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No passado mês de setembro, a população 
da Freguesia do Beato foi chamada às urnas 
para eleger os seus órgãos autárquicos. Um 
ato democrático, onde se constatou a reno-
vação da confiança neste Executivo. Agora, 
em janeiro, voltámos novamente às urnas 
para eleger a nova composição da Assem-
bleia da República, da qual emana o Governo. 
Um processo mais uma vez assegurado pela 
estrutura da Junta de Freguesia e voluntá-
rios, e que garantiu as melhores condições 
de segurança para que, uma vez mais, todos 
os eleitores da freguesia pudessem exercer o 
seu direito ao voto.
Independente das escolhas que agora se fize-
ram para a Assembleia da República, este 
Executivo eleito em setembro, apresentou o 
seu orçamento à Assembleia de Freguesia, 
tendo o mesmo sido aprovado. Nele se fize-
ram refletir as grandes opções políticas a que 
nos propusemos e para as quais continuamos 
a trabalhar com o empenho e dedicação de 
sempre. 
Continuamos a apostar na transformação de 
que a nossa freguesia tanto precisa e merece. 
Na modernização do espaço público e das 
infraestruturas, potenciando o comércio e ser-
viços, mas também a criação de novos empre-
gos a par da valorização de quem cá mora, 
investindo nas pessoas de todas as idades.
Um Beato mais empreendedor, com mais rela-
ção com entidades públicas e privadas que 
sejam dinamizadoras de uma nova vivência 
de cidade. Um Beato com um comércio local 
vivo e pujante, que sirva as necessidades da 
população, que tem já hoje ao seu dispor um 
serviço de transporte público acessível e que 
promove a coesão.
Um Beato aberto à comunidade e com habi-
tação digna para os que já cá habitam, sem 
esquecer os nossos jovens para que também 
eles possam ter o seu lugar, não deixando de 
continuar a dignificar os nossos seniores, 
com propostas para o envelhecimento ativo 
e respostas sociais para todas as situações de 
necessidade. Um Beato onde todos contam.

 Assembleia de Freguesia

Tesoureiro
VITOR MARQUES

Pelouros:
 Tesouraria e Finanças; Património; 

Recursos Humanos; Estrutura Verde; 
Saúde e Bem-estar;

Atendimento: Quinta-Feira das 17h às 18h

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

Presidente
ANA RITA CRUZ

Editorial

EXECUTIVO MENSAGEM DO PRESIDENTE
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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.

Silvino Correia



4 Obras

Por todo o território, são 
várias as intervenções no 
Espaço Público que têm 

vindo a requalificar a Freguesia 
do Beato.
Entre intervenções com maior 
impacto visual e outras que, 
embora aparentemente menos 

expressivas se têm vindo a realizar, 
estamos a concretizar a transfor-
mação de que a nossa freguesia 
tanto carece há demasiado tempo.
Algumas destas intervenções 
estão enquadradas nos mais 
recentes Contratos de Dele-
gação de Competências, em que 

a Câmara Municipal de Lisboa 
delegou nas Juntas de Freguesia 
(que são quem melhor conhece 
o território e está mais próximo 
da população) o planeamento e 
execução de projetos que melhor 
sirvam as populações locais.

Em permanente contacto com 

Proteção de peões, eliminação de desníveis e inclusão de piso tátil.

INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO
A Transformação De Que A Nossa Freguesia Precisa e Merece
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Novo Mobiliário em zonas de estadia.

Novos marcos nos limites da freguesia.A Calçada da Picheleira é uma das mais 
emblemáticas ruas da freguesia.

Repavimentação dos campos de pétanca

Repavimentação de mais um troço da Calçada da 
Picheleira.

a CML, e num enquadramento 
particularmente exigente para 
a execução de qualquer obra 
ou projeto devido aos efeitos da 
pandemia e da crise global das 
matérias-primas, a área do Espaço 
Público da Junta já planeou e 
projetou diversas obras finan-

ciadas pela Câmara Municipal 
de Lisboa e executadas pela 
Junta de Freguesia do Beato, 
mas também várias outras que 
se enquadram no Orçamento 
da própria Junta de Freguesia.

