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10 de setembro

Venha percorrer as ruas 
da nossa freguesia

Inscreva-se e participe!

Sábados de Manhã
Partida às 9h30
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INSCRIÇÕES
ABERTAS

DATA
2 setembro

PARTIDA
 20h30 Frente ao Polidesportivo da Mata da Madre de Deus

PONTO DE ENCONTRO :

INSCRIÇÕES
ABERTAS

Beato ao Luar
Percursos na Freguesia

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

PRÓXIMOS EVENTOS:

Caminhadas Beato 2022
Sábado | 10 Stembro 2022 | 9h30
Por caminhos de Xabregas (ponto de encontro Sede JFB)

As Caminhadas no Beato 
No próximo dia 10 de setembro, sábado, com 
partida às 9h30, vamos caminhar pelas ruas 
de Xabregas e Beato. 
Inscreva-se na Junta de 
Freguesia ou no Polo de 
Atendimento. 

Beato ao Luar 2022
Sexta-feira | 2 Stembro 2022 | 20h30

Em setembro voltamos a caminhar à luz das estrelas. 
Sexta-feira, 2 de setembro, pelas 20h30 venha 
aproveitar as noites amenas e realizar um passeio em 
boa companhia de vizinhos numa atividade onde pode 
participar toda a família. 
Inscreva-se e participe! 
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Todos à Praia

Jornada Mundial Da Juventude - JMJ Lisboa 2023

Desporto
Todos ao Parque

Beato ao Luar

Informação Útil

Estamos em pleno verão e, com o 
alívio das medidas de contenção do 
Covid-19, temos finalmente realizado 
muitas das nossas atividades ante-
riormente planeadas. Atividades tão 
relevantes para a nossa população 
e para o seu bem-estar geral, num 
contexto que se quer de regresso à 
normalidade e ao convívio pleno 
entre vizinhos de toda a freguesia.
No nosso plano anual procuramos 
diversificar atividades e eventos e 
incluir também ações pedagógicas, 
tanto vocacionadas para o meio esco-
lar, como também abertas à popula-
ção, sendo disso um bom exemplo 
o Dia da Demonstração de Meios 
de Proteção Civil, que organizamos 
anualmente em maio e que visa pre-
cisamente a consciencialização de 
todos, para as várias áreas de prote-
ção civil, procurando chegar à popu-
lação de todas as idades.
Como é sabido por todos e enquanto 
a Câmara não avança com a execução 
do Plano de Pormenor do Casal do 
Pinto, a Mata da Madre de Deus é o 
local que reúne condições para a rea-
lização destas atividades e eventos. 
Um espaço florestal aberto a todos 
e que por todos importa preser-
var, onde, infelizmente, no passado 
recente, também já existiram ocor-
rências de incêndio, prontamente 
dirimidas pelos nossos voluntários 
da Unidade Local de Proteção Civil 
e, claro, pelos nossos Bombeiros do 
Beato e Penha de França. A todos 
uma palavra de apreço, nestes tem-
pos mais difíceis que a nossa socie-
dade atravessa.A

 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: Segunda-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

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

http://www.jf-beato.pt
http://www.facebook.com/freguesiabeato
https://www.youtube.com/user/FreguesiaBeato
https://twitter.com/JF_Beato
http://wwwinstagram.com/junta_de_freguesia_do_beato
http://www.youtube.com/user/FreguesiaBeato
http://www.youtube.com/user/FreguesiaBeato
http://www.instagram.com/junta_de_freguesia_do_beato
http://www.instagram.com/junta_de_freguesia_do_beato
http://www.jf-beato.pt
http://www.facebook.com/freguesiabeato
http://www.facebook.com/freguesiabeato
http://twitter.com/JF_Beato
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PROJETO INTERVIR
O Projeto Intervir Promoveu Mais Um Ano Letivo De Conhecimento

E Desenvolvimento Das Nossas Crianças

Chegou ao fim mais um 
ano letivo e o Projeto 
Intervir foi determinante 

em todas as escolas da Fregue-
sia e também na comunidade de 
uma forma geral. 
Os temas desenvolvidos ao longo 
do ano foram muito bem aceites 
pela comunidade escolar e tiveram 
participação ativa e direta por 
parte de todos os alunos, o que é 
bem revelador da importância e 

impacto que o “Intervir” tem no 
desenvolvimento psicossocial das 
nossas crianças.

