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Numa época tão especial como é a do 
regresso às aulas, envio uma mensagem 
a todos os estudantes da nossa fregue-
sia. Desejo que todos tenham um ano 
escolar cheio de sucessos e experiências 
positivas. Desejo que a escola, indepen-
dentemente do nível de ensino que fre-
quentam, seja um lugar de aprendiza-
gem e de amizade. Um lugar onde todos 
são únicos e o respeito pela diferença 
seja valorizado de forma global.
Desejo também que os valores que a 
escola transmite, além das matérias de 
cada disciplina, sejam mais uma ferra-
menta para o progresso individual de 
cada estudante e, consequentemente, 
de toda a nossa comunidade, valori-
zando a educação para a cidadania, 
para a qual todos devemos contribuir. 
Estes valores são precisamente uma 
das nossas motivações na organização 
e realização da Gala anual do Beato, 
este ano na sua XII edição. 
Voltámos finalmente ao Convento do 
Beato, agora renovado, para entregar 
os nossos Prémios Cidadania onde dis-
tinguimos entidades, empresas e per-
sonalidades que se destacam na nossa 
freguesia pelo seu impacto positivo e 
dedicação à comunidade, entre mui-
tos que tanto têm contribuído para um 
Beato melhor. Neste evento, fazemos 
sempre questão de dar palco a uma 
mostra de atividades onde a nossa 
população, de todas as idades, participa 
ao longo do ano. 
Agora que se aproxima o tempo mais 
frio do outono e inverno, sobretudo 
com os mais idosos no pensamento, 
apelo à vossa disponibilidade para o 
reforço da vacinação da gripe e tam-
bém da covid, por forma a que a prote-
ção de todos, nomeadamente os mais 
vulneráveis, seja uma realidade.  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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Uma cidade mais limpa também depende de si!
Não coloque monos na rua sem ligar para a recolha da CML - 808 203 232

Coloque os sacos de lixo no caixote doméstico | Não coloque lixo à volta dos ecopontos

Não deite papéis ou máscaras no chão| Apanhe os dejetos do seu cão

Higiene Urbana
Juntas de Freguesia e Câmara Municipal

 dividem tarefas 

COMPETE À JUNTA DE FREGUESIA COMPETE À CÂMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA

Recolha de Monos

Despejo dos Ecopontos/Ecoilhas

Limpeza de Zonas Expectantes
Acima dos 5000m� 

e 25% de declive

Despejo de contentores

Despejo de Papeleiras
Limpeza à volta 

de Ecopontos/Ecoilhas
Limpeza de Sarjetas

Deservagem 

Varredura de Ruas
Lavagem de Ruas
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O PROJETO INTERVIR ESTÁ DE VOLTA
Promoção E Adoção De Comportamentos E Estilos De Vida Saudáveis E Aquisição De 

Competências Sociais E Pessoais

O Projeto Inter v ir da 
Junta de Freguesia do 
Beato regressa para 

mais um ano letivo, com a ener-
gia e vontade que tão bem o 
caracteriza.

Este Projeto tem vindo a desen-
volver ao longo dos anos ativi-
dades junto das escolas do 1º 
ciclo do ensino básico da fregue-
sia, nomeadamente na escola EB1 
do Beato, EB1 Bairro da Madre de 
Deus e EB1 Eng.º Duarte Pacheco.

O Projeto tem como objetivo dar 
resposta às necessidades evidentes 
da comunidade escolar local, ao 
nível da promoção e adoção de 
comportamentos e estilos de 

vida saudáveis, contribuindo 
p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o 
harmonioso das crianças da 
Freguesia do Beato, ao trabalhar 
competências pessoais e sociais. 