Com estas obras procura-se 

promover inter venções nos 
bairros e áreas envolventes que 
visam uma manutenção cuidada 
e segura do espaço público, de 
espaços pedonais e zonas de 
fruição e lazer e que melhorem a 
mobilidade e a coesão de todo o 
território da freguesia.A
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Requalificação do parque Fitness na Rua da 
Margem, no âmbito do Contrato de Delegação de 
Competências

Uma nova zona de estadia na Rua J.

Novo parque de estacionamento da EMEL entre a AV. Infante D. Henrique e a R. da Manutenção.
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É o mais recente elemento 
do Executivo da JFB. Como 
reagiu ao convite do então 
candidato e agora reeleito 
presidente, Silvino Correia? 
Fiquei muito honrada e grata. Sem-
pre gostei de desafios. O meu 
envolvimento na atividade autár-
quica não é de agora. Surgiu desde 
muito cedo, através do Partido 
Socialista. Fui por diversas vezes 
eleita para a Assembleia de Fregue-
sia da Portela e para a Assembleia 
Municipal de Loures, quando 
residi no concelho. Estas experiên-
cias foram sempre muito enrique-
cedoras e compensadoras. Parale-
lamente, participo ativamente no 
movimento associativo (faço parte 
dos órgãos sociais de três associa-
ções) e estou sempre disponível 
para ajudar os outros. Sempre vi a 
política como forma de ajudar a 

melhorar a vida das pessoas. Só 
assim é que faz sentido. A nível 
autárquico, temos a possibilidade 
de contribuir para isso mesmo, o 
que me motiva claramente. Se 
todos nos preocuparmos um 
pouco mais com os outros, a vida 
será tão mais feliz. O meu contri-
buto, no Executivo da Junta de Fre-
guesia do Beato, é apenas mais um, 
mas, todos somados, iremos certa-
mente contribuir para um futuro 
melhor para a nossa freguesia.

Um Executivo que conta 
agora com duas mulheres 
e  c u j a  l i s t a  c u m p r i u 
o s  c r i t é r i o s  d e  p a r i-
dade. Enquanto mulher, 
qual é a sua opinião na 
importância das mulheres 
na vida política ativa? 
A lista com que o PS se apresentou 
na freguesia do Beato cumpria, de 

facto, os critérios da paridade, o 
que é sempre de saudar.

Apesar de tudo, devo dizer que não 
sou particularmente defensora da 
lei da paridade. Claro que a sub-re-
presentação das mulheres na polí-
tica é um fenómeno universal, o 
que levou a que mais de uma cen-
tena de países adotassem uma pos-
tura mais proativa nas últimas 
décadas, recorrendo a várias medi-
das (como a lei da paridade, no 
caso de Portugal), com o intuito de 
inverter esta realidade. No caso do 
nosso país, nos últimos anos, tem 
sido possível observar um aumento 
significativo da participação de 
mulheres na vida política, estando 
ainda muito aquém da participa-
ção do sexo masculino. Mais do 
que a introdução da lei da pari-
dade, o que já me pareceria inte-
ressante analisar seriam os 

GRANDE ENTREVISTA COM MARIA DO CÉU ALEIXO
Nova Vogal com os Pelouros da Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação,

Turismo e Cultura

Nasceu em Lisboa, onde também 
reside, há 51 anos.
Tem licenciatura em Administração 

e Gestão de Empresas e MBA em Finanças 
(ambos na Universidade Católica).
Trabalha na Administração Pública, na área 
Financeira/Planeamento.
É católica e benfiquista, com muito orgulho.
É militante do Partido Socialista.
Acredita que a amizade, a tolerância, o cará-
ter, a justiça e a solidariedade são fundamen-
tais para uma vida que se deseja feliz.
Está sempre disponível para ajudar os outros.
Vive o dia a dia de forma intensa e não deixa 
para amanhã nada do que pode fazer hoje. 
Porque amanhã pode ser tarde demais.
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obstáculos que têm levado, aos 
longo dos tempos, a uma menor 
participação feminina e discutir o 
que se poderia fazer para incenti-
var e encorajar um maior 
envolvimento.

Na minha opinião, não é o género 
que deve verdadeiramente impor-
tar para o trabalho em prol da 
comunidade, mas sim as compe-
tências e as capacidades evidencia-
das por cada um, sendo desejável 
que exista diversidade. Essa diver-
sidade pode ser assegurada de 
diversas formas, uma das quais 
passa por um maior envolvimento 
das mulheres. 

