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Editorial

EXECUTIVO
Presidente

SILVINO CORREIA
Pelouros:

Coordenação; Desenvolvimento Social;
Urbanismo e Espaço Público; Educação
e Juventude; Mobilidade; Segurança e
Proteção Civil.
Atendimento: Quarta-Feira das 17h às 18h

Vogal
BRUNO MOUTINHO
(Substituto Legal do Presidente)

Pelouros:
Marca e Comunicação; Desporto e
Associativismo; Economia Local;
Habitação.
Atendimento: Segunda-Feira - 18h às 19h

Tesoureiro
VITOR MARQUES
Pelouros:
Tesouraria e Finanças; Património;
Recursos Humanos; Estrutura Verde;
Saúde e Bem-estar;

Atendimento: Quinta-Feira das 17h às 18h

Secretária
LUCÍLIA CHARNECA
Pelouros: Ambiente e Higiene Urbana;
Proteção Animal; Lazer e Tempos
Livres.
Atendimento: Terça-Feira das 17h às 18h

Vogal
MARIA DO CÉU ALEIXO
Pelouros:
Empregabilidade; Empreendedorismo
e Inovação; Turismo; Cultura.

Atendimento: Segunda-Feira das 17h às 18h

Agendamento de atendimento através do telefone 21 868 11 07
do email geral@jf-beato.pt ou presencialmente na Sede da Junta de Freguesia
ou no Polo de Atendimento.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
No passado dia 26 de setembro, a população
da Freguesia do Beato, expressou a sua vontade através da participação no ato eleitoral,
reiterando a sua confiança neste executivo.
Estamos conscientes dos resultados obtidos,
pelo que renovamos o compromisso de tornar o Beato numa Freguesia mais dinâmica
e inclusiva, onde ninguém fique para trás.
Vamos continuar a apoiar os idosos, as crianças, as famílias, mas também as escolas, o
comércio local e a cultura, além de projetos
que agreguem valor e dinamizem empregos,
sobretudo os mais qualificados, que geram
melhores salários e melhores condições de
vida para os nossos jovens.
Pretendemos continuar com a requalificação
do território através de intervenções próprias,
mas também através de parcerias a desenvolver com a Câmara Municipal de Lisboa, por
forma a investir na freguesia como um todo, e
não apenas em áreas restritas e circunscritas.
Continuamos empenhados em acompanhar
a evolução da crise pandémica e em adequar
a aplicação das melhores respostas sociais,
com a esperança de que a ciência e a medicina continuem a aperfeiçoar as formas de
combate aos efeitos do vírus, reiterando os
apelos das autoridades de saúde para que se
mantenham as precauções adequadas para
se proteger a si e às pessoas à sua volta.
Estamos a aproximarmo-nos de uma época na
qual as famílias se reúnem para comemorar
em conjunto, renovando votos de amor e solidariedade. Assim, aproveito para expressar
aqui, em nome de todo o Executivo da Junta
de Freguesia do Beato, os mais sinceros desejos que todos tenham um Feliz Natal e um
Ano Novo cheio de otimismo e esperança.A

Assembleia de Freguesia
Presidente
ANA RITA CRUZ
Silvino Correia
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Proteção Animal

COLÓNIAS DE GATOS

A

Bem-Estar Animal na Freguesia do Beato

Junta de Freguesia do
Beato tem procurado
apoia r e i ncent iva r
todos os que na freguesia dedicam tempo e recursos à causa do
bem-estar animal. Com a pandemia, o trabalho e o empenho dos
voluntários em toda a freguesia
conseguiu salvar dezenas de
animais que viram assim a sua
sobrevivência assegurada.

