,
bateria e percussão.
Concerto sempre disponível em https://www.youtube.com/FreguesiaBeato

Ana Laíns num concerto de homenagem às
mulheres e à Mátria Língua Portuguesa, gravado no
Teatro Ibérico em março de 2021.

O Presidente da Junta de Freguesia do Beato,
Silvino Correia, também gravou uma mensagem de
esperança às Beatenses.
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DO BEATO E PENHA DE FRANÇA
89 Anos ao Serviço do Beato e de Lisboa

à altura, também no duro com- sempre fustigado com um grande
número de incêndios rurais.
bate à COVID-19.
Foram chamados a mais de 13 200
ocorrências na área da Grande
Lisboa, cerca de 7 800 delas Emergências Médicas, onde mais de
75% estavam relacionadas com a
COVID-19.

D

ia 8 de março os Bombeiros Voluntários do
Beato e Penha de França

completaram 89 anos. Um aniversário marcado por um ano
de pandemia onde estes bravos
voluntários continuaram a estar

Mas não só de transporte de doentes se pautou este último ano. Os
Bombeiros do Beato acorreram a
cerca de 250 incêndios em diversas freguesias de Lisboa e cerca de
16 operacionais voltaram a estar
prontos para se juntarem a outras
corporações no Distrito de Viana
do Castelo, sem nunca descurar as
nossas populações.

Nos dois grandes incêndios na
Serra de Agra e Lindoso, o Distrito
de Viana do Castelo contou com
o auxílio dos nossos Bombeiros
Voluntários para ser extinto, em
mais de 48 horas consecutivas de
combate aos incêndios.
Em constante formação, os seus
operacionais acumularam mais
de 52 horas de formação no último
ano, aperfeiçoando assim o seu
modo de atuação.

A toda a Corporação dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha
de França, a Junta de Freguesia do
Beato agradece publicamente os
89 anos ao serviço da nossa freLonge das suas famílias durante guesia, desejando que se repitam
três meses, voltaram a ajudar um por muitos mais. Parabéns e muito
distrito do norte de Portugal, obrigado! A

COVID-19

C

ompletou-se no início do
mês de março um ano
desde que em Portugal
foi registado o primeiro caso de
infeção pelo vírus SARS-CoV-2.
A COVID-19 mudaria completamente o nosso modo de estar e

Um Ano de Pandemia
esperamos regressar a uma vida
que tantas saudades nos deixa.

cerca de 1 milhão de pessoas fossem vacinadas com a primeira
Desde o início da pandemia e até dose e destas cerca de 470 mil já
meados de março, foram já conta- tinham recebido a segunda dose.
bilizadas perto de 124 milhões de Compete-nos a todos continuarpessoas em todo o mundo infeta- mos a cumprir as normas emadas com a COVID-19 e registaram- nadas pela DGS, aguardando pela
de viver.
sua vez para receber a vacina con-se 2 milhões e 700 mil óbitos.
Períodos de confinamento, desin- Em Portugal, desde março de tra a COVID-19.
feção das mãos, distanciamento 2020, foram infetadas cerca de 819 Os recenseados na nossa freguesocial, uso de máscaras. Tudo foi mil pessoas com o novo corona sia serão vacinados no Centro de
utilizado para tentar parar uma vírus e temos a lamentar a morte Vacinação localizado no Altice
Arena, situado na Freguesia do
pandemia que teima em persistir de quase 16 mil e 800 pessoas.
nas nossas vidas, mas, com a che- O Plano de Vacinação, iniciado Parque das Nações.
gada das tão desejadas vacinas, no final de 2020, permitiu já que Proteja-se e proteja os outros!A

Espaços Verdes
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PLANTAÇÕES NA MATA DA MADRE DE DEUS
PRESERVAM BIODIVERSIDADE

