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Para mais informações contactar a Sede ou o Polo de Atendimento da Junta de Freguesia do Beato
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No começo de mais um ano, iniciamos 
aqui um novo ciclo de trabalho em prol 
da nossa freguesia, saudando a aprova-
ção, em Assembleia de Freguesia, de mais 
um orçamento que concretiza as nossas 
opções executivas de investimento no 
desenvolvimento, modernização e bem-
-estar da nossa população. 
Num contexto pós-pandemia e de guerra 
na Europa, temos desafios redobrados 
no que diz respeito às opções, mas igual-
mente nas dinâmicas socioeconómicas 
que nos apresentam transformações diá-
rias, as quais nos exigem uma adequação 
permanente de respostas que beneficiem 
as pessoas, bem como todo o nosso terri-
tório e alcancem em plenitude a visão que 
temos para a nossa freguesia.
Também no plano ambiental atraves-
samos momentos de incerteza e trans-
formação muito rápida e, pese embora 
sejam questões onde a nossa intervenção 
é muito limitada, continua como preo-
cupação desta Autarquia a reivindicação 
de investimentos por parte da Câmara 
Municipal, no sentido de mitigarem os 
efeitos das cheias no inverno e secas no 
verão. Ano após ano, presenciamos efe-
mérides que afetam fortemente o Vale 
de Chelas e arredores, bem como a zona 
ribeirinha de Xabregas. Para fazer face 
às secas nos meses mais quentes e secos 
devem, cada vez mais, utilizar-se os siste-
mas de reaproveitamento de águas para 
as regas e lavagens públicas.
A propósito das cheias na nossa freguesia, 
não posso deixar de enaltecer a resposta 
da nossa higiene urbana nestas questões 
que, tantas vezes “invisíveis”, passam des-
percebidos no trabalho que realizam para 
minimizar, na medida do possível, os efei-
tos de fenómenos atmosféricos extremos 
como os que aconteceram em dezembro.
Finalizo com uma nota de grande 
pesar pelo desaparecimento prematuro 
do nosso colaborador José Silva, o Zé 
Variações como era conhecido por toda 
a freguesia. À família apresento a sentidas 
condolências e uma merecida homena-
gem nas páginas deste Boletim. A
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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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O PROJETO INTERVIR E A FAMÍLIA
O Que Melhor Define Uma Família É O Amor

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO BEATO
Orçamento Para 2023 Aprovado

Assembleia de Freguesia

Realizou-se, no passado 
dia 15 de dezembro, 
com continuação no dia 

22 de dezembro, mais uma Ses-
são Ordinária da Assembleia de 
Freguesia do Beato (AF), onde 
se debateram os diversos assun-
tos relacionados com a nossa 
freguesia e a qual aqui divul-
gamos sucintamente. 
O período reservado à inter-
venção do público contou com 
a intervenção de um freguês 
que abordou, no tema da mobi-
lidade, a ausência de estações 
Gira na freguesia e colocou ques-
tões acerca da requalificação do 
Largo do Olival. Em resposta, o 
presidente do Executivo da Junta 
de Freguesia do Beato (JFB), Sil-
vino Correia, informou que, 
quanto às estações GIRA, tem 
insistido junto da CML e da EMEL 
esperando-se para breve estações 
da Rede Gira na Freguesia; no 
que respeita à requalificação do 
Largo do Olival, foi transmitido 
que há intenção para a requali-
ficação do espaço e que, assim 
que for desenvolvido o projeto, 
o mesmo será debatido com os 
moradores para uma solução que 
agrade a todos.

Seg u ida mente,  no per íodo 
Antes da Ordem do Dia, foram 
apresentadas diversas moções 
pelas diferentes forças políticas 
das quais se salienta a proposta 
apresentada pelo PSD relativa 
à divulgação dos trabalhos da 
AF, aprovada por unanimidade, 
pelo que iniciamos agora a sua 
divulgação através deste meio de 
comunicação da JFB. 

O PCP apresentou uma moção 
sobre a Unidade de Saúde Fami-
liar do Beato onde insta o Minis-
tério da Saúde a contratar mais 
médicos a fim de colmatar as 
necessidades de médicos de 
família para o novo Centro de 
Saúde, tendo sido aprovada por 
unanimidade.