A Associação Falésias e Girassóis,
em parceria com a Junta de Freguesia do Beato implementou já
3 gatis na zona da Madre de
Deus, encontrando-se em curso
um projeto de implementação na
zona da Picheleira de outros 3
gatis que substituirão os atuais,
improvisados pelos voluntários
da Picheleira. A Câmara Municipal

Com o apoio da Junta foram já implementados vários
gatis na freguesia

de Lisboa cedeu igualmente um
gatil, atualmente a ser utilizado
na Picheleira.
Uma maior articulação com a
Casa dos Animais de Lisboa e
com outras associações poderá vir
a reforçar em muito o trabalho de
valorização e nobre dedicação dos
voluntários desta causa cada vez
mais acarinhada na freguesia. A

Os voluntários asseguram a sobrevivência de
dezenas de animais

BALLET

HIP HOP KIDS

Espaço Social
2ª a 5ª feira: 18h00-20h00
6ª feira: 18h00-21h30
Professora Ana Rodrigues

ATLETISMO

Espaço Ideias

Polidesportivo da Mata da Madre de Deus

sábado: 11h30 -12h30
Associação Desportiva Os de Bába

3ª e 5ª: 19h00-20h00
EVELX Assoc. Estilos Vida Saudável

GUITARRA CLÁSSICA

TREINO FUNCIONAL

4ª feira online: 19h00-20h30 |6ª feira: 18h00-19h00
JFB | Professor Silvestre Fonseca

4ª feira: 20h00-21h00 | 6ª feira:14h30-15h30
Professor Gonçalo Carmona

Espaço Ideias

Espaço Ideias

INICIAÇÃO À INFORMÁTICA

CHI KUNG INICIANTE | CHI KUNG AVANÇADO

em agendamento
JFB | Professores Gonçalo Silva e Joana Missionário

2ª feira: 10h30-11h30 | 3ª feira:20h30-21h30
Professor João Cruz

Espaço Ideias + Espaço Social

Espaço Jovem

SHORINJI KEMPO

ZUMBA E RITMOS BRASILEIROS

3ª, 5ª e 6ª feira: 19h00-20h00 (infantis) e 20h00-21h30 (adultos)
Associação de Shorinji Kempo do Branch Oriental

sábado: 17h30-18h30
Assoc. Moradores das Vilas Operárias do Beato

Espaço Ideias

Espaço Ideias

YOGA KIDS | YOGA SUAVE | YOGA

AULAS INIC. À CONDUÇÃO DE BICICLETA

2ª feira: 17h40-18h20 (Kids) | 18h30-19h15 (suave)| 19h30-20h30
Professora Zofia Tomczynska

sábado e domingo: 9h00 -10h15 | 10h20 -11h35 | 11h40 -12h55
Bicicultura CRL

Espaço Ideias

Polidesportivo 25 de Abril | Espaço Ideias

GINÁSTICA MODERADA

CAVAQUINHOS

2ª e 4ª feira | 14h30-15h30 e 16h00 às 17h00
JFB | Professor André Gaspar

4ª feira | 10h00 -11h00
JFB | Professor Joaquim Rodrigues

Espaço Social

Espaço Ideias

BOMBEIROS - ESCOLA DE INFANTES E CADETES

INGLÊS

Paróquia do Espírito Santo
6ª feira | 17h30h -19h00
JFB | Professora Mariana Ramos

PINTURA

Espaço Ideias

GRC Onze Unidos

sábado 14h00-17h00
Assoc. Hum. Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França

3ª feira | 15h00 -18h00
JFB | Professora Sofia Andrade

Mais informações:
Junta de Freguesia do Beato
Sede:
Rua de Xabregas, 67 -1º | tel. 21 868 11 07
Polo de Atendimento da Picheleira:
Mercado Alfacinha,
R. Eng. Maciel Chaves | tel. 21 849 13 89
Email: geral@jf-beato.pt
*Atividades promovidas pela JFB ou realizadas nos seus espaços
As atividades e sua programação poderão sofrer alterações.Confirme sempre as informações com a Junta de Freguesia ou a coletividade
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Ação Social

CENTRO DE DIA DE SÃO BARTOLOMEU DO BEATO

O

Respostas Sociais Para A População

Centro de Dia de São
Bartolomeu do Beato
per tence à UDIP
Madredeus da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa e está
em funcionamento desde 2008.
Este equipamento da SCML integra duas respostas sociais para
a população das freguesias do
Beato e da Penha de França,
especificamente.
O Centro de Dia para pessoas idosas e o Apoio Comunitário direcionado para as famílias em situação de exclusão social, mais
conhecido como o Apoio à Comunidade prestando atividades no
domicílio que vão da limpeza e

higiene pessoal e/ou tratamento
de roupa até ao apoio alimentar e
outros revelados necessários em
termos sociais.