O  P r ojeto  I nter v i r  a s s e g u r a 
atividades lúdicas e educativas, 
que decorrem semanalmente 
através de sessões de 45 minutos, 
em contexto de sala de aula, com 
alunos do jardim de infância 
e 1º ciclo do ensino básico.
O ano letivo anterior deu início 
ao desenvolvimento de uma nova 
vertente do Intervir, no âmbito 
digital, iniciando presença 
regular nas redes sociais da 
Junta de Freguesia com vídeos 

semanais sobre as atividades 
desenvolv idas nas escolas.

Esta nova aposta no complemento 
digital revelou-se uma vertente 
muito profícua pela ligação do 
Projeto não só dentro da comu-
nidade escolar, mas também com 
toda a comunidade da freguesia.

A equipa do Projeto Intervir é 
composta pelos técnicos Bruno 
Longo, Diogo Henriques, Filipa 
Furtado, Joana Lopes e João 
Marques que voltaram no início 
deste novo ano letivo com a 
certeza de que o Projeto Intervir 
continuará a ser uma parte inte-
grante na vida das crianças da 
Freguesia. A

Da esquerda para a direita, a equipa de técnicos do Projeto Intervir João Marques, Diogo Henriques, Bruno 
Longo, Joana Lopes e Filipa Furtado.
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A   equipa de Infantis B do 
Clube Oriental de Lisboa  
participou no passado 

mês de junho no Torneio Foot-
mania, nas Caldas da Rainha, 
contando com o vigoroso apoio 
da Junta de Freguesia do Beato. 
Entre os dias 22 e 26, fizeram his-
tória os jovens atletas Martim 
Duarte, Rafael Pires, Dinis Gonçal-
ves, João Pinto, Isaac Gomes, Diego 
Gomes, Miguel Melo, Rodrigo 
Lopes, Rodrigo Reis, Martim Fer-
reira, Martim Major, Tiago 

Paulino, Tiago Costa, Santiago 
Soares, e Pedro Ribeiro.

Com três residentes na freguesia 
do Beato e um neto de moradores, 
mantêm-se bem vivas a populari-
dade e as origens históricas do 
COL na Freguesia do Beato. A 
equipa técnica foi composta por 
Diogo Aleixo com Pedro Lucas e 
Leonardo Marques.

Os objetivos de evolução técnica, 
consolidação do espírito de grupo 
e crescer em autonomia foram 

atingidos com orgulho sendo 
grande a alegria no recebimento 
do prémio Fair-Play que a equipa 
do COL conquistou quando, no 
jogo contra o Cova da Piedade 
após frustração visível do adversá-
rio ao falhar o pontapé de penálti, 
o jogador do COL Santiago Soares 
foi de imediato reconfortá-lo ten-
do-lhe sido exibido pelo árbitro o 
cartão branco - que visa enaltecer 
condutas eticamente corretas, pra-
ticadas por atletas -, em reconhe-
cimento pelo seu ato.A

Fizeram História no Torneio Internacional de Futebol Juvenil Footmania
INFANTIS B DO CLUBE ORIENTAL DE LISBOA 

Equipa foi distinguida com o prémio Fair-Play Os atletas contaram com a presença dos seus 
familiares para os apoiarem

A Mais Badalada Gala da Zona Oriental de Lisboa

XII GALA DO BEATO

Foi num renovado Con-
vento do Beato que se 
realizou mais uma edi-

ção da Gala do Beato, após um 
interregno de 2 anos, forçado 
pela pandemia e coincidente 
com as obras de requalificação 
daquele icónico edifício. 

O evento arrancou com uma 
homenagem aos que foram viti-
mados pela doença, recordando 
os tantos que partiram e todos 
aqueles que contribuíram para 
que a vida continuasse para todos 
nós; para que fosse possível reto-
mar a normalidade das nossas 

vidas, ainda que a realidade de 
mais uma impensável guerra na 
Europa nos tenha voltado a afetar.

