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APOIO AO PREENCHIMENTO DO IRS
 INSCRIÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO IRS 2021

 O preenchimento do IRS é automático, na maioria dos casos, 
mas se precisar temos, como habitualmente, 

o serviço de apoio ao preenchimento em maio e junho.
Para agendar, basta contactar a Junta de Freguesia do Beato. 

Quando vier fazer a entrega tem de trazer o seu NIF e 
palavra-passe das Finanças.

Marcações:
SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA 

Tel: 21 868 11 07
RUA DE XABREGAS, 67 - 1.º 

9H00 às 17H00

POLO DE ATENDIMENTO PICHELEIRA 
Tel: 21 849 13 89

MERCADO ALFACINHA R. ENG. MACIEL CHAVES 
 08H30 às 13H00 e 14H00 às 16H30

geral@jf-beato.pt

 Entrega do IRS em 2022
maio e junho*

 Para todos os tipos de rendimentos
*Período para apoio ao preenchimento na Junta de Freguesia do Beato.

CONTACTOS:

Sede: Rua de Xabregas, 67 – 1.º 
1900-439 Lisboa
Atendimento ao público: segunda a sexta das 09h00 às 17h00
Tel.: 21 868 11 07 | Fax:  21 868 64 80 | Email: geral@jf-beato.pt
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Informação Útil
Vai Acontecer Na Nossa Freguesia

Com a chegada da Primavera, chega tam-
bém uma nova esperança, a esperança de 
vivência de uma já muito desejada nor-
malidade, e assim, estamos finalmente a 
retomar as atividades que proporcionam à 
nossa população tão importantes momen-
tos de lazer, de convívio e de reforço dos 
laços sociais. Momentos muito apreciados 
e que complementam a atuação da Junta de 
Freguesia nas suas muitas vertentes.
Este espírito de comunidade é particular-
mente relevante no mês em que se come-
mora o Dia da Europa, a 9 de maio, mas cuja 
importância ultrapassa os dias comemo-
rativos, revelando-se crucial numa época 
em que a solidariedade devido aos efeitos 
da guerra é ainda mais importante, espe-
cialmente quando ocorre no continente 
europeu, local onde pensávamos já não ser 
possível acontecer.
No Beato, numa campanha organizada pela 
Junta de Freguesia, a população respon-
deu logo no início do conflito, com múlti-
plas doações para com o povo Ucraniano, 
que embora não fazendo parte da União 
Europeia, aspira a um dia pertencer a esta 
grande família de povos, com culturas e 
identidades diversas, mas que se unem em 
torno da construção de um projeto com 
objetivos comuns.
No Beato, tal como na europa, desejamos 
que se mantenha sempre o mesmo espí-
rito solidário, espírito que tão bem nos 
caracteriza, com uma energia agregadora 
e conciliadora, representada na Junta de 
Freguesia através do apoio a associações 
e coletividades sediadas no nosso territó-
rio. Todos juntos, atuamos diariamente em 
prol do mesmo objetivo de solidariedade 
progresso e bem-estar da população, inte-
grando e partilhando desta identidade tão 
especial que é a de ser Beatense. A
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Pelouros:
 Tesouraria e Finanças; Património; 
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5.ª CORRIDA DE CARRINHOS
 DE ROLAMENTOS

Foi num sábado cheio de 
sol que a Junta de Fre-
guesia do Beato voltou 

a organizar a tradicional Cor-
rida de Carrinhos de Rolamen-
tos.
A Mata da Madre de Deus voltou 
a encher-se de pessoas, não só 
para usufruírem deste espaço 
fantástico da nossa Freguesia, 
mas também para experimenta-
rem várias atividades preparadas 
para miúdos e graúdos, as quais 

contaram com a colaboração de 
algumas coletividades da nossa 
freguesia, como o caso da EVELX, 
com os jogos tradicionais, ou o 
Clube de Pétanca da Madre de 
Deus com a demonstração deste 
jogo cada vez mais popular entre 
nós.