Santa Casa da Misericórdia e as
sinergias criadas com as várias
Associações do território permitiu
um acompanhamento de proximidade a todos os utentes deste
O Centro de Dia, em 2020, apoiou
Centro, hoje manifestamente já
cerca de 40 pessoas com idades
com dificuldade em dar resposta
compreendidas entre os 63 e os 96 aos residentes na freguesia.
anos, sendo a maioria mulheres
(cerca de 80%). Importa ainda A Junta de Freguesia expressa aqui
o seu mais vivo reconhecimento à
referir que 90% dos utentes são da
diretora da UDIP Madredeus, Dr.ª
Freguesia do Beato, tendo o Apoio
Natália Lopes e à dra. Inês Pereira,
Comunitário apoiado no período
coordenadora deste Centro, bem
pandémico mais de 100 pessoas
como a todos os técnicos e resnum total de apoio a 70 famílias.
tante pessoal operacional pelo
A articulação estreita neste trabalho desenvolvido em prol da
período entre os vários serviços da população do Beato. A

O Centro de Dia de São Bartolomeu do Beato pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e integra respostas
sociais para a população da freguesia

Educação
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O PROJETO INTERVIR ESTÁ ONLINE
Através de Plataformas Digitais Promovemos a Adoção
de Comportamentos e Estilos de Vida Saudáveis.

A

o longo dos últimos
anos, a Junta de Freg uesia do Beato tem
vindo a desenvolver o Projeto
I nter v i r ju nto d a s escola s
i n s er id a s n a comu n id a de
loca l, nomead a mente na
escola EB1 do Beato, na escola
EB1 Madre de Deus e na escola
EB1 Eng.º Duarte Pacheco.
O Projeto Intervir, tal como o
nome indica, procura através da
sua ação, identificar, desenvolver
e intervir em diversas áreas, de
forma a enriquecer o conhecimento em particular e o desenvolvimento psicossocial em geral.
Tem como principais objetivos
alertar para os riscos e consequências dos comportamentos desviantes, promover a tomada de consciência na conduta social e

comportamental, trabalhar na
melhoria das competências para
o estabelecimento de relações
interpessoais, reforçando competências pessoais e sociais e fatores
protetores que minimizam comportamentos de risco.

mesmo que à distância. Dada a
grande aceitação por parte da
comunidade escolar, das famílias
e dos alunos, decidiu dar-se continuidade a esta vertente do
projeto.

Este projeto decorre semanalmente através de sessões de 45
minutos em contexto de sala de
aula junto dos alunos do jardim
de infância e do 1º ciclo do ensino
básico.

Assim, a partir do presente ano
letivo, o Projeto Intervir, para
além de abranger todas as turmas
do jardim de infância e do 1º ciclo
do ensino básico, está também
disponível nas redes sociais da
Junta de Freguesia do Beato.

Durante o período de confinamento proveniente da situação
pandémica, o Projeto Intervir conseguiu dar resposta à realização
das suas sessões sema na is
optando por criar conteúdos digitais com as temáticas programadas e assim chegar aos alunos

A nossa equipa é composta pelos
técnicos Bruno Longo, Diogo Henriques, Filipa Furtado, Joana Lopes
e João Marques. Pretendemos continuar a dar resposta às necessidades evidenciadas nas famílias,
bem como em cada criança e
jovem da nossa comunidade. A

Da esquerda para a direita, os técnicos João Marques, Joana Lopes, Diogo Henriques, Filipa Furtado e Bruno Longo
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Eleições

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021
População da Freguesia Renova Voto de Confiança no PS e em Silvino Correia

Sessão de Instalação da Assembleia de Freguesia do Beato

N

o passado dia 26 de No Beato, à semelhança da maiosetembro perto de 480 ria das freguesias no nosso país,
mil eleitores inscritos o ato eleitoral foi assegurado
na cidade de Lisboa foram cha- pela estrutura da Junta de Fremados às urnas para eleger os guesia, novamente com a mais
rigorosa observância das normas
novos representantes autárquide segurança Covid-19 e contacos para o mandato do quadrié- ram com dezenas de membros
das mesas, que t rocaram o
nio 2021-2025.