O que se sente no dia da 
tomada de posse, sabendo 
que a partir desse momento 
é também responsável pelos 
destinos dos mais de 13.000 
beatenses? 

Em primeiro lugar, agradecida, 
por terem confiado na lista apre-
sentada pelo PS. Sinto também 
uma enorme alegria, acompa-
nhada de um sentimento de 
grande responsabilidade e estou 
preparada para os novos desafios 
que se me irão colocar. Estou dis-
ponível para trabalhar em prol da 
freguesia e desejo contribuir para 
uma maior qualidade de vida na 
Freguesia do Beato que, espero, 
possa ser cada vez mais um lugar 
em que todos se sintam bem, seja 

para viver, trabalhar, estudar, visi-
tar ou empreender. Sinto-me grata 
por poder fazer parte do Executivo 
da Junta de Freguesia, que, estou 
certa, colocará os interesses da fre-
guesia do Beato sempre em pri-
meiro lugar. Espero que, em con-
junto com os meus colegas do 
Executivo e com a Assembleia de 
Freguesia, possamos encontrar as 
soluções para cumprir integral-
mente o programa eleitoral que o 
Partido Socialista apresentou. Pela 
minha parte, tudo farei para que 
tal aconteça e poderão sempre 
contar comigo. É fundamental 
estabelecer uma relação de proxi-
midade com a população e desejo 
que possa existir confiança mútua, 
para que todos se sintam envolvi-
dos na vida da freguesia. É muito 
importante que a JFB consiga 
ouvir e estar atenta às preocupa-
ções e anseios das pessoas, mas 
que os Beatenses também se sin-
tam à vontade para esta partilha. 
Porque, na verdade, estaremos 
todos, em conjunto, a contribuir 
para o bem-estar da freguesia, que 
é de todos nós.

Tem vários pelouros sob a 
sua responsabi l idade. 
Como e s p era de d ic a r 
atenção a tantas áreas? 
A organização do tempo, para 
mim, é relativamente fácil quando 
se trata de atividades que me moti-
vem e que me desafiem, o que é o 

caso. Dedicar atenção aos vários 
pelouros, cada um com as suas 
especificidades, é certamente exi-
gente, mas, no final do dia, muito 
compensador. Sou uma pessoa 
bastante ativa e organizada, pelo 
que acredito que vai correr tudo 
bem. Conto obviamente com a 
dedicação e o empenho dos fun-
cionários e colaboradores da JFB e 
dos meus colegas do Executivo.

Cultura, Empregabilidade, 
Empreendedorismo e Ino-
vação, Turismo. Qual aquele 
que mais a entusiasma? 
É difícil dizer qual destes pelouros 
é o que me entusiasma mais. Todos 
me entusiasmam, cada um à sua 
maneira. Obviamente que a visibi-
lidade e o orçamento associados a 
cada um são bastante diferentes 
entre si, mas cada um tem a sua 
importância relativa e não deve-
mos menosprezar nenhum deles. 
A cultura talvez seja, neste 
momento, o que tem maior visibi-
lidade perante a população e que 
tem afeta uma maior parcela do 
orçamento. Por outro lado, a 
Empregabilidade, Empreendedo-
rismo e Inovação, são temas muito 
atuais e que, com a abertura do 
Hub Criativo do Beato (HCB), pas-
sarão a ter uma importância cres-
cente e determinante. Até porque 
muitos holofotes estarão colocados 
no Beato e a notoriedade da fre-
guesia tenderá a aumentar 

“Estima-se que o Hub tenha um impacto positivo 
na criação de emprego na freguesia.”

“A cultura tem sido efetivamente uma das áreas mais 
afetadas nestes últimos dois anos em que temos 
vivido numa situação de pandemia.”
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significativamente. O Turismo é 
atualmente das áreas com menor 
visibilidade na freguesia. Ainda 
que Lisboa seja uma cidade bas-
tante atrativa para o Turismo, o 
Beato não possui muitos monu-
mentos de interesse público o que, 
à partida, nos coloca em desvanta-
gem. Teremos que apelar à criati-
vidade e diversificação e apostar 
noutras áreas que possam trazer 
mais turistas para o Beato.