No que respeita à Corrida de 
Carrinhos de Rolamentos, tivemos 
dois escalões em competição. 

Em infantis, a competição foi 

mais renhida que nunca, sendo 
que no final o Guilherme foi o 
grande vencedor, tendo o Martim 
ficado em segundo e a Solange em 
terceiro. Parabéns a todos!
Nos séniores, os 6 carros em 
competição fizeram as delícias 
de todos aqueles que junto à pista 
estiveram a aplaudir e incentivar 
os pilotos e as equipas.
Vamos voltar para o próximo ano 
com mais pilotos e mais diversão. 
Até 2023!A

Após 3 anos de competição 
foi apurado o vencedor, 
tendo recaído sobre a 

equipa do Lisboa, da Freguesia 
de Campo de Ourique. Os Bea-
tinhos, equipa representativa 
da nossa Freguesia, ficou pelo 
segundo lugar, a apenas 3 pontos 
dos grandes vencedores. Parabéns 
ao Lisboa!

A nossa equipa conseguiu o 
pleno da pontuação relativa às 
contribuições comunitárias, 
conseguindo um total de 100 
pontos, enchendo de orgulho 
todos aqueles que contribuíram 
para a sua realização. Desde 
limpeza das ruas, passando por 
recolha de alimentos para o Banco 
Alimentar e de roupas para os 

mais necessitados, culminando 
com uma Mega Aula de Zumba, 
tudo foi conseguido com elevada 
distinção e elogios por parte da 
organização, a quem também 
gostaríamos de agradecer todo o 
apoio.

Aos treinadores, atletas e suas 
famílias, a Junta de Freguesia 
do Beato quer expressar a sua 
profunda gratidão e reconheci-
mento, por terem elevado o nome 
da nossa freguesia em todos os 
locais por onde passaram.

Fica-se sempre com a tristeza de 
sermos segundos, mas o orgulho 
de que tudo foi feito para que 
pudéssemos ser primeiros e 
representar Portugal nos Países 

Baixos na competição europeia da 
Community Champions League.

Desde o início desta caminhada 
em 2019, que demonstraram tudo 
aquilo que foi solicitado no arran-
que deste projeto: compromisso, 
respeito por todos e capacidade 
de superação. 

Aos nossos treinadores, Ricardo 
Sousa, José Carlos e Mário, e aos 
nossos atletas, Tomás, Miguel 
Sousa, Ivan, Leonardo, Sofia, 
Ricardo Duarte, Mariana, Fábio, 
Pedro, Ricardo Lopes, Rodrigo 
Mota e Rodrigo Oliveira, quere-
mos reiterar o nosso obrigado e o 
orgulho por terem representado 
a nossa Freguesia com tanto brio 
e orgulho.A

A Tradição Voltou à Nossa Freguesia 
num Dia Recheado de Atividades

COMMUNITY CHAMPIONS LEAGUE
Desceu o Pano Sobre a Primeira Edição da Community Champions League

A família dos nossos atletas sempre presente

O Bubble Football 
proporcionou grande diversão 
entre os participantes

Jogos de Pétanca sempre 
espetaculares para quem 
participa e para quem assiste

Competição de Infantis muito 
disputada

Cumpriu-se a tradição da 
descida de todos os carros em 
conjunto para os aplausos dos 
espetadores

Jogos tradicionais sempre muito 
participados

O Podium dos Séniores com 
Carlos Passos em 1º, Manuel 
Alves em 2º e Paulo Domingos 
em 3º
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PROJETO INTERVIR PROJETO RADAR
Através de Atividades Práticas, Promovemos o Conhecimento em Particular,

Assim como o Desenvolvimento Psicossocial em Geral

Entrevista A Sofia Cabral, Mediadora Do Projeto Radar No Beato

No 2.º Período, o Projeto 
Intervir regressou com 
o ânimo redobrado, 

apesar de um calendário escolar 
atípico. Nesta fase do ano letivo, 
foram abordados temas como a 
Saúde Oral e a Alimentação Sau-
dável. 

