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VERÃO É SINÓNIMO DE 
FÉRIAS E LAZER, MAS TAMBÉM 
DE APRENDIZAGEM 
Os meses de Verão são por excelên-
cia um dos períodos em que a equipa 
da Junta de Freguesia do Areeiro se 
empenha arduamente na criação e de-
senvolvimento de programas de ocu-
pação dos tempos livres dos seus fre-
gueses, com especial destaque para 
as crianças e jovens.
Nunca como hoje fez tanto sentido 
apostar na promoção de atividades lúdi-
cas e didáticas que tornem as férias dos 
mais novos numa fase de enriquecimen-
to pessoal, cognitivo e de desenvolvi-
mento social.  Todos os anos, dedicamo-
-nos a proporcionar programas de férias 
de Verão com atividades e passeios va-
riados que vão desde a tradicional ida 
à praia e à piscina até ao incentivo da 
prática desportiva e de jogos que esti-
mulam a socialização e a aprendizagem.  
Tudo com um único objetivo: apoiar as 
famílias e criar memórias inesquecíveis 
na vida das nossas crianças e jovens.
A par deste programa de férias, e para 
as famílias que passam os meses de 
Verão na cidade, continuamos ainda a 
apostar na iniciativa Jardim de Encantar 
que no primeiro sábado de cada mês 
traz animação, música, dança e convívio 
ao Jardim Fernando Pessa. Com entra-
da livre, este programa inclui um sem 
número de atividades lúdicas e didáti-
cas para os mais novos.
Além destas ações mais dirigidas para 
os jovens, a Junta de Freguesia do 
Areeiro cria todos os anos um progra-
ma de férias para os seniores com idas à 
praia e momentos de convívio. Este pro-
grama é desenvolvido com o propósito 
de promover o envelhecimento ativo e a 
atividade física e com o objetivo de pre-
venir a solidão e a exclusão social.
Todas estas iniciativas são uma resposta 
às necessidades reais das famílias que 
vivem no Areeiro e cada edição é uma 
verdadeira aprendizagem no sentido de 
melhorarmos e alargarmos a oferta de 
ano para ano.
Se ainda vai de férias, não posso deixar 
de apelar ao reforço da segurança da 
sua casa e bens durante o período em 
que está ausente, nomeadamente veri-
ficar se todas as janelas e portas se en-
contram fechadas, solicitar o serviço de 
vigilância da sua casa às Forças de Segu-
rança na área de residência e não divul-
gar nas redes sociais que se vai ausentar.

Despeço-me com votos sinceros de 
boas férias!

Fernando Braamcamp

MENSAGEM DO PRESIDENTE

FICHA TÉCNICA
E-mail: freguesias@sapo.pt

Projeto gráfico e paginação: espiralabstrata
Rua da Estação de Mafra, 28
2640-747 S. Miguel de Alcainça - M: 96 715 70 11
E-mail: espiralabstrata@gmail.com

Fotografia: Inês Lamego

Impressão: Multiponto, SA                                                                                                                                       
Rua D. João IV, 691-700 - 4000-299 Porto
Tel. 22 415 23 50 

Anotado na ERC / Depósito legal: 395931/15
Tiragem: 13.000 exemplares / Distribuição gratuita
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Cultura, Lazer 
e Dinamização 
do Espaço Público
• Arraial Popular do Areeiro
• Marcha do Alto do Pina 
em 4.º lugar nas Festas de Lisboa
• Festa das Colectividades 
e Casas Regionais
• Dia Mundial de Tricotar 
em Público no Areeiro
• Dia do Abraço
• XII Noites de Luar
• Jardim de Encantar do Areeiro
• Passeio à Mealhada
• Abertura das galerias 
da Fonte Luminosa

Espaço Público
• Requalificação de escadarias 
e remoção de graffitis
• Colocação de pilaretes 
no Jardim Fernando Pessa 

Agenda
• Saiba o que temos reservado 
para si nos meses de julho, agosto e 
setembro

Desporto
• Jovens do Areeiro conquistam 
3.º lugar nas Olisipíadas
• Caminhadas do Areeiro

ÍNDICE

Saúde
• Encontro Nacional da Diabetes no 
Areeiro
• Formações e nova consulta da 
diabetes 
• Rastreios cognitivos
• Enfermagem domiciliária
• Postos médicos: horários e 
especialidades
• Protocolos
• Tabelas de preços

Areeiro em Férias
• Férias para Crianças e Jovens
• Férias Sénior

Centro Intergeracional 
do Areeiro
• Festa de final do ano: expressão 
dramática, ginástica sénior e coro
• Grupos Aprender, Brincar, Crescer: 
Areeiro partilha experiência na 
Gulbenkian
• Espaço Jovem: inscrições abertas 
para ocupação de tempos livres 
e apoio ao estudo
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18
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Núcleo de Ação Social
• Venda de livros solidária
• Projeto Ferro de Soldar
• Iniciativa Bebé Areeiro
• No Areeiro não precisa de descurar 
o seu sorriso
• Porta a Porta

