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Caminhamos rapidamente para o final 
de mais um ano, numa época em que 
já se começam a sentir os preparativos 
para o Natal. Com ele temos mais um 
momento de celebração, numa época 
em que habitualmente procuramos 
estar em família e onde as crianças nos 
contagiam com a sua alegria.
Sabemos, contudo, que é também nesta 
época do ano em que muitos, maiori-
tariamente os idosos, sentem mais o 
isolamento, a solidão e as carências de 
vida. Neste momento, devemos procu-
rar que os valores que caracterizam a 
nossa sociedade, possam ter um signi-
ficado maior.
Aqui no Beato e com o foco nas pessoas 
e famílias mais vulneráveis, crianças, 
adultos e idosos, este Executivo tem 
pautado boa parte da sua atenção, não 
apenas no Natal, mas ao longo de todo 
o ano, agilizando meios e recursos, 
envolvendo associações e entidades 
para que a função social que a Junta 
de Freguesia desempenha seja efetiva. 
É com esta orientação que a nossa 
Ação Social trabalha, em conjunto com 
uma série de parceiros e entidades, na 
Comissão Social de Freguesia do Beato 
(CSF do Beato). Damos nota, nesta edi-
ção do boletim, da sua Sessão Plenária 
e falamos um pouco das suas linhas 
orientadoras e propostas de trabalho 
na importante intervenção que todos, 
em conjunto, realizamos na nossa 
freguesia.
Nesta visão de entreajuda continua-
mos a procurar as soluções para os 
mais diversos desafios, como o fizemos 
durante a pandemia e que continuam 
a ser fundamentais nestes tempos con-
turbados, onde os sentimentos de espe-
rança e solidariedade nos dão a todos, 
o alento necessário nesta quadra nata-
lícia. A todos e em nome do Executivo 
da Junta de Freguesia do Beato, envio 
os mais sinceros votos de Boas Festas e 
de um Feliz Ano Novo de 2024. ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Tesoureiro
VÍTOR MARQUES

Pelouros:
 Tesouraria e Finanças; Património; 

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

Atendimento: Quinta-Feira das 16h às 17h 

Presidente 
SILVINO CORREIA

Pelouros:
Coordenação; Desenvolvimento Social; 
Urbanismo e Espaço Público; Educação 

e Juventude; Mobilidade; Segurança e 
Proteção Civil.

Atendimento: Quarta-Feira das 16h às 17h 

Vogal
BRUNO MOUTINHO
(Substituto Legal do Presidente)
Pelouros:
Marca e Comunicação; Desporto e 
Associativismo; Economia Local; 
Habitação.
Atendimento: Terça-Feira - 16h às 17h 

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 16h às 17h 

Vogal 
MARIA DO CÉU ALEIXO 

Pelouros:
Empregabilidade; Empreendedorismo e 

Inovação; Turismo; Cultura.
Atendimento: Segunda-Feira das 16h às 17h 

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
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PROJETO INTERVIR
Temas Como A Entreajuda e A Família Marcaram Este Primeiro Período 

Aproxima-se o Natal e, 
com ele, também está a 
chegar a primeira pausa 

letiva do Projeto Intervir. Neste 
primeiro período, os temas 
abordados têm sido a Entrea-
juda e a Família, os quais temos 
trabalhado em conjunto com as 
nossas crianças.
No tema da Entreajuda foram 
fomentados o espírito de equipa 
e a cooperação, através de ativi-
dades práticas que proporciona-
ram momentos onde o conceito 
foi apreendido e, simultanea-
mente, posto em prática.

No tema da Família, foi expli-
cado às crianças que todas as 
famílias são diferentes e cada 

uma tem a sua importância ape-
lando, assim, a que não haja dis-
criminação pelo tipo de família 
que cada um tem, valorizando as 
diferenças e a individualidade de 
cada unidade familiar.