No tema da Saúde Oral, que 
coincidiu com a celebração do 
Dia Mundial da Saúde Oral a 20 
de março, conversou-se com os 

alunos acerca da importância 
dos dentes e da sua higienização 
e realizaram-se atividades que 
propiciam a aprendizagem posi-
tiva.
No tema da Alimentação Saudável, 
todos os  a lu nos toma ra m 
conhecimento da importância 
de uma alimentação correta 
para a saúde e bem-estar e 
desenvolveram a capacidade de 
autoconhecimento em relação aos 
alimentos e escolhas alimentares. 

Todos os temas do Projeto Inter-
vir têm uma componente teórica e 
prática, desenvolvendo competên-
cias pessoais e sociais.
Os vídeos semanais preparados 
com os temas abordados são publi-
cados nas redes sociais da Junta de 
Freguesia do Beato, representando 
desta forma uma parte integrante 
de todo o Projeto, não só para a 
comunidade escolar como para 
toda a freguesia. A

Sofia Cabral é a mediadora de 
proximidade designada pelo 
Projeto Radar para a fregue-

sia do Beato. Licenciada em Anima-
ção Socioeducativa, desde tenra 
idade que sentiu aptidão para as 
questões sociais especialmente no 
foco da proximidade com a popu-
lação. O Boletim O Beato quis saber 
um pouco mais da Sofia e do seu 
trabalho na nossa freguesia.
Qual é o seu papel, como 
mediadora de proximidade, na 
freguesia do Beato? 
Identifico a população com mais 
de 65 anos, contribuindo para a 
prevenção do isolamento social 
dos mais velhos, atendendo às suas 
expetativas, privações e potenciali-
dades e tento contribuir para o seu 
bem-estar e qualidade de vida. Ao 
mesmo tempo tento criar uma rede 
base comunitária para detetar situ-
ações de vulnerabilidade social. 
Como avalia o trabalho que tem 
sido feito pelo Projeto Radar no 
Beato? 

Te m  s i d o  u m a  e x p e r i ê n c i a 
gratificante. Entre vários obstáculos, 

sucessos e insucessos acredito que 
o trabalho desenvolvido nesta 
freguesia tem sido bastante útil para 
combater a solidão das pessoas mais 
velhas. 

Como carateriza a freguesia do 
Beato? 
O Beato é uma freguesia bastante 
envelhecida. Com um mosaico 
cultural que tem sido alterado ao 
longo dos anos. Na minha ótica 
é uma das freguesias em franca 
expansão na área urbana de Lisboa. 
Situada num espaço privilegiado 
da cidade, entre as suas várias 
colinas e com vista privilegiada 
para o Rio Tejo, o Beato é uma hoje 
uma freguesia dinâmica, mas com 
grandes carências biopsicossociais.  
A sua população varia entre os 
vários estratos e classes sociais e 
económicas. Na maioria do território 
da freguesia ainda se consegue 
identificar o companheirismo e a 
vizinhança do antigamente, em que 
na porta ao lado mora não só uma 
pessoa, mas também um amigo. 
Fala-se muito dos Radares Comu-
nitários. Quer explicar o que são 
e para que servem? 

Os Radares comunitários são os 
“olhos” do mediador no terreno. Na 
impossibilidade de estarmos perma-
nentemente em todo o território 
da freguesia, contamos com estes 
radares para identificar mudanças 
nas dinâmicas diárias das pessoas. 
Estes Radares de base comunitária 
podem ser estabelecimentos de comér-
cio local, farmácias, entidades de 
apoio social, associações e coletivi-
dades. 
O que diria aos seniores da 
freguesia do Beato que ainda não 
fazem parte do Projeto Radar? 