11
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05
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Espaços Verdes
• Prevenção e controle da lagarta 
dos pinheiros

04

Centro de 
Desenvolvimento 
Comunitário
• Férias mais enriquecedoras

10

Educação
• “Vamos Limpar a Europa”
• Aposta na Cultura: bilhetes para 
teatro a preços reduzidos
• Alunos do Agrupamento de Escolas 
D. Filipa de Lencastre escrevem 
e ilustram livros

12

Roteiro
• Jardins da Freguesia: explorar e 
descobrir jardins, ruas e monumentos 
da freguesia

14

Ambiente 
e Bem-Estar Animal
• Junta de Freguesia empenhada 
no respeito pelo bem-estar animal 
e saúde pública
• Voluntários para os animais 
e construção do primeiro abrigo 
de gatos
• Caminhada solidária

15

Gabinete de Inserção 
Profissional
• 1.º ano da Bolsa de Emprego 
do Areeiro
• Prémio Areeiro Empreende

16

Campanha de sensibilização 
de apoio a cegos17



AREEIRO revista da freguesiajulho
2 a 27 de julho

Areeiro em Férias no Verão
dos 6 aos 12 anos

16 a 27 de julho
Areeiro em Férias no Verão

dos 13 aos 17 anos

26 de julho | 10H-19H
Dia dos Avós

desfile de moda solidário, jogos e música
Jardim Fernando Pessa setembro

1 de setembro | 15H-19H
Jardim de Encantar

Jardim Fernando Pessa 

3 a 14 de setembro
Programa Areeiro em Férias Sénior

7 e 21 de setembro | 10H – 18H
Feira São João de Deus

Praça de Londres

17 de setembro
Início das aulas da Universidade Sénior

agosto
4 de agosto | 15H-19H
Jardim de Encantar

Jardim Fernando Pessa

4 de agosto | 10H – 18H
Feira São João de Deus

Praça de Londres 

30 de julho a 31 de agosto
Programa ATL de Agosto (6 aos 12 anos) e

Areeiro em Férias no Verão dos 3 aos 5 

Consulte todos os eventos na App AreeiroMAIS ou no site www.jf-areeiro.pt

ESPAÇOS VERDES 

CUIDADOS A TER: 
• Evitar zonas de pinheiros afetadas (ninhos com aspeto de novelo de seda e/ou lagartas no solo);
• Impedir que crianças e animais toquem nas lagartas;
• Em caso de aparecimento de urticária ou outra reação alérgica, dirigir-se ao posto médico e, no caso de cães, levar ao veterinário.

PREVENÇÃO E CONTROLO 
DA LAGARTA DO PINHEIRO 
Durante o mês de maio, a Junta de Freguesia do Areeiro 
procedeu à aplicação de microinjeções nos pinheiros 
localizados no topo da Fonte Luminosa, na Alameda D. Afonso 
Henriques, com o objetivo de combater a lagarta do pinheiro. 
Este tratamento consiste na injeção de um inseticida próprio 
no pinheiro, o qual é absorvido pelo mesmo, através do 
sistema de feixes condutores. Desta forma, quando as lagartas 
começam a alimentar-se das sua folhas, ficam intoxicadas e 
morrem, não chegando a fazer os ninhos. 
A duração da intervenção pode ir de um a dois anos e este é 
considerado o tratamento fitossanitário por excelência para 
o controlo desta praga, sendo também o mais seguro, mais 
ecológico, mais duradouro, mais eficaz e mais localizado.
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ESPAÇO PÚBLICO 
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REQUALIFICAÇÃO DE ESCADARIAS 
E REMOÇÃO DE GRAFFITIS
Tornar as nossas ruas, escadarias e 
passeios mais seguros e acessíveis é uma 
das prioridades da Junta de Freguesia 
do Areeiro (JFA) que tem realizado nos 
últimos meses várias intervenções no 
sentido de melhorar o espaço público.
Um das maiores obras foi a requalificação 
da escadaria da Avenida Marconi que 
dá acesso à Rua Cidade de Bucareste. 
Além da substituição da calçada dos 
degraus e nivelamento dos mesmos, a 
zona envolvente foi alvo de uma ação de 
limpeza e remoção de graffitis.
A par desta intervenção, a JFA procedeu 
também à requalificação da escadas que 
fazem a ligação entre a Av. Padre Manuel 
da Nóbrega e a Av. de Madrid, um espaço 
usado diariamente por centenas de alunos 
da escola EB 2/3 Luís de Camões. Esta 
ação incluiu a reparação total das escadas, 
bem como o seu nivelamento para reduzir 
o risco de quedas e acidentes, além da 
pintura da zona envolvente.