Os dois temas foram desenvolvi-
dos ao longo das sessões e conta-
ram com uma boa participação 
de toda a comunidade escolar, 
como vem sendo habitual com 
a intervenção pedagógica deste 
Projeto, que já imprimiu o seu 
cunho no dia-a-dia das esco-
las EB1 da nossa Freguesia com 
impacto em toda a comunidade 
escolar, mas, sobretudo, nas nos-
sas crianças. 

Acompanhamos este artigo com 
algumas fotos representativas 
das atividades feitas ao longo 
deste 1.º Período, das quais des-
tacámos o Haloween como um 
dos momentos em que as ativi-
dades práticas se consolidaram, 
também, através da brincadeira.

O Projeto Intervir deseja umas 
Boas Festas a toda a população 
da Freguesia do Beato, prome-
tendo regressar no ano novo 
com a mesma energia que o tem 
caracterizado ao longo do ano, 
sempre com temas que visam a 
promoção e adoção de compor-
tamentos e estilos de vida saudá-
veis e aquisição de competências 
sociais e pessoais. A

Em outubro, a Mata da 
Madre de Deus foi nova-
mente palco do Encon-

tro de Cavaquinhos do Beato, 
este ano na sua terceira edição. 
Uma iniciativa da Associação 
Desportiva Os de Bába, que 
conta, desde a sua primeira edi-
ção, com o apoio da Junta de Fre-
guesia do Beato para a organi-
zação deste encontro que reúne 
dezenas de participantes e que 
mantêm viva a cultura tradicio-
nal portuguesa, como expresso 
pela presença do Presidente 
da Junta de Freguesia, Silvino 
Correia.

Esta terceira edição contou com 
a atuação do Grupo de Cavaqui-
nhos P-FSS do Pinhal General 
em Sesimbra, do Grupo de Cava-
quinhos Fragas e Giestas, prove-
niente de Castanheira de Pera, 
além do Grupo de Cordofones 
da PT, oriundo de Lisboa.

Com repertórios maioritaria-
mente compostos por músicas 
tradicionais portuguesas, estes 
grupos musicais trouxeram ao 
palco os sons das cordas dos 
cavaquinhos, um instrumento 
português, originário da região 
do Minho e que estará na origem 

de vários outros instrumentos 
entretanto desenvolvidos nou-
tras geografias por onde passa-
ram os nossos antepassados.

De Moçambique ao Brasil, da 
Indonésia ao Havai, acredita-
-se que o cavaquinho, que foi 
levado por portugueses para os 
quatros cantos do mundo, tem 
sido inspiração para outros ins-
trumentos de quatro cordas com 
nomes mais ou menos conheci-
dos internacionalmente, como o 
kroncong ou o famoso ukelele, 
com a sua sonoridade típica 
Havaiana.A

Espaço Social
5ª feira

 10h00 - 11h30

inscreva-se! Aulas de Cavaquinhos

3.º ENCONTRO DE CAVAQUINHOS
O Som Das Cordas Deste Instrumento Típico Voltou A Ecoar Na Mata Da Madre De Deus

 O Grupo de Cordofones da PT foi um dos grupos a 
atuar

O Presidente da Junta de Freguesia do Beato, 
enalteceu a organização de mais um encontro de 
cavaquinhos do Beato

Temas como a entreajuda e a família têm sido 
abordados neste 1.º período 

O Halloween foi um dos momentos em que a 
brincadeira ajudou a consolidar conceitos

Cultura
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A 2ª edição da CCL “abriu 
as suas portas” no pas-
sado dia 4 de novem-

bro, com o Kick-Off de receção 
aos novos atletas. O dia iniciou-
-se com a partilha de experiên-
cias dos atletas da anterior edi-
ção e diversos workshops que 
permitiram aos novos parti-
cipantes conhecerem os seus 
adversários nesta nova edição. 
No dia 8 de novembro, outro 
momento marcante para o início 
desta edição foi a assinatura do 

Protocolo entre a Fundação Benfica 
e a Gebalis, e assinatura das Cartas 
Compromisso das  Freguesias que 
irão participar neste evento que 
alia o desporto e a comunidade.