Diria que deveriam estar integra-
dos na Plataforma Radar. Assim, vão 
ter um mediador de proximidade 
sempre disponível, para atender às 
suas necessidades, ativando os recur-
sos necessários através da rede de 
parceiros do Projeto Radar.
Sendo o Radar um projeto preven-
tivo, aconselho também aquelas 
pessoas que de momento tem suporte 
familiar e /ou social, são ativas e 
autónomas a unirem-se ao Radar, 
colmatando desta maneira algumas 
das carências futuras A

A Saúde oral foi um dos temas abordados no 2º 
período

Os alunos aquiriram conhecimentos no tema da 
alimentação saudável
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PROJETO RADAR “CONHECER, PARTILHAR E ATIVAR”  ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
VIVER MELHOR NO BEATOPara Prevenir, Reduzir E Acompanhar Pessoas 65+

Em Situação De Isolamento Ou Solidão Não Desejada Uma Associação Que É Um Radar Exemplar

Desde a sua criação, em 
2019, que a Junta de 
Freg uesia do Beato 

participa e faz parte do Pro-
jeto R ADAR desenvolvendo 
diversas ações e atividades que 
visam conhecer a situação em 
que vivem as pessoas 65+ da 
freguesia e ativar os parceiros 
locais na resposta às necessida-
des mais prementes. 
Este projeto assenta numa parceria 
colaborativa que envolve a PSP, a 
ARS, a Segurança Social, a GEBALIS, 
a CML e a Santa Casa, mas que 
f u nda ment a l mente proc u ra 
envolver Todos os agentes locais 
– cidadãos, voluntários, vizinhos 
e comércio local - na deteção de 
situações de isolamento e solidão 
não desejada, em particular as mais 
vulneráveis.
Este é um verdadeiro projeto de 
cidadania ativa no sentido em que 
nos convoca para estarmos atentos 

ao que se passa à nossa volta de 
forma a ativar os recursos sociais e 
de saúde disponíveis e não deixar 
ninguém para trás. 
É este sentido de responsabilidade 
e cidadania que o Projeto RADAR 
procura ativar e desenvolver na 
comunidade, criando microredes 
locais que permitam detetar 
situações de pessoas em elevada 
situação de fragilidade social. Mas 
isso só poderá acontecer se todos 
nos envolvermos e assumirmos a 
nossa quota parte para o bem-estar 
coletivo.

É neste sentido que na nossa 
freguesia já conta com 3.143 pessoas 
65+ que aderiram ao projeto e que a 
rede de proximidade já conta com 
91 estabelecimentos comerciais 
que se constituíram como Radares 
Comunitários locais.
Contudo, cada cidadão da nossa 
freguesia pode ser um radar de base 

comunitária e, sempre que detetar 
alguma situação de risco, entrar 
em contacto com os parceiros do 
Projeto RADAR ou através da linha 
de contact center – o Informativo 
RADAR – 213 263 900. Só no mês 
de abril foram encaminhadas 
12 situações através desta linha 
telefónica.

É este trabalho de rua e de contactos 
telefónicos que está a ser realizado 
todos os dias pela Mediadora de 
Proximidade do Projeto RADAR 
afeta à nossa freguesia. E é desta 
forma que cada vez mais pessoas 
vão conhecendo melhor e aderindo 
ao Projeto, tendo-se verificado, 
em abril passado, mais 21 novas 
adesões. E assim, pouco a pouco, 
vamos tornando este movimento 
cada vez maior, contando com o 
nosso envolvimento e participação 
enquanto cidadãos at ivos e 
responsáveis. A

A Associação de Morado-
res Viver Melhor No 
Beato é um dos radares 

comunitários existentes na fre-
guesia do Beato, na Picheleira, e 
que faz parte do Projeto Radar. 
Coordenada por Amandine 
Bouillet desde 2019, esta asso-
ciação é reconhecida pela popu-
lação sénior como uma enorme 
mais valia no seu dia a dia e na 
forma como veio alterar a vida 
do bairro.