A

Renovadas Plantações e Plantadas Novas Árvores e Arbustos

ntes do início desta primavera, em meados do
mês de março, foram
realizadas diversas plantações
no Largo e na Mata da Madre
de Deus. Do Acer Negundo à
Tamarix Aficana, passando pela
familiar Olea Europaea Silvestrys, são mais de uma dúzia de
espécies que foram plantadas e
mais ainda as que embelezam o
pulmão da Freguesia do Beato.
Situada entre o Bairro da Madre de
Deus e a Quinta dos Ourives, com
vistas para a Picheleira, Vale de Chelas, Xabregas e as vizinhas Penha de

França, Marvila e Areeiro, a Mata da
Madre de Deus, de elevado valor ecológico, é o pulmão da nossa freguesia, como afirma o Vogal do Espaços
Verdes, Vítor Marques.
Esta antiga área florestal desordenada, tem hoje no seu lugar uma
mata com uma interessante biodiversidade, que contribui enormemente
para a qualidade de vida de toda a
Freguesia do Beato.
Na Mata há uma manutenção permanente, mas que de tempos a tempos
requer intervenções mais complexas,

O Presidente da Junta, Silvino Correia, também
assinalou o momento com a plantação de um
Branquiquito.

retirando árvores e arbustos mortos,
invasores ou com maleitas e plantando novas, na maioria da mesma
espécie da anterior, no seu lugar.
Este ano, ainda no âmbito da distinção de Lisboa como Capital Verde
Europeia, foram realizadas neste
projeto dezenas de novas plantações que complementam as restantes intervenções que têm vindo
a ser realizadas nos equipamentos
que servem a Mata, como o Parque
Infantil, o Parque Fitness, Parque de
Merendas e toda a zona de estadia e
lazer adjacente ao Polidesportivo.A

Dezenas de novas plantações complementam as
restantes intervenções que têm vindo a ser realizadas
nos equipamentos que servem a Mata da Madre de Deus.
Espécies plantadas oferecidas pela CML

Ceratonia Síliqua, Olea Europaea Silvestrys, Cercis Siliquastrum, Acer Negundo,
Brachychiton Populneum, Prunus Cerassifera Pissardii, Euryops Pectinatus, Lantana
Camara Mista, Crataegus Punctata, Lavandula Dentata Silveer Form, Spirea Cantonensis,
Tamarix Africana, Phillyrea Latifolia, Punica Granatum, Rosmarinus Officinalis

Vítor Marques

Vogal dos Espaços Verdes

No conjunto, estas intervenções revitalizam a Mata e toda a zona envolvente, requalif icando este espaço
público que queremos de excelência
para a população da f reg uesia e
para quem nos visita. Mas sendo a
Mata da Madre de Deus o pulmão da
freguesia, e como esta pandemia de
COVID-19 nos veio lembrar, devemos

proteger e cuidar dos pulmões porque são eles que oxigenam o sangue,
como a Mata oxigena a freguesia.
É necessário ir mantendo, mas em
dados momentos é prec iso fazer
inter venções maiores. Olhar para
cada ár vore no conjunto de toda a
f loresta, procurando sempre o equilíbrio. A
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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

H46

H47

D6a

D17

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

NOVOS SINAIS, MAIOR SEGURANÇA

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

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

H47 - Fim de zona residencial ou de coexistência

EPAL - Falhas de água

808 201 101

EPAL - Roturas na Via Pública

800 201 600

D6a - Via reservada a veículos com (2 ou mais
ocupantes)

Gás - Emergência

800 201 722

Eletricidade - Atendimento

808 535 353

CP

707 210 220

ACONSELHAMENTO E APOIO

UTILIDADE PÚBLICA

H46 - Zona residencial ou de coexistência

D17 - Fim de via reservada a veículos com (2 ou mais
ocupantes)
Consulte todos os novos sinais em: http://www.ansr.pt/ A

COVID-19

quando for
a sua vez

VACINE-SE

Só assim podemos
voltar a estar juntos.
A vacinação
protege-nos individualmente
contra a doença e suas complicações,
protege a saúde pública
através da imunidade de grupo.
Uma Freguesia a Pensar em si...
e na Comunidade