Executivo da Junta de Freguesia

descanso de um domingo pela
nobre missão de assegurar mais
um momento fundamental da
nossa democracia.
Na freguesia do Beato, a escolha
dos representantes autárquicos
locais foi exercida por 4 868 eleitores num total de 10 431 eleitores

Executivo da Junta de Freguesia e a Mesa da
Assembleia

Eleições

inscritos. Nestas eleições, localmente foram a votos, e escolhidos, os representantes para a
Assembleia de Freguesia do
Beato, nas quais a lista do presidente Silvino Correia, pela coligação Mais Lisboa (PS.L), foi a
vencedora.
Mantendo uma equipa muito
experiente e conhecedora das
dinâmicas e questões da Freguesia o Executivo, liderado por Silvino Correia, conta também com
o contributo de uma nova Vogal,
Maria do Céu Aleixo, além da
continuação dos Vogais Lucília
Char neca, Vítor Marques e
Bruno Moutinho, uma equipa de

autarcas cuja dedicação à freguesia e serviço à população
foram novamente reconhecidos
neste ato eleitoral.
A nova composição da Assembleia de Freguesia do Beato (AF)
tomou posse a 19 de outubro,
numa Assembleia de Instalação
que decorreu ao final do dia no
Teatro Ibérico, com uma assistência muito preenchida. Um
total de 13 mandatos foram distribuídos nas autárquicas, de
acordo com a votação dos eleitores da Freguesia do Beato, atribuindo 6 mandatos ao PS, 2
(cada) ao PSD e PCP e 1 (cada) ao
CDS, BE e Chega.
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Na sessão de instalação foram
eleitos pelos novos mandatários,
além do órgão executivo, os
membros da Mesa da AF para o
quadriénio 2021-2025, sendo a
Mesa atualmente composta por
Ana Rita Cruz (Presidente), Anabela Silva e Pedro Mendes, que
continuam assim a dedicar-se ao
serviço público na casa da democracia local, junto com os restantes representantes eleitos que,
durante a tomada de posse, foram
unânimes no compromisso de
servir a freguesia para um Beato
cada vez melhor. A

RESULTADOS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021
FREGUESIA DO BEATO

6 PS

2 PSD

2 PCP

1 CH
1 BE

1 CDS
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Movimento Associativo

REUNIÃO INTERNACIONAL DE MUSEUS
ESCUTISTAS NO BEATO

L

Documento Fundacional Assinado no Museu do CNE

ocalizado na Rua Almirante Sarmento Rodrigues, na nossa Freguesia,
o Museu do CNE tem zelado
pela coleção do Corpo Nacional
de Escutas (CNE) e estimulado
o estudo da quase centenária
história do CNE em Portugal.
De portas abertas desde 2011 o
Museu é um espaço de descoberta
da memória do Movimento Escutista em Portugal.
O Museu do CNE, mais do que preservar objetos, tem procurado partilhar conhecimentos e despertar a
curiosidade do visitante enquanto
o mesmo conhece a história do
Escutismo ao longo das décadas.
Mas não está sozinho nesta missão.
Apesar de ser o único museu escutista associativo em Portugal existem
outros museus de temática escutista
no nosso país. Para os escuteiros o

trabalho em equipa é muito importante e uma das “pedras basilares do
Escutismo”. Nesse sentido, em julho
de 2018, o Museu do CNE teve a iniciativa de reunir os diversos museus
e arquivos escutistas portugueses
para criar a “Rede de Museus Escutistas de Portugal”, um elo de ligação
entre os mesmos, facilitando assim a
partilha de conhecimentos, informações e boas práticas.
Por toda a Europa, o panorama é
idêntico: dezenas de museus e arquivos escutistas procuram preservar e
narrar as suas histórias associativas.
Esta vasta riqueza cultural, pois em
cada país existem associações escutistas diferentes, tornam ainda mais
pertinente a criação de uma rede
europeia de museus ligados ao Escutismo. Nos dias 6 e 7 de novembro
(antecedido por um encontro inicial

