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Dois anos se passaram, anos condicionados por 
uma pandemia que nos surpreendeu e criou 
desafios. Uma pandemia para a qual foi neces-
sário criar respostas, que tantas vezes demons-
traram que a solidariedade e a união fazem a 
força da nossa freguesia. Agora, infelizmente, 
deparamo-nos com mais uma contingência 
que não esperávamos: uma guerra na europa 
que nos afeta a todos, direta ou indiretamente.
O apelo que recentemente lançámos ao espírito 
de solidariedade da população do Beato, teve a 
resposta que esperávamos concretizada através 
de doações de bens de primeira necessidade, 
os quais foram cuidadosamente organizados 
e embalados, com muito empenho, por fun-
cionários e colaboradores da Junta e encami-
nhados para associações que os estão a fazer 
chegar ao povo ucraniano.
O país acionou os meios para receber os refu-
giados que procurem asilo em Portugal e a 
população está sensibilizada para os receber 
com o calor e humanidade que tão bem nos 
caracteriza. A primavera está a começar e com 
ela, esperamos que soprem ventos de paz e 
prosperidade para todos.
Agora que a questão da COVID-19 começa a 
permitir alguma abertura, voltámos a acionar 
para a população o nosso plano de atividades, 
cumprindo sempre o mesmo o respeito pelas 
normas entretanto emanadas pelas autorida-
des de saúde.
Estamos a organizar vários eventos, atividades 
e programas para as famílias, para crianças 
jovens e seniores. Programas que proporcio-
nem um salutar convívio entre todos, com-
batam o isolamento, a solidão e promovam 
a mobilidade e o bem-estar geral em todas as 
idades. 
Programas como o Praia-Campo Infância, 
Beato Jovem e Todos à Praia, as Férias CAF e 
Espaço Jovem e atividades como a espetacular 
Corrida de Carrinho de Rolamentos, o Passeio 
Anual Para a Melhor Idade, as Caminhadas pela 
Freguesia, os Passeios Histórico-culturais ou a 
Feira Medieval e eventos memoráveis como a 
Gala do Beato, Concertos, Festivais e Cinema ao 
ar livre, para nomear apenas alguns. A

 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Tesoureiro
VITOR 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: Segunda-Feira - 16h às 17h 

Presidente
ANA RITA CRUZ

Editorial
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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

www.youtube.com/user/
FreguesiaBeato

www.instagram.com/junta_
de_freguesia_do_beato

www.jf-beato.pt www.facebook.com/
freguesiabeato

twitter.com/JF_Beato
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O projeto intervir visa o desenvolvimento 
harmonioso das crianças da freguesia

Têm sido abordados vários temas como as 
profissões ou a ecologia

CONTRIBUIÇÕES COMUNITÁRIAS
COMMUNITY CHAMPIONS LEAGUE

PROJETO INTERVIR 
Nas Escolas e na Comunidade

Através de atividades prá-
ticas promovemos, com 
o Projeto Intervir, o 

conhecimento em particular, 
assim como o desenvolvimento 
psicossocial em geral.

Desde o início deste ano letivo 
foram já abordados, no Projeto 
Intervir, temas como a Ecologia,  
com especial foco num planeta 
sem plástico e na escassez de água, 

e as Profissões. Para o decorrer do 
segundo e terceiro períodos serão 
ainda desenvolvidos os temas da 
Saúde Oral, Hábitos de Alimen-
tação Saudáveis e a Amizade.
Os vídeos semanais, que a equipa 
do Projeto Intervir prepara,  
como resumo e complemento das 
sessões, têm sido publicados nas 
redes sociais da Junta de Freguesia, 
representando desta forma uma 
parte integrante de todo o Projeto, 

não só para a comunidade escolar 
como para toda a freguesia.
O Projeto Intervir continua assim 
a ter como principal objetivo 
contribuir para o desenvolvimento 
harmonioso das crianças da 
Freguesia do Beato, desenvolvendo 
competências pessoais e sociais, 
reforço de competências parentais 
e prevenção de ocorrência de 
comportamentos e situações de 
risco. A

A Com mu n it y C h a m-
pions League não é só 
um projeto desportivo, 

é também um projeto de comu-
nidade que pretende ligar as 
pessoas aos seus bairros e criar 
iniciativas que possam promo-
ver a proximidade entre todos 
os vizinhos.
Foi isso mesmo que aconteceu 
na nossa freguesia nos passados 
dias 26 de fevereiro e 5 de março.