Sendo a Gala o momento de fazer 
o balanço de uma parte visível do 
trabalho desta Junta de Fregue-
sia ao longo do ano, foi exibido 
também um pequeno filme de 



compilação de diversas atividades 
e momentos lúdicos, desportivos 
e culturais onde a população da 
freguesia é sempre o nosso foco.
É na Gala do Beato que se dis-
tinguem também personalidades, 

coletividades e empresas que se 
demarcaram pelo seu contributo 
à freguesia, aos fregueses e ao ter-
ritório e, este ano, os agraciados 
foram Luís Tomar, na categoria 
Personalidade, o Clube Despor-
tivo do Beato, na categoria 

Entidade e os Mimos do Chur-
rasco, na categoria Empresa.

O espetáculo deste ano também 
se dist i ng uiu dos demais, 
sendo opinião unânime de 
quem assistiu que as atuações 

superaram novamente as expeta-
tivas, fazendo justiça à qualidade 
já reconhecida por todos os que 
assistiram em edições anteriores.
Com apresentação de Maya pela 
terceira edição consecutiva, 

sempre profissional e sentindo-se 
já Beatense, foram chamados 
ao palco os artistas da noite, 
começando pelas alunas de dança 
da professora Ana Rodrigues - o 
Pezinho de Dança-, seguindo-se 

os fadistas Yola Dinis e Jonas que 
deram depois lugar às danças 
sevilhanas do grupo Las Hermosas. 

A noite seguiu com as inter-
venções do Presidente da Junta 
de Freguesia, Silvino Correia, 



da Presidente da Assembleia 
Municipal de Lisboa, Rosário 
Farmhouse e do Vereador da 
Cultura Diogo Moura, também 
em representação do Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa, 

ausente por motivos pessoais.
O evento terminou com as 
atuações do grande nome do 
Fado, Lenita Gentil e do jovem 
talento FF, tendo-se encerrado as 
atuações desta memorável Gala 

com um pequeno espetáculo da 

Paulo Magalhães Produções 

seguindo-se um Porto d’Honra 

no também renovado terraço 

interior do Convento do Beato. A
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Com o início do novo ano 
letivo começou também 
um novo ciclo nas paró-

quias da nossa freguesia para 
preparar a Jornada Mundial da 
Juventude que se irá realizar no 
próximo verão.

C o m e ç o u  e m  m e a d o s  d e 
setembro, a par com o início do 
ano escolar, o ano catequético 
que volta a juntar os jovens em 
ambas as paróquias da freguesia 
– Paróquia do Espírito Santo e 
Paróquia de S. Bartolomeu do 
Beato e os Comitês de Organização 
Paroquial já constituídos irão 
coordenar as ativ idades de 
preparação para a JMJ 2023, 
procurando também um maior 
intercâmbio dentro da freguesia.

A nossa cidade está já a menos 
de um ano de receber a vigésima 
sétima Jornada Mundial da Juven-
tude e acolher jovens de todos 
os continentes. A Paróquia de S. 
Bartolomeu do Beato e a Paróquia 
do Espírito Santo, onde já se inau-
guraram os trabalhos, procuram 
fomentar, na nossa freguesia, um 
evento “de jovens para jovens”, 
mas apelam ao apoio de toda 
a comunidade independente-
mente das idades. Todos podem 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE LISBOA 2023
Paróquias da Freguesia A Caminho Da JMJ Lisboa 2023

e são desafiados a participar.
Brevemente serão divulgadas 
pela organização, detalhada-
mente, as datas para as inscrições 
deste grande encontro de jovens. 
Prevê-se que os participantes 
tenham entre os 14 e os 35 anos de 
idade. Ambas as paróquias contam 
também com o apoio de vários 
voluntários e, nos próximos meses, 
abrirão também as inscrições de 
voluntários para o evento central.

Apesar de ser muito difícil quanti-
ficar quantos peregrinos estrangei-
ros iremos acolher em Lisboa (e 
no Beato), neste mês de outubro 

iniciam-se as candidaturas para as 
“Famílias de Acolhimento”, ou seja, 
famílias que se disponibilizam 
para receber e alojar, em suas 
casas, os jovens que vão participar 
em agosto do próximo ano na JMJ. 