Documento fundacional da ‘Rede Europeia de
Museus e Arquivos Escutistas e Guidistas’ assinado
no Museu do Corpo Nacional de Escutas, no Beato.

online em maio, onde o Museu do
CNE expressou a intenção de realizar
um encontro europeu de museus e
arquivos escutistas em Lisboa), reuniram-se na nossa freguesia delegações escutistas de 10 museus de diferentes países europeus, com outros
tantos acompanhando os trabalhos
da reunião pelo computador, nos
seus países de origem.
Após um dia de reunião, de reflexão
e debate, foi finalmente aprovado o
enquadramento, missão e objetivos,
e criada a ‘Rede Europeia de Museus
e Arquivos Escutistas e Guidistas”.
O principal objetivo desta rede será
aprofundar os laços de amizade e
partilha de informação, conhecimento e boas práticas entre as várias
instituições europeias museográficas e arquivísticas que preservam a
memória do Movimento Escutista.A

Desporto
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COMMUNITY CHAMPIONS LEAGUE
A Bola Voltou a Rolar na Freguesia do Beato
com a 2ª Jornada da Zona Oriental

Os Beatinhos contaram mais uma vez com o apoio
do Presidente da Junta de Freguesia Silvino Correia e
do Vogal do Desporto Bruno Moutinho.

S

olidariedade, Fraternidade, Fair-Play e bom
futebol. Foram estes os
motes para mais uma jornada
da Community Champions League(CCL) no Beato.
No passado dia 16 de outubro a
nossa freguesia recebeu no Polidesportivo da Mata da Madre de
Deus, 3 das 6 equipas que fazem
parte da Zona Oriental da CCL
e que proporcionaram a todos
aqueles que se deslocaram ao
local uma tarde de desporto e
de confraternização fantástica.
O dia estava ameno e a zona junto
ao Polidesportivo tinha uma
moldura humana bastante bem
composta. Nas mesas jogava-se
às cartas; nos campos de Pétanca
as bolas eram lançadas com destreza e no relvado em frente ao

A equipa dos Young Birds United, constituída por
jovens refugiados Afegãos.

Polidesportivo o Agrupamento
760 dos Escuteiros do Beato
dava um colorido próprio aquele
sábado de início de outono,
com as suas já habituais atividades. O dia estava perfeito para o
lazer e para a prática do futebol!
Neste segundo ano, a Zona Oriental conta com uma nova equipa
(substitui a equipa das Avenidas
Novas). Os Young Birds United,
são uma equipa constituída por
jovens refugiados Afegãos e que
têm feito de Portugal, e mais concretamente de Lisboa, a sua casa.
Foi pois com muita emoção que
ouvimos as suas histórias e que
partilhámos momentos de grande
amizade. Afinal, já passaram por
situações com a sua tenra idade
que muitos de nós, felizmente,

nunca iremos imaginar passar.
E na freguesia que não deixa
ninguém para trás, não poderíamos deixar de assinalar este
momento tão especial para todos.
No que respeita aos jogos, a
equipa dos Young Birds United
defrontou e venceu o Inter Marvilense (Marvila) por 8 bolas a
3 no primeiro jogo da tarde. No
segundo jogo a nossa equipa,
Os Beatinhos bateram por 13 a 2
a Academia Bensaúde (Olivais).
No final, todos foram unânimes
em dar os parabéns a mais uma
excelente organização da nossa
Junta de Freguesia, algo que
sempre muito nos orgulha. Até à
próxima!A
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Obras

NOVO MOBILIÁRIO URBANO NA FREGUESIA
Mais e Melhor Usufruto do Espaço Público

N

o âmbito dos Contratos
de Delegação de Competências entre a Câmara
Municipal de Lisboa e as Juntas
de Freguesia da cidade, as freguesias têm vindo a planear e
executar obras e programas que
se adequem aos seus territórios
e populações, dentro das competências que lhes são delegadas.
No Espaço Público, que temos vindo
a renovar por toda a freguesia em
diversas intervenções, numa obra