Salienta-se um voto de saudação 
apresentado pelo BE relativo à 
celebração do Dia Internacio-
nal pela Eliminação da Violên-
cia contra as Mulheres, tendo 
o mesmo sido aprovado por 
unanimidade.

As restantes propostas, moções, 
votos de louvou e pesar foram 
debatidas e votadas, podendo ser 
visualizadas através da página 
da internet da JFB, no separador 
Multimédia.

A AF continuou com o Período 
da Ordem do Dia, do qual se des-
taca a aprovação do Orçamento, 
do Plano de Atividades, do Plano 
Plurianual de Investimento e do 
Mapa de Pessoal para 2023 por 
maioria. Esta votação contou 
com os votos favoráveis do PS, 
com a abstenção do PCP e do BE 
e com os votos contra do PSD, do 
CDS e do Chega.

Mantêm-se, com esta aprovação, 
as condições para que o Execu-
tivo da JFB continue a desenvol-
ver o seu programa, apresentado 
em prol da Freguesia do Beato e 
dos seus fregueses.

O presidente da JFB prestou 
ainda diversos esclarecimentos 
acerca da Informação Escrita 

apresentada à AF, onde foi ques-
tionado acerca de diferentes 
assuntos de interesse para a 
freguesia.

Foi ainda aprovado por unanimi-
dade a alteração e consequente 
implementação do brasão da 
freguesia para que o mesmo 
seja adequado ao cumprimento 
do estipulado em Lei, onde é 
indicado que o mesmo deve ter 
uma coroa de quatro torres ao 
invés das três existentes neste 
momento. Assim que o mesmo 
esteja publicado em Diário da 
República será dado conheci-
mento da nova imagem do bra-
são da freguesia.

Por fim, foi aprovada por maioria 
e com apenas o voto contra do 
Chega, a possibilidade de cele-
bração de adenda ao contrato de 
delegação de competências, da 
CML com a JFB, para o Projeto 
de Desenvolvimento Local Casa 
da Juventude. A aprovação desta 
proposta permite que continue 
a ser desenvolvido este projeto 
de enorme importância para a 
freguesia, nomeadamente para 
a zona da Picheleira.

Esta Assembleia de Freguesia ter-
minou com os votos por parte de 
todas as forças políticas, do Exe-
cutivo da Junta de Freguesia e da 
Mesa da Assembleia de Fregue-
sia, de boas festas para todos os 
fregueses do Beato e desejo de 
um Feliz Ano Novo.

Veja na íntegra a sessão da 
Assembleia de Freguesia em 
https://jf-beato.pt/multimedia A 

Na última semana de 
aulas do 1.º período, 
antes das fér ias de 

Natal, o Projeto Intervir dedi-
cou algumas sessões e dinami-
zou uma atividade à Família. 
Foi convidado um familiar por 

aluno com o objetivo de esta-
rem presentes nesta sessão 
especial do Intervir, nas escolas 
do 1º ciclo da nossa freguesia.

Esta sessão reuniu alunos e 
familiares que, pela primeira vez, 
participaram numa sessão do 

Projeto em conjunto. 

Foram manhãs de muita diversão, 
cooperação e principalmente de 
partilha entre todos. Certamente 
será uma atividade à qual o Pro-
jeto Intervir dará continuidade, 
pelo sucesso e feedback obtido.A



A nossa freguesia está de 
luto! Em vésperas de 
Natal desapareceu uma 

das figuras mais emblemáticas 
do Beato. José Silva, Zé da Mata 
ou simplesmente Zé Variações. O 
nosso Zé faleceu no passado dia 
23 de dezembro, deixando um 
enorme vazio por preencher no 
coração de todos aqueles que o 
conheciam, sejam Beatenses ou 
não.
Dono de um altruísmo que a todos 
marcava, o Zé tinha sempre um 
sorriso, uma palavra divertida, 
um abraço caloroso para rece-
ber quem com ele contactava.
Colaborador estimado da Junta 
de Freguesia do Beato desde há 
muitos anos, destacava-se no apoio 
aos pelouros da Ação Social, onde 
salientamos a entrega regular dos 
cabazes alimentares na casa de 