O Papa Francisco mencionou 
recentemente que “acolher o outro 
é acolher a Deus”. Ser uma “Família 
de Acolhimento” irá proporcionar 
uma experiência única de partilha 
cultural e espiritual, assim como 
viver a JMJ a partir de casa e partil-
har com os peregrinos diversas 
atividades durante a Jornada.A
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Marco Batista, morador 
no  B a i r r o  C a r lo s 
B o t e l h o  ( B a i r r o 

Branco), na Picheleira, ganhou 
um Projeto de Inovação Comu-
nitária patrocinado pelos Con-
tratos Locais de Desenvolvi-
mento Social–4G (CLDS–4G) da 
Segurança Social e pelo projeto 
Na Onda do Bairro, da Funda-
ção Aga Khan Portugal. 

DAR COR AO BAIRRO
Workshop de Street Art No Bairro Carlos Botelho

Com o nome “Dar Cor ao 
Bairro”, este projeto recebeu, 
igualmente, um apoio através 
de um fundo europeu (projeto 
europeu “STAR”) através do 
Clube Intercultural Europeu, 
sendo desenvolvido o primeiro 
Workshop de street art, no dia 
30 de junho na Rua da Fábrica 
de Estamparia. 

Neste primeiro evento foi 
proporcionado um primeiro 
momento de convívio entre 
os moradores do bairro, com 
a dinamização de um chur-
rasco que contou com o apoio 
da Junta de Freguesia do Beato 
e da Associação de Moradores 
Viver Melhor no Beato (VMBA), 
de forma a envolver mais mora-
dores no projeto. 

Foi, entretanto, realizado 
outro workshop, no dia 28 de 
julho, na mesma rua, também 
com intervenções artísticas no 
espaço público do bairro. Estes 
workshops e o design das pin-
turas são da autoria do artista 
urbano Sepher Awk, do cole-
tivo Unidigrazz, da linha de 
Sintra. 

Ambos os momentos contaram 
uma grande adesão por parte dos 
moradores, contando com uma 
organização especial por parte 
de vários, para que fosse possível a 
realização destas ações, e em espe-
cial dos mais novos, que participa-
ram de forma ativa nos workshops 
e intervenções artísticas.

Atualmente as obras de arte 
expostas no espaço público no 

Bairro Carlos Botelho já são 
motivo da visita de curiosos, que 
vêm de outros pontos da cidade 
de Lisboa e arredores, para ver e 
apreciar estas duas obras de arte 
urbana. 

A Associação VMBA deixa ainda o 
desafio a quem não teve a oportu-
nidade de visitar estes murais, que 
vão até ao Bairro Carlos Botelho e 
fiquem a conhecer um pouco mais 
da energia deste bairro através 
destas obras de arte. 

Este coletivo tem por objetivo con-
tinuar com este projeto de inter-
venções artísticas no Bairro, sendo 
o intuito avançar, numa próxima 
fase, para três obras de maior 
escala nas três empenas viradas 
para a zona oriental.A
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ARTE URBANA
Homenagem Às Mulheres Em Novo Mural Em Xabregas

Sendo a cultura um dos 
pi la r e s de de s envol-
v imento de qualquer 

comunidade, a Junta de Fre-
guesia do Beato tem tido uma 
forte aposta na promoção, 
acolhimento e divulgação de 
diversas expressões artísticas 
de e para a população de toda 
a nossa freguesia.

Exemplo expressivo recente 
é o mural de arte urbana em 
homenagem às mulheres, em 
Xabregas, que a Junta de Freguesia 
do Beato comissionou ao artista 
urbano LS, com o apoio da 
Infraestruturas de Portugal e 
da Câmara Municipal de Lisboa.