Financiada pela Câmara Municipal
de Lisboa e Executada pela Junta de
Freguesia, foram implementadas
novas peças de mobiliário urbano de
diversos tipos, nomeadamente novos
bancos de repouso, novas mesas e
bancos em áreas de estadia e zona
de merendas, novos cinzeiros, para
a deposição de beatas de cigarros e
novas vitrines, para divulgação das
atividades da Junta de Freguesia.
Durante a fase de confinamento,
não obstante a enorme exigência

na articulação de serviços e concretização de projetos, muitas foram as
intervenções preparadas e executadas para melhorar o Espaço Público e
outros equipamentos pela freguesia.
Por toda a freguesia têm sido várias
as intervenções executadas tanto no
âmbito dos Contratos de Delegação
de Competências como por cabimentação própria, nomeadamente
em questões da mobilidade, da ação
social, infância e juventude, comércio local e outros. A

Novas mesas e bancos e para jogos de mesa e
confraternização

Novas mesas e bancos no Parque de Merendas da
Mata da Madre de Deus

Novos caixotes com dispensadores de sacos para
dejetos caninos

Novas vitrines para divulgações do interesse da
população

Sociedade
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JORNADA MEMÓRIA & ESPERANÇA
Não Podemos Esquecer - Homenagem às Vítimas da Pandemia da Covid-19

Da esquerda para a direita, de cima para baixo:

Tiago Albuquerque - Desconfinamento
André Carrilho - Vacina
Nuno Saraiva - Férias e feriados
João Fazenda - Desconfinamento
Cristina Sampaio - Religião, cultura,
desporto
João Fazenda - Desconfinamento
Gonçalo Viana - Distancianmento e
máscara
Rodrigo - Vacina

E

m memória do que cada
um viveu, para sublinhar
o luto coletivo, afirmar
a esperança e homenagear
as vítimas da pandemia, um
grupo de cidadãos, constituído
em Comissão Promotora, entendeu ser necessário e oportuno
propor a organização de uma
iniciativa cívica, de âmbito

simultaneamente nacional e
local, que fosse ao encontro de
uma série de preocupações enunciadas em manifesto.
A iniciativa que conta com o Alto
Patrocínio de Sua Excelência, o
Presidente da República e à qual a
Junta de Freguesia do Beato se associa, toma forma na Jornada Memória & Esperança e numa mostra de

desenhos intitulada Humor Em
Pandemia, cuja ideia, conceção,
curadoria e construção é de Cristina
Sampaio e reúne desenhos de mais
9 artistas. Aqui mostramos apenas
alguns dos desenhos, parte de uma
exposição de dezenas de desenhos e
cartoons, patente nas vitrines espalhadas pela freguesia. 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

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

EXPOSIÇÃO HUMOR EM PANDEMIA

Santa Casa da Misericórdia

213 235 000

EPAL - Falhas de água

808 201 101

Patente nas vitrines da Junta de Freguesia e
enquadrada na Jornada Memória e Esperança,
está uma mostra de alguns dos desenhos
de Humor em Pandemia de autoria de Luís
Afonso, Tiago Albuquerque, António Antunes,
André Carrilho, João Fazenda, Rodrigo de
Matos, Cristina Sampaio, Nuno Saraiva,
Osmani Simanca e Gonçalo Viana.

EPAL - Roturas na Via Pública

800 201 600

mais informações em:

Gás - Emergência

800 201 722

Eletricidade - Atendimento

808 535 353

https://memoriaeesperanca.pt A

CP - Comboios de Portugal

707 210 220

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

Concerto de Natal

Silvestre Fonseca & convidados
coro & orquestra
Direcção

Solistas

Carlos Alberto Moniz

Inês Fonseca

Gonçalo Lourenço

Silvestre Fonseca

dia 12 de dezembro, domingo pelas 16 horas
Igreja Paroquial de São Bartolomeu do Beato

Organização

Apoio

Sofia de Castro

Irina Grelha

José Carlos Carreiro