quem não consegue deslocar-se, 
tendo sido um elemento funda-
mental na equipa de apoio à popu-
lação vulnerável durante o confina-
mento da pandemia; do Desporto, 
onde estava presente em todos os 
eventos e se preparava para gerir a 
operacionalidade de mais uns Jogos 
da Freguesia; da Comunicação, 
onde integrava a equipa que fazia 
chegar este Boletim Informativo a 
todas as casas; da Unidade Local 
de Proteção Civil, com grande 
empenho na proteção das pessoas 
e zelador do Espaço Público; enfim, 
uma energia que a todos parecia 
inesgotável, sempre ao serviço 
da freguesia e da sua população.
Mas o nosso Zé Variações era mais 
que isso; era também um artista 
performativo. Era o Variações que 
encarnava o original sempre que 

podia. Mas para nós, era o Tinóni 
da Proteção Civil e era O Pai Natal 
da nossa freguesia. Recentemente, 
acompa n h a ndo  como  era 
habitual a entrega de presentes 
às crianças pelo Presidente da 
Junta nas escolas EB1 e jardins 
de infância, o Zé Pai Natal voltou 
a encher as nossas crianças de 
sorrisos, afetos e boa disposição, 
anunciando a sua chegada 
com o tradicional OH-OH-OH.

Também no Movimento Associativo 
da freguesia deixou uma marca 
indelével. Fazia parte dos órgãos 
sociais do EVELX- Associação 
de Estilos de Vida Saudável e da 
Associação Desportiva Os de Bába, 
colaborando também em vários 
eventos e festas de natal de todas 
as coletividades que o solicitavam.

Até sempre, Zé! A
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A Alegria Das Crianças Faz A Magia Desta Quadra Festiva

NATAL NAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA HOMENAGEM A ZÉ [SILVA] VARIAÇÕES
Nunca Esqueceremos O Teu Sorriso

Sociedade

No final do 1.º período, 
antes da pausa letiva 
para Férias de Natal, 

o Presidente da Junta de Fre-
guesia, Silvino Correia, acom-
panhado pelo Pai Natal, foi 
desejar Boas Festas e distribuir 
sorrisos e presentes às crianças 
do primeiro ciclo e jardim de 
infância. 

O nosso querido [Zé] Pai Natal 
voltou a fazer as delícias de 
todos os meninos e meninas 
que estudam na nossa freguesia, 
ajudando o Presidente na tarefa 
de oferecer a todos os alunos os 
presentes que os deixaram muito 
felizes.

As crianças das escolas EB1 Eng. 

Duarte Pacheco, EB1 do Beato 

e EB1 do Bairro Madre de Deus 

retribuíram com sorrisos e 

demonstrações de grande carinho 

pela visita do Presidente e do Pai 

Natal, agradecendo os presentes 

numa harmonia muito própria 

desta época do ano A
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O presidente da Junta, Silvino Correia, acompanhado pelo [Zé] Pai Natal, distribuiu presentes e recebeu sorrisos e 
alegria das crianças

O [Zé] Pai Natal da nossa freguesia O [Zé] Tinóni, mascote da Proteção Civil

O Zé Variações (ao centro nesta foto) deixa uma marca inigualável 
na nossa freguesia.



FESTA DE NATAL
Memorável Concerto de Gospel Encantou Centenas de Espectadores 

Foi em dezembro, numa 
igreja lotada por várias 
centenas de espectado-

res, que se pôde assistir a um 
dos mais memoráveis espetácu-
los que se realizaram na nossa 
freguesia.

A  Ig r eja  Pa r o qu i a l  de  S . 

Bartolomeu do Beato recebeu 
no passado 18 de dezembro, sob 
organização da Junta de Freguesia, 
o grupo coral Soul Gospel Project, 
que nos brindou com vários 
temas alusivos à quadra natalícia 
fazendo vibrar toda a plateia com 
as suas magníficas interpretações 

dos clássicos de Natal.