Apostando na continuidade 
da liderança da equipa, o 
Treinador Ricardo Sousa conta 
com o apoio de dois dos pais 
dos nossos atletas, o João e o 
Armando, como seus adjuntos.
Os nossos 12 magníficos sabem o 
que a Freguesia do Beato espera 

deles. O Martim F., o Diego C., o 
João, o Miguel, o Diego M., o Isaac, 
o Dinis, o Martim D., o Diego G., 
o Vasco, o Aron e a nossa estrela 
no feminino Larissa, já têm o 
ADN dos campeões dentro do 
campo, mas acima de tudo são 
pessoas extraordinárias fora dele. 
Iremos jogar para ganhar, mas sem 
nunca perder de vista o fair-play, 
a amizade, o companheirismo, o 
respeito e a ajuda ao próximo e à 
comunidade. A

Os Beatinhos Estão De Volta E Para Vencer

COMMUNITY CHAMPIONS LEAGUE

 Auditório do Museu Cosme Damião repleto para 
o Kick-Off da 2ª edição da Community Champions 
League

O Presidente da Junta de Freguesia do Beato Silvino Correia, o Presidente do Sport Lisboa e Benfica Rui Costa, 
e o Presidente da Gebalis Fernando Angleu, na cerimónia de assinatura das Cartas Compromisso, com os 
representantes das restantes 13 freguesias.

O Pelouro do Desporto da Junta de Freguesia do 
Beato representado pela Técnica de Desporto 
Liliana Monteiro e pelo Vogal do Desporto e 
Associativismo Bruno Moutinho
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JÁ ABRIRAM AS INSCRIÇÕES
PARA A JMJ LISBOA 2023

Peregrinos, Participantes, Voluntários ou Famílias de Acolhimento

Após o regresso das ativi-
dades letivas e extracur-
riculares são muitos os 

jovens que planeiam, apoiam e 
contam participar na Jornada 
Mundial da Juventude – JMJ Lis-
boa 2023.

Já se sente alguma “pressa no ar” 
nas duas paróquias da freguesia 
do Beato. A cada mês que passa 
são cada vez mais as novidades 
que chegam às várias famílias 
sobre a grande peregrinação 
mundial que se irá realizar em 
agosto do próximo ano. Todos 
são desafiados e convidados a 
participar como peregrinos, 
participantes, voluntários ou 
famílias de acolhimento e as 
inscrições já se encontram abertas.

Apesar das inscrições serem 
online, incentivam-se fortemente 
p e r e g r i n o s / p a r t i c i p a n t e s 
individuais (ou grupos muito 
pequenos) a não se inscreverem 
por si mesmos e optarem por 
se inscrever junto das suas 
paróquias. Um dos objetivos da 
JMJ Lisboa 2023 é a partilha e a 
comunhão, sendo que vivenciar 
em comun idade a Jor nada 
Mundial da Juventude irá permitir 
aos jovens uma experiência de 
forma mais rica, completa e 
agregadora. As nossas paróquias 
de S. Bartolomeu do Beato e do 
Espírito Santo já estão a organizar 
sessões de preparação com jovens 
interessados em envolverem-se 
n e s t e  g r a n d e  e n c o n t r o . 

S ão  mu it a s  a s  at iv id ades 
“ p r é - J o r n a d a”  q u e  s e r ã o 
desenvolvidas a nível local em cada 
paróquia, afinal de contas a JMJ 
Lisboa 2023 não será “contruída 
num dia”. Um dos principais 
programas na nossa freguesia terá 
lugar na Igreja de S. Bartolomeu 
do Beato no dia 31 de dezembro, 
onde receberemos pela primeira 
vez no Beato a cruz diocesana 
de Lisboa. A cruz diocesana é 
uma réplica do símbolo da JMJ 
Lisboa 2023 que tem percorrido 
muitas paróquias do Patriarcado 
de Lisboa. Espera-se que muitos 
jovens venham até ao Beato para 
participarem nesta receção.A

Sociedade



MAGUSTO POPULAR DO BEATO
Castanhas Assadas, Água-Pé E Caldo-Verde Aconchegaram Dezenas de Convivas

Em novembro cumpriu-se 
novamente a tradição 
e voltámos a celebrar 

o dia de S. Martinho com o 
Magusto Popular do Beato.