Durante a pandemia, a Cul-
tura tem sido uma das áreas 
mais afetadas. Que propos-
tas tem este Executivo 
dinamizar a Cultura na 
nossa freguesia? 
A cultura tem sido efetivamente 
uma das áreas mais afetadas nestes 
últimos dois anos em que temos 
vivido numa situação de pan-
demia de COVID-19. E, por outro 
lado, existem na freguesia do 
Beato poucos espaços físicos para 
dinamização da oferta cultural, 
designadamente teatros, anfite-
atros e salas para espetáculos. O 
desafio que se nos coloca, mais 
uma vez, é sermos criativos e 
dinamizar o mais possível os 
espaços disponíveis. Em 2022 espe-
ramos poder retomar a atividade 
cultural, dentro da normalidade 
possível, tendo sempre bem 

presentes as limitações que se nos 
colocam.

O Turismo foi também 
um setor muito afetado, 
no entanto e antes da 
pa ndem ia era u m dos 
motores de crescimento 
e c o n ó m i c o .  E s t a n d o 
a  f r e g ue s i a  do  B e ato 
a fastada do cent ro da 
c id ade,  como poder e -
mos c at iva r os  t u r i s -
t a s a v i sit a r o Beato? 
O que devemos fazer é apostar na 
diversificação, com a promoção, 
por exemplo, da gastronomia, de 
roteiros históricos pelos palácios, 
conventos e outros locais de inte-
resse na freguesia, e de percursos 
para caminhadas, que poderão 
contribuir para uma maior atrati-
vidade da freguesia em termos 
turísticos. Também a proximidade 
com a zona do Parque das Nações 
poderá ser vista como uma opor-
tunidade a explorar. O ideal seria 
associar o Beato à rota turística 
que passa, aqui tão perto, pelo Par-
que das Nações, atraindo os visi-
tantes para a nossa freguesia. Com 
a inauguração do HCB, e designa-
damente com a abertura de espa-
ços dedicados à cultura, espera-se 
também poder acolher algum 
turismo cultural.

Anualmente temos vários 
eventos sempre muito 
aguardados pela população 
e por quem nos visita. Para 
2022, o que iremos ter na 
programação? 
Iremos realizar eventos no Mer-
cado Alfacinha, procurando, desta 
forma, contribuir para a dinami-
zação do espaço, como as novas 
Tardes de Karaoke e de Fado. Man-
teremos os concertos de Páscoa, 
nas duas Igrejas e em julho regres-
sam as sessões de Cinema ao Ar 
Livre, na Mata da Madre de Deus. 
A Gala do Beato estará de volta ao 
Convento, no mês de setembro. 
Neste evento iremos, uma vez 
mais, divulgar o que de melhor se 
faz na nossa freguesia. Com a Gala 
pretendemos continuar a divulgar 
e difundir a “marca” Beato, e este 
evento funciona como uma assina-
tura de identidade da freguesia. 
Mais uma vez terá a participação 
de artistas locais, sendo que um 
dos objetivos é também a promo-
ção de novos artistas do Beato. 
Paralelamente, continuarão a ser 
organizados eventos que têm tido 
bastante adesão de toda a popula-
ção e têm atraído muitos visitan-
tes, tais como a Feira Medieval, o 
Encontro de Concertinas, e o Fes-
tival de Folclore. Estão também 

“Estou sempre disponível para ajudar os outros. 
Sempre vi a política como forma de ajudar a 
melhorar a vida das pessoas. Só assim é que faz 
sentido.”

“Espero que possamos continuar a criar condições 
para uma efetiva melhoria da qualidade de 
vida na freguesia, seja a nível ambiental, 
habitacional, de saúde e de empregabilidade.”
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previstos espetáculos musicais e de 
teatro, comemorativos de datas 
especiais, como o Dia da Mulher e 
o Dia do Idoso. Continuaremos a 
realizar parcerias com coletivida-
des e entidades sediadas na fre-
guesia para iniciativas por eles 
organizadas, que preveem convites 
para a população. Estão ainda em 
estudo alguns eventos que pode-
rão ser realizados no decurso do 
ano. O nosso objetivo, é sempre 
proporcionar à nossa população 
momentos felizes de lazer e de con-
vívio, e, sempre que possível, atrair 
visitantes, dando-lhes a conhecer 
melhor a nossa freguesia.