Este foi também o último evento 
oficial organizado pela Junta de 
Freguesia do Beato que contou 
com a colaboração do nosso Zé 
Variações, a quem prestamos 
uma merecida homenagem neste 
Boletim. A
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O presidente Silvino Correia desejou 
Boas Festas às centenas de pessoas que 
assistiram ao concerto

O grupo Soul Gospel Project encantou a plateia no 
Concerto de Natal da Junta de Freguesia do Beato



BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DO BEATO E PENHA DE FRANÇA 

90 Anos Ao Serviço Da População

Fu n d a d o s  e m  1 9 3 2  e 
r e f u n d a d o s  e m  2 0 17, 
prestes a completar 91 

anos ao serviço da população de 
Lisboa, auxiliando também outras 
corporações do resto do país, os 
Bombeiros Voluntários do Beato 
e Penha de França continuam 
a superar-se na prestação do 
inestimável serviço público nos 
âmbitos da “saúde, incêndio e 
salvamento”, como inscrevem no 
seu emblema.
Esta corporação de voluntários, 
const it uída por homens e 
mulheres abnegados e com 
enorme sentido de dever cívico, 
é uma das mais ativas e mais 
sol icitadas de toda a área 
da Grande Lisboa, servindo 
primeiramente as populações do 
Beato, Penha de França, Arroios, 
Areeiro e Marvila, numa área 
com cerca de 130 mil residentes, 
de acordo com os últimos Censos.

Embora a sua área de atuação 
geográfica seja a zona oriental 
de Lisboa, são frequentemente 
destacados no verão para apoiar 
outras corporações de bombeiros 
no combate aos i ncêndios 
florestais e, em particular neste 
inverno, têm sido destacados para 
prestar socorro nas diversas cheias 
que têm afetado de maneira 
particularmente severa toda a 
zona de Lisboa, além da nossa 
freguesia, incluindo a situação 
que provocou o despiste de um 
automóvel com uma vítima 
mortal a lamentar em Odivelas e 
a desobstrução de vias em Algés. 

Ainda que com elevado número de 
serviços prestados no ano passado, 
con for me apresentam com 
orgulho na imagem e que também 
partilharam nas suas redes sociais, 
os Bombeiros Voluntários do Beato 
e Penha de França continuaram 
a procurar a formação que 
l he s  p e r m it i r á  p r o g r e d i r 
profissionalmente e prestar 
melhor socorro às populações, 
com diversas competências 
específicas como Salvamento 

Rodoviário, Operações de Extinção 
de Incêndios Florestais, Operações 
de Extinção de Incêndios Urbanos, 
Condução Fora de Est rada, 
Operador de Telecomunicações 
e Salvamento e Grande Ângulo.

Aos Bombeiros Voluntários do 
Beato e Penha de França desejamos 
um excelente ano de 2023, com 
melhores condições operacionais 
para prestarem a missão que todos 
devemos agradecer. 

Bem-hajam!A

No passado dia 30 de 
dezembro os jovens de S. 
Bartolomeu do Beato, em 

conjunto com toda a comunidade, 
acolheram a cruz diocesana na 
sua paróquia, a última a receber 
a cruz que peregrinou por todo o 
Patriarcado de Lisboa. Estiveram 
representados nas cerimónias 
membros do executivo da Junta 
de Freguesia do Beato, os escutei-
ros do Agrupamento [do Corpo 
Nacional de Escutas) 760 Beato, a 
catequese, peregrinos do grupo 
“Beato caminha para Fátima” e o 
Comité Organizador Paroquial 
(COP) de S. Bartolomeu do Beato, 
responsável pela dinamização da 
Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023.
Com o início deste novo ano, o “ano 
da Jornada” como já se fala com muito 
entusiasmo em todas as paróquias, os 
dois COP da nossa freguesia procuram 
promover o envolvimento de toda 
a comunidade na Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) Lisboa 2023: para 

Paróquia De São Bartolomeu Do Beato Recebeu A Cruz Que Peregrinou
Pelo Patriarcado De Lisboa

CRUZ DIOCESANA
DA JMJ LISBOA 2023 NO BEATO

jovens entre os 14-30 anos de idade 
estão abertas as inscrições para partici-
parem. Reforçam os COP do Beato que, 
apesar das inscrições serem online, os 
peregrinos/participantes individuais 
não se devem inscrever por si mesmos, 
sendo preferível optarem por se 
inscrever junto da sua paróquia que já 
se encontra seguramente a organizar 
um grupo para participar.