Muitos apelidam carinhosamente 
esta associação da “Loja do 
Cidadão”, por todos os serviços 
que presta à população sénior. 
O espaço que foi totalmente 
requalificado em 2020, acaba 
por ter diversas valências: é

 

um centro de convívio onde 
diariamente aflui a população 
sénior, é uma biblioteca, é um 
centro de atendimento para o 
mais variado tipo de questões, 
organiza passeios e até tem 
uma carrinha que transporta as 
pessoas para irem a consultas.  A 
Associação de Moradores Viver 
Melhor No Beato teve um papel 
particularmente importante 
durante a pandemia, pois nunca 
encerrou as suas portas e prestou 
o apoio possível a uma população 
que de repente se viu sem as suas 
redes de suporte. Também por isso 
são reconhecidos na comunidade 
onde estão inseridos. 

A forma como a Associação de 
Moradores Viver Melhor no Beato 

se tornou Radar Comunitário 
é muito peculiar. Tendo sido 
informada pela Junta de Freguesia, 
com a qual mantém excelentes 
relações de que o Projeto Radar 
iria promover algumas ações de 
rua, em conjunto com os vários 
parceiros, foi a própria Associação 
que contactou o Projeto Radar e 
convidou os seus mediadores a 
virem conhecer esta associação. Os 
serviços e o apoio que prestavam à 
população sénior e o aprofundado 
conhecimento que tinham dos 
seniores que viviam no Bairro 
Branco, na Carlos Botelho e nas 
Cooperativas fizeram com que 
rapidamente o Projeto Radar 
convidasse a Associação para 
Radar Comunitário. A
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PASSEIO ANUAL A MELHOR IDADE
Mais um Convívio Memorável Entre Vizinhos de Toda A Freguesia

Realizou-se no passado 
dia 8 de maio mais um 
Passeio Anual [para] A 

Melhor Idade, promovido pela 
Junta de Freguesia.

O Passeio Anual enquadra-se 
no âmbito de medidas que pro-
movem o envelhecimento ativo, 
contrariam o isolamento e pro-
porcionam a inclusão através 

do convívio, onde se estabe-
lecem ou reforçam laços sociais 
entre vizinhos da freguesia. 

Este ano, após dois anos em que 
não foi possível concretizar-se, 
devido às restrições impostas 
pelas autoridades de saúde 
pública, fomos até Abrantes, 
onde se realizou o almoço con-
vívio, na Quinta d’As Oliveiras. 

Após dois anos em que uma ines-
perada pandemia acentuou mais 
o isolamento da população sénior, 
foi notória a alegria de centenas 
de idosos em participarem, uma 
vez mais, neste Passeio Anual.

Embora tenha havido um tra-
balho ativo de apoio durante 
este período por parte da Junta 
de Freguesia, em coordenação 

com coletividades e associações 
do território e de outras res-
postas sociais, o Passeio Anual 
[para] A Melhor Idade continua 
a ser um dos melhores momen-
tos de confraternização que a 
Junta de Freguesia organiza.

Para prestar todo o apoio à 
população durante o Passeio 
estiveram o Executivo da Junta, 
Técnicos e Assistentes, bem como 
vários voluntários da Unidade 
Local de Proteção Civil, além dos 

Bombeiros Voluntários do Beato 
e Penha de França, com uma 
ambulância sempre de prontidão.

O Passeio Anual voltou a ser um dia 
para recordar, com boas memórias 
de momentos bem passados. A

O Passeio Anual [para] A Melhor Idade continua a ser um dos melhores momentos de confraternização que a 
Junta de Freguesia organiza

O almoço e convívio este ano foi em Abrantes, na 
Quinta d’As Oliveiras

O baile durante a tarde animou vários dançarinos e 
espetadores

O Executivo da Junta de Freguesia do Beato sempre 
com a população
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MERCADO ALFACINHA
TORCER IDEIAS – LOJA 6