Te ndo  o  Pe lou r o  do 
Empreendedorismo e Ino-
vação, que expectativas tem 
relativamente ao Hub Cria-
tivo do Beato, agora que a sua 
abertura está cada vez mais 
perto? 
As expectativas são bastante eleva-
das. O HCB é um projeto inovador 
na cidade de Lisboa e no nosso país, 
que irá agregar o que de melhor, ao 
nível das indústrias digitais, tecno-
lógicas e criativas, se faz em Portugal 
e no mundo. 

O HCB surge como uma oportuni-
dade única para potenciar e acelerar 
a reabilitação urbana, económica e 
cultural numa área da cidade que se 
encontrava ao abandono. Trata-se de 
uma área em que, no decurso do 
século XX, existiu uma forte ativi-
dade industrial, a qual, ao longo das 
últimas décadas, foi abandonando 
a cidade, deixando para trás uma 
zona social e economicamente des-
favorecida. Paralelamente, este pro-
jeto está alinhado com as melhores 
práticas de sustentabilidade 
ambiental e de preservação da 
herança industrial, o que é de 
louvar.

O HCB irá contribuir para uma nova 
centralidade em Lisboa. O Beato 
ganhará certamente muita notorie-
dade, o que deverá constituir uma 
oportunidade para todos nós. Com 
o Hub, a inovação e a criatividade 
serão potenciadas na nossa fregue-
sia e o que desejamos é, ao mesmo 
tempo, continuar a ser uma fregue-
sia inclusiva, solidária e próxima dos 
seus habitantes. Acredito que o HCB 
possa impulsionar um aumento do 
número de residentes e visitantes. 
Cabe à JFB contribuir para o bom 
acolhimento destas pessoas, de 
forma a que se sintam bem na nossa 
freguesia.

Com o HCB, abrem-se novas 
oportunidades para as 
empresas e para as pessoas. 
Sendo responsável pelo 
Pelouro da Empregabili-
dade, o que espera das 
empresas que se irão sediar 
aqui quanto à criação de 
novos empregos, também 
p a r a  a s  p e s s o a s  d a 
freguesia? 
Quando estiver totalmente opera-
cional, o HCB deverá dar emprego a 
cerca de três mil pessoas. Trata-se, 
maioritariamente, de empregos 
altamente qualificados, e prevê-se 
que serão preenchidos, na sua quase 
totalidade, por pessoas não residen-
tes na freguesia. Neste espaço do 
HCB, a par das zonas de trabalho, 
coexistirão diversas áreas de lazer e 
cultura, que se cruzam para criar 
uma nova dinâmica urbana. Nestas 
áreas de lazer e cultura poderão ser 
criados empregos para pessoas da 
freguesia. De qualquer forma, esti-
ma-se que o Hub tenha um impacto 
positivo na criação de emprego na 
freguesia, já que irá aumentar con-
sideravelmente o número de pessoas 
que passarão a frequentar, ou 

mesmo a residir no Beato, para as 
quais haverá necessidade de forne-
cimento de serviços adicionais de 
apoio. Portanto, numa primeira fase, 
acredito que a criação de emprego 
para pessoas residentes na freguesia 
se faça essencialmente por uma via 
indireta. O HCB terá, pois, um efeito 
indireto, ao nível da dinamização 
comercial na freguesia. Espero tam-
bém que seja possível estabelecer 
uma ligação entre as empresas tec-
nológicas e escolas da freguesia.

Para finalizar, um desejo…
Desejo que todos tenhamos um 
ano de 2022 muito feliz, cheio de 
sucessos e conquistas, e, essencial-
mente, com muita saúde. A grande 
prioridade no imediato é poder-
mos ultrapassar rapidamente a 
pandemia COVID-19 que nos tem 
vindo a afetar e todos os constran-
gimentos inerentes, que tanto têm 
limitado a nossa vida a todos os 
níveis. E, para tal, é fundamental 
que todos demos o nosso contri-
buto, de forma a que ninguém 
fique para trás. A um nível mais 
micro, e concretamente no Beato, 
espero que possamos continuar a 
criar condições para uma efetiva 
melhoria da qualidade de vida na 
freguesia, seja a nível ambiental, 
habitacional, de saúde, de empre-
gabilidade, de empreendedorismo, 
de educação, de cultura, enfim, 
que o Beato seja, cada vez mais, um 
local em que nos sintamos verda-
deiramente bem e afirmar-se, pro-
gressivamente, como uma nova 
centralidade na cidade de Lisboa. 
Tenho plena consciência que os 
desafios que nos esperam são enor-
mes, mas a vontade e a determina-
ção para os superar é muito maior. 
O trabalho autárquico envolve um 
compromisso com a comunidade, 
e iremos honrá-lo.A



Presidente Silvino Correia com Silvestre Fonseca 
e orquestra.