Tendo as ideias sido apresentadas 
pela nossa equipa, coube ao pelouro 
do Desporto da Junta de Freguesia 
coordenar estas ações “convocando” 
atletas, famílias, empresas, clubes, 
Unidade Local de Proteção Civil, 
Bombeiros Voluntários do Beato e 
Penha de França entre outras áreas 
da Junta de Freguesia do Beato, para 
estarem presentes nestas ações comu-
nitárias.
A primeira decorreu na Vila Dias onde 
depois de devidamente equipados, 
todos deitaram as mãos às vassouras 
e pás tendo sido recolhidos mais de 
três dezenas de quilos de lixo. Foi 
ainda efetuado um inquérito aos 
moradores da Vila, que se mostraram 
muito agradados pela iniciativa e com 
todos os intervenientes nesta ação, 
não podendo deixar de agradecer ao 
Cantinho do Café e à Papelaria Madre 
de Deus pela colaboração prestada 
nesta ação.
No início de março, e com mais uma 
extraordinária e preciosa ajuda dos 

nossos Bombeiros Voluntários, a 
segunda ação comunitária decor-
reu no Pavilhão dos G.R.C. Onze 
Unidos, no Bairro da Quinta dos 
Ourives e visava dotar os nossos 
atletas e as suas famílias de 
formação em Suporte Básico de 
Vida.

Tendo colhido muito entusi-
asmo de todos os participantes, a 
formação deu a oportunidade de 
poderem aprender como socorrer 
quem deles possa um dia neces-
sitar, recolhendo por parte dos 
formadores rasgados elogios pela 
forma aplicada como participaram 
neste dia.

Agradecer particularmente aos 
Bombeiros Voluntários do Beato e 
Penha de França pela total disponi-
bilidade para poderem ministrar 
esta formação mais concretamente 
ao Bombeiro de 1.ª Artur Costa e 
aos estagiários José Casqueiro 
e Marco Ribeiro que estiveram 
presentes nesta formação. A

Uma equipa a pensar em si...
 e na comunidade

Foram recolhidos mais de três dezenas 
de quilos de lixo

Agradecimento aos Bombeiros Voluntários do Beato e 
Penha de França

Formação em Suporte 
Básico de Vida aos atletas
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Foi eleita Presidente da Assem-
bleia de Freguesia do Beato 
(AF) para um mandato de 4 
anos. O que se sente no dia da 
tomada de posse?
Essencialmente o sentido de 
responsabilidade perante os 
fregueses. Fiquei muito agradecida 
por confiarem na lista apresentada 

para a mesa da AF e, juntamente 
com os secretários - tão impor-
tantes e a quem agradeço o bom 
desempenho das suas funções-, 
abraçamos este novo desafio 
colocando sempre em primeiro 
lugar os interesses da fregue-
sia. Conforme me comprometi 
perante todos no dia da tomada 

de posse, exercerei sempre as 
minhas funções de forma impar-
cial. Desejo que a relação entre a 
AF, o Executivo e a população seja 
de confiança mútua para que, 
em conjunto com os fregueses 
aos quais pedi diretamente uma 
maior participação nas Assem-
bleias, acabemos no final do 

ENTREVISTA A ANA RITA CRUZ
Presidente da Assembleia de Freguesia do Beato

mandato com um Beato no qual 
os mesmos se revejam e se sintam 
bem para viver, trabalhar, estudar 
ou investir em novos projetos.
Quais são as suas principais 
funções enquanto Presidente 
da AF?
As funções do Presidente, quanto 
aos trabalhos da AF estão previstos 
no artigo 18.º do Regimento da 
Assembleia de Freguesia do Beato 
que está disponível no site da Junta 
de Freguesia. Está atualmente uma 

Nasceu em Lisboa, há 39 anos, onde também 
reside.
Licenciada em Direito, exerce advocacia em 
prática individual com escritório na fregue-
sia do Beato. 
Mãe, católica, escuteira e benfiquista, tem 
um riso fácil que a caracteriza.
Defensora da justiça, está inscrita no sistema 
de acesso ao Direito porque acredita e 
defende que a todos tem de ser assegurado o 
acesso ao Direito e aos Tribunais, para defesa 
dos seus direitos e interesses legalmente 
protegidos, não podendo a justiça ser dene-
gada por insuficiência de meios económicos.
Vive intensamente e encara tudo com um 
sorriso pois acredita que até os obstácu-
los mais difíceis se curvam diante da boa 
vontade de quem luta para vencer.