Foram abordados temas relevantes 
como a promoção de hábitos e 
estilos de vida saudáveis como 
a alimentação equilibrada, a 
higiene oral, a preocupação com o 
meio ambiente e com a poupança 
da água além de temas mais dire-
cionados para o desenvolvimento 
de competências pessoais e de 

relações interpessoais.

Este foi um ano de desafios e novas 
experiências, como por exemplo 
a extensão do Projeto com divul-
gação regular nas redes sociais da 
Junta de Freguesia. 

O Projeto Intervir voltará no próximo 
ano letivo, com a certeza de que irá 
trazer novos temas, conhecimento 
e atividades práticas, sempre 
com o objetivo de desenvolver 
competências pessoais e sociais.A

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

Os alunos adquiriram  conhecimentos no tema da 
Alimentação Saudável

A Ma rcha In fa nt i l  do 
Beato voltou a encan-
tar todos aqueles que, 

após dois anos de Pandemia, 
tiveram a oportunidade de ver 
marchar as nossas crianças que 
levaram o colorido das Marchas 
Populares de Lisboa por onde 
passaram.
Com o tema “Beato, Amigo dos 
Oceanos”, estes pequenos mar-
chantes de grande coração e preo-
cupação ambiental, basearam as 
suas atuações na consciencializa-
ção de todos para o problema cada 

vez maior da contínua prolifera-
ção de plásticos espalhados pelos 
nossos oceanos e que temos todos 
que parar.

A Marcha Infantil do Beato, numa 
coorganização da Junta de Fregue-
sia do Beato e da Associação Des-
portiva “Os de Bába”, teve como 
ensaiadora a Mena Gomes, con-
tando com uma equipa experiente 
e como padrinhos a Maria Cruz e 
o Rafael Rua.

Atuaram cerca de uma dezena de 
vezes, elevando o nome da nossa 

freguesia aos mais diversos palcos. 
Na Quinta do Conde, passando 
pela Pontinha e Arroios, a Marcha 
Infantil do Beato teve os seus 
momentos mais altos no Desfile da 
CML, no âmbito das Festas da 
Cidade, no 5.º Encontro de Mar-
chas Infantis do Beato que decor-
reu no Polidesportivo da Mata da 
Madre de Deus e terminando na 
Feira Medieval do Beato.

Estarão de volta em 2023 para 
cantarem Lisboa e o Beato.A

Voltar Para Encantar o Beato e Lisboa
MARCHA INFANTIL DO BEATO

 Este ano o tema foi “Beato, Amigo dos Oceanos” 
numa coorganização da Junta de Freguesia do 
Beato e da Associação Desportiva “Os de Bába”

Realizaram diversas atuações, em Lisboa e fora, 
sendo a mais expressiva no 5.º Encontro de Marchas 
Infantis do Beato



Sociedade6 7

LUDOFESTA
O Evento Intergeracional No Bairro Carlos Botelho

Os voluntários foram essenciais para o sucesso
da Ludofesta 2022

A alegria contagiante das crianças que coloriram 
este grande evento da VMBA

As crianças cantaram e encantaram na Ludofesta 2022 sempre com o apoio da Junta de Freguesia do Beato 

No primeiro fim-de-semana de julho foram 
milhares os visitantes que estiveram 
em mais uma edição da Feira 

Medieval do Beato, na Mata da 
Madre de Deus.

Realizada desde 2015, a 
Feira Medieval do Beato foi a primeira 

do género na cidade de Lisboa e é um dos 
eventos mais carismáticos da nossa fregue-
sia, que traz àquela zona verde de excelência 
animação para toda a família, incluindo 
amigos de quatro patas que também 

aproveitam o passeio.

Vereador Diogo Moura com o Executivo da Junta de 
Freguesia do Beato R ealizou-se no final de 

maio a 1.ª edição da 
LudoFesta, organizada 

pela  Associação de Moradores 
Viver Melhor no Beato (VMBA) 
no Bairro Municipal Carlos 
Botelho (Bairro Branco), com 
o apoio da Junta de Freguesia 
do Beato. 

Para além da Associação, esti-
veram envolvidos na prepa-
ração, organização e imple-
mentação vários moradores 
e moradoras - quer do Bairro 
Branco, quer de cooperati-
vas e inclusive de outros bair-

ros. A animação (VMBA) da 
LudoFesta foi sobretudo dirigida 
a crianças e jovens com vários 
espetáculos, jogos gigantes, 
atividades desportivas e outras 
diversões como insuf láveis, 
pinturas faciais e bungee.