BEAUTY ART OVER NATURE – LOJA 13

A marca registada Torcer Ideias 
representa a criação e produção 
de têxteis artesanais. Mãe e filho, 
ambos formadores da área têxtil, 
a quatro mãos criam uma nova 
abordagem aos têxteis artesanais, 
desenvolvendo uma tecelagem 
“urbana”, de autor e ajudando a 
revitalizar uma arte que ambos 

Katia Gonçalvez é a proprietá-
ria da Beauty Art Over Nature 
que ocupa o espaço da loja 13 
do Mercado Alfacinha. Com 
formação em estética e cabe-
leireira, Katia presta serviços 
de depilação, manicure, pedi-
cure, unhas de gel e gelinho. 
Afirma representar o público 
feminino, iluminando cada 

querem enaltecer e fazer perdurar 
num ambiente que consideram 
rico e pitoresco como é o Mercado 
Alfacinha! A sua proposta é tra-
zer ao centro da cidade os ofícios 
vivos, a tecelagem manual, os tea-
res e os fios. Transformar fios em 
têxtil e expor o ofício milenar da 
tecelagem.

Têm preferência pelo natural e 
pelo sustentável, pela utilização de 
matérias locais e de origem conhe-
cida: o algodão e o linho, a lã e a 
seda. Todas as fibras são trabalha-
das no mosaico que é o ofício da 
tecelagem manual, para criarem 
écharpes, capas, ponchos, sacos, 
malas, quimonos, tapeçarias…

mulher a encontrar a sua 
beleza e autoestima, cui-
dando da sua imagem. 

Ao longo dos anos, tem 
vindo a adquirir experiên-
cia profissional e procurado 
formação e informação tam-
bém noutras vertentes com-
plementares à gestão do seu 
negócio: marketing, design, 
publicidade, contabilidade, 
compras e tudo que é preciso 
para manter, sozinha, o seu 
projeto. Não sendo pessoa de 
se render a tempos difíceis, a 
aposta na área da estética vol-
tou a ganhar espaço físico no 
ano passado, precisamente no 
Mercado Alfacinha com um 
conceito de estética vegan 
onde procura ir ao encontro 

peças que sentem como joalharia 
têxtil, autênticas esculturas de fibras.

Torcer Ideias obteve a carta de artesão 
em 2015 e o reconhecimento enquanto 
unidade produtiva artesanal. Com ofi-
cina na Loja 6 do Mercado Alfacinha, 
está referenciada pela Rede de Artes e 
Ofícios de Lisboa. A

de uma forma de trabalho mais 
ligada à natureza.

Tem uma carteira de clientes 
fidelizadas, fruto do atendi-
mento personalizado e convida 
quem ainda não conhece a expe-
rimentar: ter o seu momento 
zen, cuidar de si, ouvir música, 
conversar, descontrair e sair 
mais leve e mais bonita! A

Lisboa volta a estar em 
festa e também de volta 
estão os Casamentos de 

Santo António. 
Este ano, a freguesia do Beato, tem 
três casais a “darem o nó” nesta 
cerimónia tão tradicional da nossa 
cidade de Lisboa, mas que se 
renova há mais de 60 anos.

A Rute e o António, a Vanessa e o 
Sérgio, e a Patrícia e o Bruno, irão 
no próximo dia 12 de junho, casar 
sob a bênção do Santo Casamen-
teiro, numa cerimónia sempre 
muito bonita e que irá marcar as 
suas vidas para sempre.

A todos os casais foi pedida uma 
frase que pudesse definir a sua 
nova caminhada. A Patrícia e o 
Bruno, ambos de 36 anos disseram 
que “O sonho começa aqui”. A 
Rute de 44 anos e o António de 51, 
definem-se como “Um casal resi-
liente”. Por fim a Vanessa e o Sér-
gio, ambos com 31 anos, desejam 
ficar “Juntos para sempre”.