DIAGNÓSTICO SOCIAL DA FREGUESIA DO BEATO
A Fotografia do Tecido Social da Freguesia do Beato nas Múltiplas Dimensões

Em fevereiro foi reali-
zada, no Espaço Ideias, 
a Sessão Plenár ia da 

Comissão Social de Freguesia 
do Beato (CSF do Beato).

A sessão, onde foi apresentado 
o Diagnóstico Social da Fregue-
sia, contou com a presença de 
mais de 30 entidades parcei-
ras, do Presidente da Junta 
de Freguesia, Silvino Correia e 

restantes elementos do Executivo, 
além de técnicos da Ação Social.

A CSF do Beato foi constituída em 
2011 e, de acordo com o seu regula-
mento, é um órgão de articulação 
dos diferentes parceiros públicos 
e privados que o constituem, com 
vista ao planeamento estratégico 
da intervenção social local, tendo 
por finalidade a promoção da 

inclusão social de toda a popu-
lação, numa lógica integrada 
de  comprom i sso colet ivo.

Este Diagnóstico - um documento 
de trabalho para a CSF Beato-, 
foi elaborado no âmbito dos 
Contratos de Delegação de 
Competências, financiado pela 
Câmara Municipal de Lisboa 
e executado pela Junta de 
Freguesia do Beato. A

“ Fiquei muito agradecida por confiarem na lista apresentada 
para a mesa da AF. Abraçamos este novo desafio colocando 
sempre em primeiro lugar os interesses da freguesia “

Sessão Plenária da Comissão Social de Freguesia do Beato, onde foi 
apresentado o Diagnóstico Social da Freguesia

A CSF do Beato, constituída em 2011, é um órgão de articulação dos 
diferentes parceiros públicos e privados que a constituem
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Comissão, eleita em AF, a proceder 
à sua alteração que será posterior-
mente sujeita a votação. Essencial-
mente e de forma sucinta, o Presi-
dente é quem representa a AF, 
assegurando o seu regular funcio-
namento, presidindo aos seus tra-
balhos. É ainda quem convoca as 
sessões, elabora a ordem do dia 
que é depois divulgada nos locais 
próprios, cabendo-lhe a si admitir 
ou rejeitar as propostas, reclama-
ções ou requerimentos - verificada 
a sua regularidade regimental-, 
função que normalmente gera 
maior divergência e, acima de 
tudo, é a quem cabe assegurar o 
cumprimento das leis e regulari-
dade das deliberações; sendo que 
todas as decisões que tomei até à 
presente data foram sempre toma-
das e comunicadas com a devida 
fundamentação legal.

Enquanto mulher, vê esse 
facto como relevante para o 
exercício das suas funções?
Não considero que ser mulher seja 
relevante para o exercício de qual-
quer função, mas sim os valores 
pelos quais pauto a minha con-
duta, acreditando que não será o 
género, mas as capacidades e com-
petências de cada pessoa que 

devem relevar na altura da escolha 
para o exercício de determinado 
cargo. Tenho de relembrar que os 
anteriores Presidentes da AF são 
homens - com os quais aprendi 
bastante, tendo ambos feito um 
excelente trabalho pela freguesia. 
Contudo, tenho de salientar que já 
houve situações em que o debate de 
alguns temas foi mais ríspido, 
levando a algum elevar de tom de 
voz e aí, o facto de ser mulher, com 
a sensibilidade que nos caracteriza, 
ajudou a serenar os intervenientes.

Que desafios terá este novo 
mandato?
Com grandes projetos a serem 
desenvolvidos na freguesia como 

sendo o centro de saúde, as creches 
ou o tão desejado Hub Criativo do 
Beato, a AF tem um papel essencial 
em assegurar que os mesmos são 
concluídos com o impacto positivo 
que é esperado na vida da nossa 
freguesia, mas também para acau-
telar o que trará a nova dinâmica 
urbana. 

Outro desafio será acompanhar 
bem de perto a questão que 
envolve a Vila Dias, não permi-
tindo que se regrida no que já foi 
alcançado. 