Foi o primeiro evento de rua 
realizado no Bairro Branco 
e dedicado a todas as idades 
e às famílias. Os comes e 
bebes fora m a cereja no 
topo do bolo para criar um 
momento de plena alegria, 
um dia cheio de animação 
para todas as idades, marcado 

pelas gargalhadas e sorrisos.

A Associação agradece a todos 
os parceiros envolvidos: CLDS Na 
Onda do Bairro, Junta de Fregue-
sia do Beato, Casa da Juventude, 
EVELX, Centro Social do Exército 
de Salvação, Animarte, MyDy-
namic, FUNtoche mas especial-
mente aos moradores e mora-
doras que fizeram acontecer.

Superados todos os obstáculos 
e conseguindo fazer a 1.ª edição, 
estamos preparados e motiva-
dos para fazer mais e melhor ao 
longo do próximo ano. A



Diogo Moura, Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, também marcou 
presença numa visita acompanhada pelo Executivo da Junta de Freguesia, onde podia 
ver exibições do faquir, da artista que domina o fogo, das dançarinas do oriente, músicos 
e outros perfomers que animaram constantemente o espaço. Nesta edição não faltaram 
também boas comidas e bebidas, artesanato, carrossel, videntes e falcoeiros, tudo com 

espírito medieval assegurado por uma programação que animou todos os dias da Feira. A

Presidente Silvino Correia acompanhou a visita do 
vereador Diogo Moura

Espetáculo de Fogo sempre 
espetacular 
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PRAIA CAMPO-INFÂNCIA

TODOS À PRAIA

Dezenas de Crianças De Volta à Praia e às Atividades de Verão

Quase Meia Centena de Participantes Partilharam Uma Quinzena Memorável 

Após dois anos em sus-
pensão, o Praia-Campo 
Infância regressou à 

praia em 2022.

O programa Praia-Campo do 
Beato uniu novamente dezenas 
de crianças da nossa freguesia 
para duas semanas de férias com 
atividades muito variadas, no mês 
de julho. 80 crianças, acompanha-

das por 18 monitores e coordena-
dores, tiveram um programa bem 
preenchido, entre as manhãs de 
praia e tardes de passeio e muito 
convívio.

As manhãs foram na praia da 
Cabana do Pescador, na Costa de 
Caparica e as tardes foram diver-
sificadas. Entre visitas à Estufa 

Fria, ao Planetário, ao Castelo 
de São Jorge, ao Estádio do S.L. 
Benfica mas também à Quinta 
Pedagógica Burros do Magoito, 
ao Jardim Zoológico de Lisboa e 
ao Museu da Carris, os dias foram 
de diversão e muito convívio para 
as crianças dos 6 aos 12 anos que 
participaram. A

Cerca de 50 vizinhos par-
ticipam nesta atividade, 
sempre tão aguardada 

pelos nossos seniores.

Com os dias preenchidos por 
um programa de atividades 
equilibrado e interessante, um 
autocarro cheio leva os nossos 
vizinhos mais experientes à praia 

e a vários outros locais, entre os 
dias 18 e 29 de julho. São manhãs 
na Praia, na Costa de Caparica 
e tardes de passeio até à Aldeia 
do José Franco em Mafra, visitas 
a museus, ao Zoo de Lisboa e à 
Fragata D. Fernando, além de aulas 
de ginástica e hidroginástica.
Acompanhados por responsáveis 

da Junta de Freguesia, que asse-
guram a execução do plano e que 
nada falhe, 48 pessoas participam 
este ano no Todos à Praia, que há 
vários anos estimula o convívio e 
combate o isolamento social, cria 
e reforça laços entre os partici-
pantes, que perduram além da 
atividade. A

Equipa de Monitores do Autocarro 2

Visita ao Estádio do Sport Lisboa e Benfica entusiasmou 
todos os participantes, mesmo os adeptos de outros 
clubes

Equipa de Monitores do Autocarro 1

 A Vogal Lucília Charneca do Executivo da Junta de Freguesia do Beato, fez questão de estar presente num dos dias, 
agradecendo a todos a participação, esperando que no próximo ano estejamos novamente todos juntos!
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A PRÓXIMA JORNADA MUNDIAL
DA JUVENTUDE É EM LISBOA EM 2023