Outras formas de vivenciar a 
JMJ Lisboa 2023 será a inscrição 
como voluntários, ajudando 
assim na concretização desta 
peregrinação mundial, ou como 
famílias de acolhimento. Ser 
família de acolhimento será uma 
oportunidade única de vivenciar 
esta Jornada Mundial recebendo, 

em sua casa, peregrinos. Muitos 
destes jovens serão estrangeiros, 
oriundos de outros países, mas 
não é necessário saber falar outros 
idiomas. O mais importante é que 
a família tenha a disponibilidade 
para os acolher de forma calorosa, 
como só o Beato sabe fazer, 
contribuindo assim para tornar 
a experiência destes peregrinos 
inesquecível.
Caso tenha alguma dúvida ou 
procure inscrever-se (ou a um 
familiar) como participante, 
voluntário ou família de acolhi-
mento contacte a organização 
local via e-mail: cop.beato.
jmj2023@gmail.com. A 
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Estão abertas, nas paroquias, as inscrições para jovens peregrinos, 
voluntários e também para famílias de acolhimento



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

FUTEBOL DE RUA
Os 7 Minutos Num Palco De Realizações

A Grande Final do Tor-
neio Nacional de Fute-
bol de Rua 2022 decor-

reu entre os dias 20 e 23 de 
outubro, no Parque de Feiras 
e Exposições de Beja. A seleção 
de Lisboa, que contou com 3 
atletas da equipa da Junta de 
Freguesia do Beato, marcou 
orgulhosamente presença dis-
putando a grande final com a 
equipa da casa, que venceu o 
torneio..
Enquadrado no projeto Fute-
bol de Rua, cujo intuito é o de 
promover a prática desportiva 
e utilizá-la como estratégia de 
intervenção na promoção da 
inclusão social, o evento contou 
com a presença de 23 equipas em 
representação dos vários distri-
tos/regiões autónomas do terri-
tório nacional, traduzindo-se em 
cerca de 300 jovens participantes.
A freguesia do Beato foi repre-
sentada por Orlando Jesus 
- capitão de equipa-, Lean-
dro Semedo e Rafael Cândido 
(pré-convocado para a seleção 
nacional), que estiveram à altura 
do desafio e ultrapassaram 
os seus próprios desafios com 
domínio o que lhes confere, por 

si só, o título de “vencedores”. 

Os 7 minutos, tempo de cada parte 
do jogo, transformados num palco 
de realizações onde brilharam, 
foram apreciados e reconhecidos. 
Os atletas experienciaram várias 
sensações e sentimentos em que 
as vivências, a partilha, o espírito 
de equipa e interajuda, impe-
raram. Todos unidos com um só 
objetivo: participar, trouxeram a 
maior das vitórias, superaram-se. 
Experiência que gratifica e realiza.
A equipa da Freguesia do Beato 
é bicampeã invicta do distrito 
de Lisboa, liderada pelo treina-
dor Ricardo Sousa, sendo mais 

um projeto de inclusão social 
pelo desporto que a Junta de 
Freguesia do Beato tem vindo 
a apoiar ao longo destes anos.

Este é mais um dos projetos 
que transforma vidas, onde 
os participantes, com regras, 
condutas éticas e valores que 
lhes são transmitidos, se sentem 
integrados e valorizados pela 
sociedade.  É u m processo 
cont í nuo  de  v a lor i z aç ão, 
ajuste de comportamentos e 
de mentalidade, onde o saber 
estar é desenvolvido, para que 
sejam sempre vencedores em 
cada desafio do dia-a-dia. A
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A equipa de Futebol de Rua da Freguesia do Beato é bicampeã invicta 
do distrito de Lisboa, sendo este mais um projeto de inclusão pelo 
desporto apoiado pela Junta de Freguesia do Beato.



Contactos Úteis

SAÚDE
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

POLÍCIA

BOMBEIROS

TÁXIS

ACONSELHAMENTO E APOIO

UTILIDADE PÚBLICA

Informação Útil14

Número de Emergência  112

SNS 24     808 242 424

Hospital de Santa Maria   217 805 000

Hospital de São José    218 841 000

Hospital D. Estefânia    213 126 600

Hospital Curry Cabral   217 924 200

Hospital dos Capuchos  213 136 300

Maternidade Dr. Alfredo da Costa 213 184 000

Centro de Saúde de São João  218 101 010

218 113 200

218 414 250

217 225 200

211 967 222

969 893 926

PSP 

PSP - Olaias 

Polícia Municipal 

Polícia Judiciária (Piquete) 