Foi no Polidesportivo 25 de Abril, 
junto ao Espaço Ideias da Junta 
de Freguesia do Beato, que várias 
dezenas de vizinhos de toda 
Freguesia do Beato se reuniram 
para comer castanhas assadas e 
onde não faltou também o caldo-

verde e a água-pé, bifanas e jeropiga 
que complementaram a ementa.

Com an i mação musical ao 
vivo, dinamizada por alguns 
conv ivas que também fize-
ram parte da organização, um 
repertório de músicas tradi-
cionais portuguesas propor-
cionou variedade a este convívio.

A população não faltou e mesmo 
antes da hora marcada para 
o início da confraternização 

já acorria ao Polidesportivo 
25 de Abril para participar no 
Magusto Popular do Beato. 
A tradição do S. Martinho 
voltou assim a ser celebrada 
na Freguesia do Beato, num 
Magusto organizado pela Junta 
de Freguesia com o contributo 
inestimável das coletividades 
locais ASCR e de Melhoramentos 
de Faifa e Agrupamento [do Corpo 
Nacional de Escutas] 760 Beato.A

Sociedade8 Sociedade 9

Em contacto com a população, o Presidente Silvino 
Correia escuta os vizinhos

O Magusto Popular do Beato é mais um momento 
para reformar laços de vizinhança entre toda a 
freguesia
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Out ubro é o mês do 
i d o s o  e  a  J u n t a 
d e  F r e g u e s i a  d o 

Beato associou-se, uma vez 
m a i s ,  a  e s t a  c e l e b r a ç ã o.  
C o m e m o r á m o s  o  D i a 
Internacional do Idoso com 
u m conc er to p elo Gr up o 
C o r a l  e  C o r d o f o n e s  d a 

P T,  no Teat ro I bér ico,  no 
passado dia 11 de outubro. 
A sala encheu-se de vizinhos 
e vizinhas na Melhor Idade, 
para assist i r ao espetáculo e 
cantar também ao som de um 
repertório sobretudo de músicas 
t r a d i c i o n a i s  e  p o p u l a r e s 

portuguesas, entre outras seleções 
do cancioneiro internacional.  
Mais de uma dezena de artistas, 
já com muita experiência de vida 
e de palco, proporcionaram uma 
tarde muito bem passada a  cerca 
de centena e meia de idosos da 
Freguesia do Beato. A

DIA DO IDOSO
Celebrámos A “Melhor Idade” Com Um Momento Cultural Especial

11Sociedade



ObrasAção Social

BALNEÁRIOS SOCIAIS 
Novas Máquinas De Lavar E Secar Já Se Encontram Em Pleno Funcionamento

Desde há muito que a 
Junta de Freguesia do 
Beato disponibiliza 

aos seus fregueses, mas não 
apenas, dois balneários/lava-
douros públicos, com vista a 
serem suprimidas carências 
das famílias mais necessitadas.
Situados na Quinta dos Ourives 
e na Rua Gualdim Pais, estes dois 
equipamentos permitem, a todos 
aqueles que necessitem, fazerem 
a limpeza das suas roupas e 
tratarem da sua higiene pessoal. 

Equipados com todos os requisi-
tos para que os seus utilizadores 
se sintam bem na utilização 

dos espaços, tem sido realizado 
um esforço financeiro por parte 
desta autarquia para reforçar 
e melhorar a oferta de serviços 
e unificar os dois espaços.
Assim, a Junta de Freguesia do 
Beato adquiriu, muito recente-
mente, duas novas máquinas que 
se destinam à lavagem e secagem 
de roupa, permitindo desta forma 
que tanto no espaço da Quinta dos 
Ourives como no espaço da Rua 
Gualdim Pais a oferta seja idêntica.

As máquinas, em ambos os lava-
douros, já se encontram em 
pleno funcionamento e aguar-
dam que todos aqueles que delas 
necessitam as possam utilizar.