A freguesia do Beato Terá Um Papel Central Na Organização Da Jornada

Consideradas por muitos 
como o maior evento 
mundial, as Jornadas 

Mundiais da Juventude (JMJ) 
são grandes peregrinações mun-
diais de jovens que ocorrem a 
cada 2, 3 ou 4 anos. 
A primeira ocorreu em Roma em 
1986 por vontade do Papa João 
Paulo II, sendo um enorme sucesso 
e a de 1995, em Manila, reuniu 4 
milhões de peregrinos na missa 
de despedida. Desde o ano de 
1985 já se realizaram 15 jornadas 
internacionais da juventude em 11 
países. Apesar de ser organizada 
e idealizada pela Igreja Católica 
qualquer jovem que procure 
explorar, aprofundar, ou viver a 

sua fé é bem-vindo e convidado 
a participar neste grande encon-
tro independentemente da sua 
religião.
Tendo este evento uma dimensão 
g lob a l ,  h á  mu ito  q u e  s e 
começaram os preparativos para 
a JMJ Lisboa 2023. É expectável 
termos em Lisboa vários milhares 
de peregrinos estrangeiros em 
agosto do próximo ano. O “quar-
tel-general” da Fundação JMJ 
Lisboa 2023, entidade que coor-
dena toda a logística, localiza-se 
na nossa freguesia, num edifício 
na antiga Manutenção Militar, 
onde trabalham mais de cem 
jovens empenhados em construir 
a melhor Jornada Mundial da 
Juventude de sempre. 

As duas paróquias da nossa 
freguesia (S. Bartolomeu do 
Beato e Espírito Santo), também 
já começaram a preparação 
p a r a  o  a c o l h i m e n t o  d e 
peregrinos. Estando o Beato 
privilegiadamente localizado 
no centro dos principais palcos 
da Jornada, entre a Baixa e o 
Parque das Nações, ambas as 
paróquias esperam receber um 
número elevado de estrangeiros. 
Sendo a JMJ Lisboa 2023 um 
evento para todos e aberto a 
todos, as paróquias do Beato 
procuram ainda envolver os 
Beatenses, a comunidade local 
e todas as nossas associações e 
coletividades.A
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O Executivo da Junta de Freguesia recebido por D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa no polo operacional da 
JMJ Lisboa 2023, localizado num edifício da Manutenção Militar situado na Freguesia do Beato.

Mais de uma centena de jovens voluntários 
trabalham já na organização desta Jornada 
Mundial da Juventude, a JMJ Lisboa 2023.

Ainda que organizado e idealizado pela Igreja 
Católica, qualquer jovem é bem-vindo e convidado 
a participar neste grande encontro.

Estamos De Volta! Estamos Juntos!

Caminhadas Noturnas Apaixonam Todos Os Participantes!

TODOS AO PARQUE

BEATO AO LUAR

Mantendo a tradição do 
“Lisboa vai ao Par-
que” a Junta de Fre-

guesia do Beato não deixou cair 
o conceito criando o “Todos ao 
Parque”, voltando a diversão e 
a comunhão entre todos à Mata 
da Madre de Deus.
É nossa pretensão receber e 

dinamizar o Associativismo Local, 
dando a conhecer à população as 
atividades que cada coletividade 
dispõe, por forma a recrutar novos 
participantes na sua atividade 
física e recreativa regular.

Várias atividades permitiram a 
todos aqueles que se deslocaram 

à Mata da Madre de Deus 
divertirem-se e terem um estilo 
de vida mais saudável, usufruindo 
de um espaço sempre muito 
agradável e contando também 
com os rast reios de saúde 
promovidos pela Farmácia Estácio 
de Xabregas. A

O sucesso das Caminha-
das na nossa fregue-
sia foi o mote para o 

pelouro do Desporto e Asso-
ciativismo inovar o conceito e 
criar o “Beato ao Luar”.
Caminhadas noturnas, pelas 
ruas e vielas da nossa freguesia, 
com momentos de música e 

declamação, encantaram as mais 
de três dezenas de participantes que 
estiveram na primeira caminhada, 
estando prometido voltar no 
próximo dia 2 de setembro.

Foi ao som do fado “à capela” 
de Dina e com Sandra Monteiro 
a declamar poemas acerca da 

“Mulher” que, durante cerca 
de duas horas e com um céu 
bem estrelado, todos aqueles 
que puderam usufruir destes 
momentos deram por muito 
bem empregue o seu tempo, 
aproveitando para praticarem o 
exercício físico que as caminhadas 
proporcionam. A



O ABANDONO DE ANIMAIS DE COMPANHIA É CRIME!

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

218 681 107

218 491 389

218 650 150

jornada
mundial da
juventude
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