Escola Segura

Bombeiros Voluntários 
Beato e Penha de França
Regimento Sapadores Bombeiros

218 681 095

800 913 913

Retális - Rádio Táxis Lisboa

Cooptáxis

Teletáxis

218 119 000

217 932 756

218 111 100

Linha de Apoio à Vítima

APAV

Instituto de Apoio à Criança 

Linha de Apoio ao Idoso

Projeto Radar

116 006

707 200 077

213 617 880

800 203 531

213 263 900

Santa Casa da Misericórdia

EPAL - Falhas de água

EPAL - Roturas na Via Pública

Gás - Emergência

Eletricidade - Atendimento

CP

213 235 000
808 201 101
800 201 600
800 201 722
808 506 506
707 210 220

Carris  e Metropolitano 213 500 115

Brigada de Coletores
Atendimento Personalizado 
de Apoio ao Munícipe

218 170 146
808 203 232

JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO

Sede
Polo de Atendimento
no Mercado Alfacinha
Espaço Saúde
Espaço Jovem

218 681 107
218 491 389

218 650 150
215 987 001

AGENDA COLETIVIDADES
12 fevereiro | 15h00 | Escola Secundária da Ramada 
Campeonato Nacional, SHORINJI KEMPO
18 Março | Local e Hora a Designar
Estágio Infantil, SHORINJI KEMPO

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

Fauna E Flora Da Mata Da Madre De Deus Embelezam Novo Mural Na Freguesia

ARTE URBANA

Está concluído mais um 
mural de Arte Urbana 
c o m i s s i o n a d o  p e l a 

Junta de Freguesia. Situado 
na Azinhaga da Bruxa recebe, 
de braços abertos e com um 
colorido ímpar, quem todos os 
dias entra na nossa freguesia 
por este local.

Representando maioritaria-
mente a fauna e a flora da Mata 
da Madre de Deus, Styler - nome 
artístico de João Cavalheiro-, 
reproduz com muita fidelidade 
e depois de bastante pesquisa, 
algumas da aves e plantas 
que coabitam neste local 
edílico da nossa Freguesia.

Com 34 anos, nascido em França, 
filho de pai português e mãe francesa 
encontra também nas suas origens 
argelinas a combinação perfeita 
que lhe permite olhar para os 

seus trabalhos de forma crítica, 
procurando sempre a perfeição.

Iniciou-se no graffiti há aproximada-
mente 20 anos sendo profissional há 
8.  Conta com um vasto portefólio 
de obras espalhadas um pouco por 
todo o país, salientando-se obras em 
Lisboa, Loures, Odivelas e no Sabugal. 

As suas obras são como fotografias 
pintadas, refletindo de forma 
fiel os elementos que retratam 
sem nunca descurar o traço 
característico do artista, assente 
numa t r idi mensional idade 
q ue  no s  t r a n s p or t a  p a r a 
a  p a i s a g e m  r e pr o du z id a .
Styler, que optou por não dar 
título a esta obra, faz questão de 
salientar o prazer que a mesma 
lhe deu a criar e onde deu relevo 
à ligação da Mata com Xabre-
gas, nela representando também 

um dos símbolos da cultura da 
nossa Freguesia: o Teatro Ibérico.

Este mural, com cerca de 100 
metros, vem reforçar a aposta da 
Junta de Freguesia do Beato na 
potenciação de diferentes formas 
culturais e artísticas, procurando 
também assim contribuir para 
uma melhor vivência e fruição do 
nosso espaço público por quem 
aqui mora e por quem nos visita.
Esta é a mais recente obra a inte-
grar a Galeria de Arte Urbana 
de Lisboa permitindo que quem 
vive ou visita Lisboa tenha acesso 
a exposições permanentes, em 
muitos cantos da nossa cidade. 
No Beato pretendemos continuar a 
promover a cultura, estando sempre 
disponíveis para acolher artistas que 
promovam e engrandeçam a nossa 
freguesia.A
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Styler é o nome artístico de João Cavalheiro, 
autor do novo mural de arte urbana da nossa 
freguesia.



OS JOGOS
ESTÃO DE VOLTA!

Contacte a sua coletividade
e inscreva-se!

Para mais informações contacte a Junta de Freguesia

SUECA - PESCA - SETAS - FUTSAL VETERANOS
PÉTANCA - SNOOKER - MALHA -  MATRAQUILHOS