Este mural é uma das mais 
recentes obras de arte agora 
expostas na Galeria de Arte 
Urbana de Lisboa, que contempla 
todas as obras de arte urbana 
acessíveis à população e visitantes 
em exposição per manente, 
autorizadas e organizadas, nos 
espaços públicos da nossa cidade.
LS, sigla para Luís Santos é o autor 
deste novo mural pintado mesmo 
ao lado da icónica “Ponte de 

Xabregas” - o viaduto ferroviário 
da linha do norte -, em frente à sede 
da Junta de Freguesia do Beato.

Aos 37 anos LS, que começou 
o seu percurso artístico com a 
primeira experiência nos grafitti 
aos 11, é um artista da zona 
oriental de Lisboa. Residente na 
vizinha freguesia de Marvila, 
dedica-se agora à já reconhecida 
expressão artística da arte urbana, 
com preferência pelo estilo 
geométrico, digital e gráfico, pelo 
desafio no grau de dificuldade de 
execução e pela complexidade.
Os rostos são u ma ma rca 
dentro deste estilo próprio do 
artista, que enfatiza os olhares 
fortes e expressões únicas que 
procuram chamar a atenção 

de quem passa, para que o 
público não lhe fique indiferente 
e ref lita a partir do olhar.
Para esta obra de arte em 
particular, no estudo prévio que 
o artista fez para o mural de 
Xabregas, houve o cuidado de 
o ligar também a outras artes e 
tradições portuguesas, como os 
azulejos e a renda, até porque o 
mural ficaria a poucos metros de 
distância do Museu do Azulejo.

Nele optou por cores frias nas 
extremas e quentes no centro, 
buscando um equilíbrio na 
composição onde ta mbém 
introduziu a renda e formas 
t r i a n g u l a r e s ,  a lu d i ndo  a 
fragmentos de azulejos.A
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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

22 e 23 Out 
"Stand DOwn" 
Ángel Fragua Criações
(M/12 | PT)

StandStand Down, são as memórias de um homem. 
São as lembranças de infância com os 
olhos de agora e os primeiros silêncios que 
viram falar mais alto do que as mais sonoras 
palavras. Uma viagem no palco entre
EspanhaEspanha e Portugal, numa miscelânea de 
sentimentos conduzida pelo ator Ángel 
Fragua.

29 e 30 Out 
"mecHa sHOw yOu"
Cia. Jimena Cavalletti
(M/12 | ES)

NeNeste programa de televisão, Mecha está 
aqui para vos ajudar. Esta mulher alegre, 
extrema e terna é uma diva de diferentes 
épocas, que convive com os seus fiéis com-
panheiros: um kit de bateria, um telefone e o 
sucesso. Mecha está disposta a dar a sua 
vida pela alegria universal.

5 e 6 nOv
"Os Qu emigraram"
OITO - Oficina de Ideias das Terras do

Oeste
(M/6 | PT)

OO que é que define a tua casa? Partindo 
de uma recolha de testemunhos junto 
daqueles que ficaram deixando os olhos 
postos no m(ar), propomos uma viagem 
pelo mais íntimo das veredas e caminhos 
desta terra fértil. 

12 e 13 nOv
"samOtracias"
Mákina de Cena
(M/16 | PT)

SamotraciasSamotracias é o grito de três mulheres que 
encarnam o rosto e a voz de um coro 
anónimo de migrantes. Três mulheres com 
idades e destinos diferentes que se agar-
ram ao sonho de emigrar. A mais jovem 
procura enriquecer; a mãe viúva quer fugir 
de um casamento forçado; e a mais velha 
pprocura um fim diferente para os seus dias. 

19 e 20 nOv
"trilla"
La Phármaco
(M/16 | ES)

TTrilla é uma indagação entre o folclórico e 
o eletrónico, e a necessidade de question-
ar as estruturas que historicamente nos 
dominam. A proposta é puramente intuitiva, 
uma sucessão de imagens, danças e pas-
sagem sonoras relacionadas com lamentos, 
com a guerra e as referências sob uma per
spetiva pagã.