O número de partidos com 
representação na freguesia 
aumentou. Como espera que 
seja a relação com cada um 
deles?
O respeito pela pluralidade de par-
tidos, os quais foram eleitos pelos 
fregueses, são a base na relação 
com cada um deles. Todos sabem 
que estou sempre à disposição 
para qualquer assunto que enten-
dam pertinente pois a minha fun-
ção não se esgota no dia da reali-
zação das Assembleias. Uma vez 
que os objetivos do mandato são 
comuns, pois todos almejam o 
desenvolvimento da freguesia, o 
bem-estar social de quem aqui vive 

e a melhoria das infraestruturas; 
com respeito pela opinião de cada 
um será fácil estabelecer uma rela-
ção com cada um deles.

Depois de uma resposta à pan-
demia que obrigou a Assem-
bleias virtuais, reunidas à dis-
tância, o que se altera com o 
r e t o r n o  à s  A s s e m b l e i a s 
presenciais?
Confesso que prefiro Assembleias 
presenciais. Provavelmente caracte-
rística que me advém da profissão 
que desempenho diariamente. 
Como ainda estamos a lidar com 
uma pandemia há regras que se 
alteraram neste regresso. As assem-
bleias exigem agora uma logística 
ainda mais trabalhosa assegurada 
pelos funcionários da Junta de Fre-
guesia - aos quais desde já muito 
agradeço todo o trabalho que têm, 
nomeadamente e a título de exem-
plo, pelo trabalho de organização 
da sala com respeito a todas as 
regras da DGS, e de assegurarem o 
bom funcionamento do sistema de 
som, apesar das máscaras que todos 
usamos.
Há uma vontade geral em ter 
Assembleias mais participadas. 
Como poderemos aumentar o 
número de munícipes a 
participar?

Até agora a participação na 
Assembleia é muito escassa, na 
minha perspetiva. É importante 
que os f reg ueses ten ham 
conhecimento da realização das 
assembleias de freguesia, quer 
através do edital próprio ou da 
divulgação que é feita nas redes 
sociais. É essencial que todos 
tenham consciência que podem 
participar nas assembleias e que 
tomassem contacto direto com a 
for ma como decor rem os 
trabalhos e as matérias que se 
discutem. Gostava de aproximar 
os Beatenses do órgão que é a AF; 
torná-los parte da vida política, 
fazendo com que se sintam 
confiantes para colocar de forma 

frontal as suas questões, sem 
medo e, sobretudo, que se vejam 
como parte integrante da 
Freguesia do Beato. Logo no dia 
da tomada de posse fiz esse 
pedido; espero que até ao fim do 
mandato seja uma realidade. 

A Presidente da Assembleia de 
Freguesia é a representante 
de todos os fregueses do 
Beato. Que mensagem final 
gostaria de lhes deixar?

Fui chamada a participar neste 
projeto e aceitei o desafio por 
considerar que posso ser útil à 
freguesia. É um desafio de 
grande responsabilidade e tudo 
farei para estar à sua altura. Este 
é mais um projeto no meu per-
curso de cidadã participativa e 
espero que o Beato seja cada vez 
mais uma freguesia em que nos 
revejamos e em que seja praze-
roso viver, estudar e trabalhar. 
Para tal, conto com todos e apelo 
à participação nas Assembleias 
de Freguesia, espaço onde todos 
serão ouvidos para que juntos 
façamos um Beato melhor. A

Sociedade

“ O Presidente é quem representa a Assembleia de Freguesia, 
assegurando o seu regular funcionamento, presidindo aos seus 
trabalhos “

“ Com grandes projetos a serem desenvolvidos na freguesia a AF 
tem um papel essencial em assegurar que os mesmos são concluídos 
com o impacto positivo que é esperado na vida da nossa freguesia “

“ É um desafio de grande responsabilidade e tudo farei para estar 
à sua altura. espero que o Beato seja cada vez mais uma freguesia 
em que nos revejamos e em que seja prazeroso viver, estudar e 
trabalhar “

“ Todas as decisões que tomei até à presente data foram sempre 
tomadas e comunicadas com a devida fundamentação legal “
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Um dia para realçar a 
relevância do papel das 
mulheres