No dia 12 de junho, no dia em que 
começa o sonho para 16 casais da 
nossa cidade, esperamos que a 
capacidade de adaptação a esta 
nova v ida, per m ita que se 

mantenham juntos para sempre, 
sendo esses os votos de todos os 
Beatenses, que desejam a todos os 
noivos, mas em particular aos três 
casais do Beato, muitas felicidades 
e muito amor.

O Presidente da Junta de Freguesia 
Silvino Correia, acompanhado 
pela Vogal da Cultura Maria do 
Céu Aleixo, esteve presente na ceri-
mónia de apresentação dos casais, 
não deixando de desejar toda a 
felicidade do mundo aos “nossos” 
noivos! Vivam os Noivos!A

Patrícia e Bruno, Vanessa e Sérgio, Rute e António receberam, do Presidente Silvino Correia e da Vogal Maria 
do Céu Aleixo, votos de felicidades para esta nova etapa das suas vidas.
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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

213 263 900

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

4 junho | 16H | Sede do G.R.C. Onze Unidos

Sessão de Fados em Homenagem a Eusébio Antunes 
G.R.C. Onze Unidos

10 junho | 16H | à Voz do Operário

 Saída da Marcha Infantil do Beato A.D. Os de Bába

11 junho | 16H | Clube A. De Arroios

Saída da Marcha Infantil do Beato A.D. Os de Bába

18 junho | 17H | CML Quinta das Conchas

Saída da Marcha Infantil do Beato A.D. Os de Bába

19 junho | 16H | Polidesportivo da Mata da Madre de Deus 
5.º Festival de Marchas Infantis

25 junho | 20H30 |  A. Pinhal General

Saída da Marcha Infantil do Beato A.D. Os de Bába

26 junho | 17H |  Associação Vale Grande Pontinha

Saída da Marcha Infantil do Beato A.D. Os de Bába

3 julho | 17H | Feira Medieval do Beato

Saída da Marcha Infantil do Beato A.D. Os de Bába

10 julho | 8H | Belém 

2.º Encontro de Pesca Desportiva A.D. Os de Bába

218 681 107

218 491 389

218 650 150

O Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, 
Carlos Moedas, esteve 

no final de abril na Junta de 
Freguesia do Beato, numa visita 
acompanhada pelo Presidente 
da Junta, Silvino Correia.
Nesta curta visita, o Presidente da 
Junta esteve reunido com o Presi-
dente da Câmara onde transmitiu 
as suas principais preocupações 
para a freguesia, para o seu desen-
volvimento e coesão, mobilidade 

bem como algumas das suas pro-
postas para prestar o melhor ser-
viço aos munícipes e que passam 
pela ligação viária entre a zona alta 
e a zona baixa da freguesia, a reno-
vação da envolvente ao campo do 
VCL e à escola Eng. Duarte Pacheco, 
a área envolvente ao novo Centro 
de Saúde e Creche da Madre de 
Deus, a execução de vários projetos 
de melhoria do espaço público, as 
melhorias necessárias no Polides-
portivo da Mata da Madre de Deus, 

a necessária intervenção da CML 
para a construção do novo quartel 
para os Bombeiros Voluntários do 
Beato e Penha de França, bem 
como uma nova sede para a pró-
pria Junta de Freguesia, fundamen-
tal para assegurar boas condições 
de trabalho e para a própria aces-
sibilidade dos munícipes aos ser-
viços diariamente prestados pela 
Junta de Freguesia do Beato.A 

Presidente Silvino Correia Transmitiu As Suas Preocupações
e Propostas Para Melhorar a Freguesia

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
RECEBE PRESIDENTE DA CÂMARA DE LISBOA  

15Sociedade

O presidente da Câmara, Carlos Moedas mostrou-
se disponível para trabalhar em conjunto nas 
soluções para a Freguesia do Beato

Presidente Silvino Correia identifica as 
preocupações e as suas sugestões para melhoria 
de todo o território da freguesia

* A informação desta secção é da exclusiva responsabilidade das entidades 
nela apresentada e é independente da Junta de Freguesia do Beato.
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