O Festival Solos Ibéricos 
parte do duplo sentido 
da palavra “solos”, da 

terra e do indivíduo, e cruza-o 
com a ideia de criatividade ibé-
rica. Esta 2.ª edição do festival 
traz para palco, ao longo de 
5 fins-de-semana, propostas 
artísticas, lusas e espanho-
las, de criadores de diferentes 
gerações – artistas emergentes 
ou já estabelecidos. Em diversas 
linguagens performativas, pro-
pomos espetáculos adequados 
a diferentes públicos e idades: 

desde solos performáticos de 
um único artista, performances 
com forte expressão corporal, a 
performances teatrais de cole-
tivos e companhias. Na lógica 
de programação anual do Tea-
tro Ibérico, este é o festival mais 
amplo no que se refere aos seus 
pressupostos programáticos, 
procurando conter a maior 
diversidade possível de concei-
tos de “solo”, “chão” e “ibérico”, 
como ferramenta de (re)constru-
ção artística.

O II  Fest ival Solos Ibér icos 
decorre entre o dia 22 de outu-
bro e 20 de novembro e todos os 
espetáculos contam com duas 
sessões: aos sábados, às 21 horas, 
e aos domingos, às 17 horas. O 
Teatro Ibérico disponibiliza um 
desconto de 50% em todos os 
espetáculos aos residentes recen-
seados na Freguesia do Beato 
(apenas para compras efetuadas 
na bilheteira física e mediante 
comprovativo). A

TEATRO IBÉRICO 
Informações e Reservas

www.teatroiberico.org | (+351) 927 510 092 | bilheteira@teatroiberico.org
A bilheteira do Teatro Ibérico abre 2 horas antes do início dos espetáculos.

Os bilhetes também podem ser adquiridos em ticketline.sapo.pt e nos locais habituais.

Vai acontecer na nossa freguesia

2 outubro | 15h00 | Polidesportivo da Mata
3º encontro de cavaquinhos [Grupos convidados: Fragas e 
Giestas de Cantanhede, Associação Pinhal General Margem 

Sul, Grupo Cordofones da P.T.] - A. D. Os de Bába
5 outubro | 9h00 | Pavilhão do Varejense
Beato Futsal Cup Femininos [Equipas convidadas: A.D. Os de 
Bába, Escola de Futsal de Nuno Dias (Tomar), Sporting Clube 

Farense, Santos da Venda Nova] - A. D. Os de Bába
outubro | data e hora a anunciar

Abertura das atividades no Agrupamento 760-Beato - CNE 
Agrupamento 760 Beato
5 novembro | hora a anunciar | Subsede do Clube 

Oriental de Lisboa

Sessão de fados - A. D. Os de Bába
11 novembro | a partir das 18h00 | G.R.C. Onze Unidos

Comemorações do S. Martinho - G.R.C. Onze Unidos
11 novembro | hora a anunciar | C. Pétanca M.D. 

Comemorações de S. Martinho  - C. Pétanca M.D. 
11 novembro | hora a anunciar | G.R.C. Onze Unidos
Espetáculo Solidário [Espetáculo Musical com entrega de 
donativos alimentares para Cabaz de Natal aos mais necessi-

tados do bairro]  - G.R.C. Onze Unidos
12 novembro| hora a anunciar | C. Pétanca M.D. 

Torneio de S. Martinho - C. Pétanca M.D. 
novembro | datas e horas a anunciar

Acampamentos de secções [saídas para campo] - CNE 
Agrupamento 760 Beato
Participação na campanha de Banco Alimentar Nacional 

[Lidl de Xabregas] - CNE Agrupamento 760 Beato
* A informação desta secção é da exclusiva responsabilidade das entida-

des nela apresentada e é independente da Junta de Freguesia do Beato.