Um dia para recordar a coragem 
e resiliência femininas

O Presidente da Junta de Freguesia, Silvino Correia, ofereceu flores a 
quem mora, estuda, trabalha e visita a nossa freguesia

Lucília Charneca, bem como os restantes Vogais do Executivo da 
Junta de Freguesia, também acompanhou a oferta de flores

Um marcador de livros alusivo à data acompanha anualmente 
as flores oferecidas às mulheres

1111Sociedade

Um Dia Para Realçar a Relevância Do Papel Das Mulheres na Sociedade
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

No dia 8 de março o Presi-
dente da Junta de Freguesia 
do Beato, Silvino Correia, 

acompanhado pelos Vogais do Exe-
cutivo, alguns técnicos e assistentes, 
saíram à rua para homenagear, pre-
senteando com uma flor, as mulhe-
res que vivem, trabalham, estudam 
ou visitam a freguesia. 
Neste registo, que assinala o Dia 
Internacional da Mulher, preten-
deu-se realçar a relevância do 
papel das mulheres na socie-
dade, recordando a coragem e 
resiliência femininas, em particu-
lar das nossas mulheres Beatenses. 

De acordo com a página oficial da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) “O Dia Internacional da 
Mulher é um momento para 
refletir sobre o progresso feito, 
pedir mudanças e celebrar atos 
de coragem e determinação 

feitos pelas mulheres comuns 
que desempenharam um papel 
extraordinário na história dos 
seus países e comunidades.” 
A Junta de Freguesia do Beato 
associa-se, como habitualmente, 
à s  c e l eb r a ç õ e s  d o  D i a 
Internacional da Mulher e, além 

da oferta de flores no dia 8 de 
março, sempre bem recebida 
pelas freguesas, programou 
igualmente um concerto com a 
fadista Cristina Madeira agendado 
para o dia 26 de março no Teatro 
Ibérico, em Xabregas. A
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MERCADO ALFACINHA PARQUE FITNESS DA RUA DA MARGEM
 TOTALMENTE RENOVADOBANCA DE FRUTAS E LEGUMES

Novo Piso Confortável e Novos Equipamentos Para Adultos

BANCA DE PEIXE E PRODUTOS DO MAR

Fernanda L. Queiroz, apresenta-
-se como empresária do ramo do 
comércio alimentar, com foco em 
produtos locais e biológicos. Ter 
sido gestora de uma frutaria foi um 
ponto de viragem - o seu mentor, 
Dipak Deugi, encorajou-a a estu-
dar mais o mercado, fazer gestão 
financeira, gestão de mercadoria, 

Em 2018, devido a adversidades da 
vida, a família Ruela teve que esta-
belecer-se como empresa no ramo 
do comércio de peixe, reflexo da 
sua paixão pelo produto. Avança-
ram com alguma esperança e cora-
gem depositada por clientes que 
são, também, amigos e ao longo 
do tempo cresceram e ganharam 
maturidade no negócio.

conhecer o risco que o negócio pro-
põe e ter maior ambição no marke-
ting e publicidade, mas o desejo de 
empreender esteve sempre presente. 
Diz que por culpa do pai, José Lúcio 
- sempre pontual, dedicado, criativo 
e responsável. 

A experiência adquirida motivou-a 
a criar o seu próprio negócio, inau-
gurando a banca no Mercado Alfa-
cinha. Encantada com o mundo 
tão colorido e dinâmico que é o 
hortofrutícola, procura sempre 
mais: satisfazer todos os clientes 
com uma política de zero plástico 
nas entregas gratuitas e o objetivo 
de contribuir para uma sociedade 
mais consciencializada, evitando o 
desperdício e optando pela agricul-
tura local. 

A sabedoria da compra e da venda 
já era detida pelos fundadores José 
Ruela e Ana Ruela, e com a guelra 
quente dos seus filhos tudo é criado 
e pensado ao pormenor de modo a 
que o cliente saia sempre satisfeito, 
procurando dinamizar e dar um 
novo sentido à atividade.