Ouviram-se temas originais, temas de música 
clássica e clássicos de Natal.
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Realizou-se no dia 12 de 
dezembro, na Ig reja 
Paroquial de S. Bar-

tolomeu do Beato, mais um 
momento cultural na tradicio-
nal festa de Natal da Freguesia 
do Beato, que convidou os fre-
gueses para momentos únicos 
de celebração e algum convívio.

O Concerto de Natal com Silvestre 

Fonseca e Convidados, com coro 

e orquestra foi realizado tendo 

em conta todas as medidas de 
precaução devido à COVID-19 e, 
à semelhança de diversos outros 
eventos e espetáculos promovidos 
pela Junta de Freguesia, foi trans-
mitido em direto na nossa página 
de Facebook, contando com deze-
nas de partilhas e milhares de 
visualizações.

Silvestre Fonseca tocou temas 
seus e encantou o público com o 
seu humor e pequenas histórias, 

como as dos tempos em que cres-
ceu no bairro da Madre de Deus e 
que o inspiraram na composição 
de algumas melodias. O mestre 
da guitarra trouxe consigo maes-
tro, coro e orquestra e convidou 
diversos solistas para interpretar 
variadas peças musicais, dos temas 
de música clássica aos clássicos de 
Natal, que ecoaram de forma ins-
piradora na belíssima acústica da 

igreja de S. Bartolomeu do Beato.A

CONCERTO DE NATAL 
Espetáculo Inesquecível de Silvestre Fonseca e Convidados, com Coro e Orquestra 
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Pintura de postais foi uma das atividades das Férias de Natal CAF.

FÉRIAS DE NATAL CAF
Com Programa Preenchido Por Atividades Dedicadas à Época Festiva

As férias de Natal CAF da 
Junta de Freguesia do 
Beato voltaram a asse-

gurar a ocupação de tempos-li-
vres durante a pausa letiva das 
escolas do ensino básico.
Com um programa preenchido 
por diversas atividades dedicadas 

à época festiva do Natal, as últimas 
férias CAF em dezembro passado 
foram, infelizmente, interrom-
pidas quando foi ativado pelo 
governo o plano de confinamento 
preventivo. Plano esse que se pro-
longou até ao início deste ano.

A equipa da Educação da Junta 
continua resiliente e a garantir 
que, apesar de todas as contingên-
cias que advêm do atual período 
de incerteza, se mantém ao ser-
viço das crianças da Freguesia do 
Beato.A
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O PAI NATAL FOI ÀS ESCOLAS EB1 DA FREGUESIA

Éjá tradição a visita do Pai 
Natal às escolas da Fre-
guesia, antes da pausa 

letiva das férias de Natal, para 
entregar presentes e distribuir 
alegria às nossas crianças.

Como vem sendo habitual, mas 

com maiores cuidados ao nível 
da saúde pública por causa da 
pandemia, o presidente da Junta, 
Silvino Correia, acompanhou o 
Pai Natal na visita às escolas bási-
cas do Bairro da Madre de Deus, 
Engenheiro Duarte Pacheco e do 

Beato (Manutenção Militar) e na 
distribuição de presentes, contando 
com o sorriso, a animação e o entu-
siasmo dos miúdos que, cada vez 
mais, precisam destes momentos de 
felicidade e alegria, em que podem 
ser apenas crianças.A

Momentos De Felicidade E Alegria Para As Nossas Crianças

O Pai Natal entregou presentes... ...e o Presidente Silvino Correia também.

Um calendário do advento. Lápis de cera para pintar a rena do sapatinho.



Contactos Úteis

SAÚDE
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

POLÍCIA

BOMBEIROS

TÁXIS

ACONSELHAMENTO E APOIO

UTILIDADE PÚBLICA

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