O horário de funcionamento do 
balneário da Quinta dos Ourives 
é, dias úteis entre as 10h00 e 
as 13h00 e das 14h00 às 17h30; 
aos sábados entre as 10h00 e as 
13h00. O balneário da Rua Gual-
dim Pais funciona nos dias úteis 
das 08h00 às 12h30 e das 13h30 
às 16h30, sendo que aos sábados 
funciona das 08h30 às 11h00. 
Ambos encerram ao domingo.
Continuará a Junta de Freguesia 
do Beato a pugnar pelo aumento 
da oferta aos seus fregueses 
nomeadamente nos diferentes 
apoios sociais, como é o caso do 
reforço da oferta existente nos 
nossos balneários/lavadouros. A

desenvolveram intervenção junto 
da população e comunidade 
da freguesia do Beato. A Sessão 
contribuiu para a partilha de 
conhecimento, experiências e 
projetos, dar continuidade ao 
investimento numa intervenção 
social concertada de âmbito local 
e criação de pontes de contacto 
entre todos os participantes. 

A Sessão foi dinâmica e participada 
e todos deram o seu contributo em 
quatro pontos centrais: O Giro: 
Agilização de Processos; Educação, 
Formação e Empregabilidade; 
Movimento Associativo; Segurança. 
Foi abordada a impor tância 
de conhecimento dos recursos 
existentes no território; intervenção 

holística face às problemáticas 
de cada pessoa; respostas de 
proximidade, trabalho em rede; 
maior comprometimento dos 
atores sociais; agilização de recursos 
institucionais no apoio as famílias 
e população idosa; potenciar as 
respostas; valorização do percurso 
escolar e aumento das competências 
pessoais e profissionais como 
f undamentais na i ntegração 
socioprofissional das pessoas. 

Considera-se que o associativismo 
desempenha um papel importante 
na vida das populações e as ativi-
dades desportivas como promotoras 
de qualidade de vida e bem-estar; 
maior articulação com as diferentes 
associações de moradores e rede de 

cooperação entre elas. A Intervenção 
Social e o Movimento Associativo 
como cooperantes nas respostas à 
população, sendo destacado como 
exemplo a distribuição de apoio ali-
mentar à população mais vulnerável. 
A temática da segurança foi igual-
mente abordada pelos parceiros 
e o trabalho articulado entre as 
várias entidades públicas e privadas 
poderá permitir uma abordagem 
mais adequada face à realidade. 
Foi ainda proposto aos partic-
ipantes a construção de um 
“moinho de vento” que simboliza 
a dinâmica, energia e compro-
misso como mote da Comissão 
Social de Freguesia do Beato. A

Sessão Plenária da Comissão Social de Freguesia do Beato

SOMOS TODOS COMISSÃO

No final de outubro foi 
realizada, no Espaço 
Ideias, a Sessão Ple-

nária da Comissão Social de 
Freguesia do Beato, com a pre-
sença de cerca de 20 parceiros/
entidades, do Presidente e 
Vogais do Executivo da Junta 
de Freguesia. 

Ao longo deste ano os diferentes 
p a r c e i r o s ,  q u e  s ã o  p a r t e 
integrante e ativa desta Comissão, 
participaram, cooperaram e 

13Ação Social12



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

800 913 913

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

213 263 900

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
808 506 506
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

Vai acontecer na nossa freguesia
1 dezembro | 10h00 | Polidesportivo 
da Mata da Madre de Deus
1ºmercado de natal | 1º concurso de 
presépios - A.D. “Os de Bába”
11 dezembro | 10h00 | Polidesportivo 
da Mata da Madre de Deus
Festa de Natal da associação A.D. “Os de Bába”
18 dezembro | 15h30 | Onze Unidos
Festa de Natal do GRC. Onze Unidos
* A informação desta secção é da exclusiva responsabilidade das entida-
des nela apresentada e é independente da Junta de Freguesia do Beato.

18 de dezembro
(domingo)

17h00

Igreja de São Bartolomeu
do Beato

Soul Gospel
Project