Hoje são uma equipa de 6 pessoas, 
todas formadas para que o cliente 
tenha sempre o mesmo atendi-
mento familiar e para que esta 
seja sempre a sua escolha. Trazem 
para a banca do Mercado Alfaci-
nha todo o amor pelo produto e 
a alegria estampada no rosto. As 
colaboradoras estão sempre dis-
poníveis para atender e satisfazer 
os clientes, pois o serviço é sempre 
personalizado e atento às preferên-
cias. O peixe sai sempre arranjado, 

De origem brasileira, Fernanda regis-
tou a sua marca - MÚMU FRUTARIA 
-, a sua missão é oferecer um serviço 
humanizado e contribuir para evolu-
ção económica do país que tão bem a 
acolheu. Conta com o apoio do marido, 
Gilliard Queiroz, dos seus colaborado-
res, fornecedores, colegas das outras 
bancas e, claro, dos seus clientes. A

preparado para ceviche, para o sal, 
para o forno, em filetes, escalado, 
inteiro. É só escolher e aconselhar-se. 
A equipa está preparada para apre-
sentar os melhores produtos e até 
dar as receitas para o cliente se sair 
sempre bem. Criam tudo com amor e 
mesmo com as máscaras, o amor pelo 
que fazem é bem visível. A

Já está concluída a reno-
vação integral do Par-
que Fitness da Rua da 

Margem, que pode ser nova-
mente usufruído em pleno, 
pelas crianças e agora tam-
bém pelos adultos.

Uma obra decorrente dos 
Contratos de Delegação de 
Competências, financiada 
pela Câmara Municipal de 
Lisboa e executada pela 
Junta de Freguesia do Beato.

Com uma vista magnífica 
sobre toda a zona de Xabregas 
e o rio, o Parque Fitness da 
Rua da Margem contempla 

agora novos equipamentos para a 
prática de exercício físico ao ar livre, 
fundamental para o bem-estar físico 
e mental, tanto de crianças como de 
adultos.

Numa área relvada onde já se encon-
trava implementado um equipa-
mento multifitness para as crianças e 
respondendo às necessidades e dese-
jos da população, foram agora insta-
lados três novos equipamentos sobre 
um novo pavimento mais confortável 
e seguro, para a prática de atividades 
físicas pela população adulta.

Os novos equipamentos de remo, bici-
cleta, patins fortalecem os músculos, 
as funções do coração e do pulmão, 
promovem a f lexibilidade e a 

coordenação motora, além de 
proporcionarem a manuten-
ção da mobilidade e bem-es-
tar gerais. Como são ao ar 
livre, também contribuem 
para uma melhor oxigenação 
e são recomendáveis para a 
tão necessária produção de 
vitamina D, que deve ser feita 
naturalmente, através da 
exposição moderada da pele 
à luz solar – com os cuidados 
de proteção e hidratação sem-
pre recomendados pelas auto-
ridades de saúde.A

Antes... Depois.

Além do equipamento multifitness para crianças há agora 3 novos 
equipamentos para adultos



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

PROGRAMA “ESTOU AQUI – ADULTOS” 

Sede

Polo de Atendimento no 
Mercado Alfacinha

Espaço Saúde

O programa “Estou Aqui – Adultos” tem por objetivo 
garantir a segurança de todos os utilizadores na via 
pública, e promover o reencontro célere com o familiar 
ou conhecido previamente indicado.

As pulseiras Estou Aqui - Adultos são dirigidas a pes-
soas que, em função da idade ou de patologia, pos-
sam ficar desorientadas ou inconscientes, ainda que 
momentaneamente na via pública. Não sendo um 
dispositivo de emergência médica nem possuindo 
qualquer sistema de localização, o programa, per-
mite de forma rápida e segura efetivar o encontro da 
pessoa com um familiar ou responsável, previamente 
identificado.

A pulseira é gratuita, pessoal e intransmissível. Para 
adquirir uma pulseira deverá fazer o registo prévio 
através da Internet e, em seguida, deslocar-se à esqua-
dra da PSP escolhida para levantar e ativar a mesma.

Pode fazer o registo e solicitar uma pulseira ou saber 
mais informações no site: https://estouaquiadultos.mai.gov.pt/
Pages/Home.htm

218 681 107

218 491 389

218 650 150
Horários

 

Sede

 Rua de Xabregas, 67 – 1º

Dias Úteis

9h00 – 17h00

Polo Atendimento

Mercado Alfacinha 

Dias Úteis

8h30 – 13h00

14h00 – 16h30

Espaço Saúde

Dias Úteis 

10h00  – 13h00 

 14h00  –  18h00

A partir
de 1 de Abril