COLOCAÇÃO DE PILARETES 
NO JARDIM FERNANDO PESSA
Face às reclamações frequentes de carros mal-
estacionados no Jardim Fernando Pessa que 
impediam o acesso aos portões e entradas dos 
edifícios, a Junta de Freguesia do Areeiro procedeu 
no último mês de junho à colocação de pilaretes 
como forma de controlar o estacionamento abusivo 
nesta zona.

Já nas traseiras da escola EB 2/3 Luís de 
Camões (ao lado), a JFA reparou e pintou 
as escadas que permitem o acesso entre o 
Autoparque de Madrid e o logradouro da 
escola e criou novos canteiros.

Escadaria da Avenida Marconi
antes e depois (em cima)

Escadas que fazem a ligação 
entre a Av. Padre Manuel 

da Nóbrega e a Av. de Madrid
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CULTURA, LAZER E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

ARRAIAL POPULAR DO AREEIRO 
O grande Arraial Popular do Areeiro voltou a encher a Alame-
da D. Afonso Henriques com boa música, marchas populares, 
sardinhada grátis e muita animação.
O arraial decorreu no dia 22 de junho e começou com a ani-
mada atuação da Tuna Universitária do Instituto Superior Téc-
nico que todos os anos nos brinda com grandes performances 
e acrobacias, acompanhadas pelas vozes e sons contagiantes 
das músicas académicas. 
O desfile da marcha do Alto do Pina, bem como da marcha 
infantil dos alto pininhas, foi outro dos momentos mais aguar-
dados pelo público que os recebeu com reconhecimento pela 
excelente prestação nas Festas de Lisboa, sobretudo num ano 
em que esta esteve em risco de não participar. 
O Arraial Popular do Areeiro terminou com chave de ouro 
com o concerto do Grupo Diapasão que contagiou os milha-
res de pessoas que assistiam e que cantaram em uníssono te-
mas como “A Bela Portuguesa”.

MARCHA DO ALTO DO PINA CONQUISTA 
4º LUGAR NAS FESTAS DE LISBOA 
Este ano a marcha do Alto do Pina esteve em risco de não desfi-
lar na Avenida da Liberdade devido a alterações no regulamento 
da 86º edição das Marchas de Lisboa. No entanto, e depois de 
uma petição, os nossos marchantes participaram e mostraram 
todo o seu talento e empenho que lhes valeu um 4º lugar em ex 
aequo na classificação final com o tema “Alto do Pina, Catraia 
de Lisboa”. 

Este ano, a nossa marcha inspirou-se no mar, nas sardinhas e nas 
varinas de Lisboa e teve por padrinhos os apresentadores Flávio 
Furtado e Olívia Ortiz que brilharam na Av. da Liberdade. 
A marcha infantil do Alto do Pina também mostrou os seus dotes 
nas Marchas Infantis que decorreram no dia 16 de junho em Belém 
e que juntaram mais de 800 crianças de 16 freguesias lisboetas.
Recorde-se que a marcha do Alto do Pina participa nas Marchas de 
Lisboa desde 1932, tendo vencido três edições: 2011, 2012 e 2015.
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CELEBRÁMOS O DIA DO ABRAÇO CONSIGO 
Pelo quarto ano consecutivo, a Junta de Freguesia do 
Areeiro e a Free Hugs distribuíram abraços pela freguesia 
numa iniciativa que assinalou o Dia do Abraço com o obje-
tivo de combater a exclusão e o isolamento social. Avenida 
de Roma, Praça de Londres, Alameda D. Afonso Henri-
ques, Avenida João XXI, o Centro de Dia do Alto do Pina e 
a Avenida Guerra Junqueiro foram alguns dos locais onde 
a nossa “brigada” dos abraços andou a espalhar alegria, 
sorrisos e obviamente abraços.
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FESTA DAS COLECTIVIDADES E CASAS REGIONAIS 
A 4ª edição da Festa das Colectividades e Casas Regionais de Lis-
boa foi mais uma vez um sucesso, tendo reunido durante três dias 
dezenas de casas regionais de norte a sul do País, música tradi-
cional portuguesa, atuações de rancho, fado e cante alentejano e 
ainda com a presença de vários artesãos da freguesia do Areeiro. 
A iniciativa organizada pela ACCL, ACRL e FCDL e com o 
apoio da Junta de Freguesia do Areeiro decorreu na Alameda 
D. Afonso Henriques de 18 a 20 de maio e conquistou os lis-
boetas (e não só) com os sabores, tradições e sons oriundos 
de várias regiões de Portugal.

DIA MUNDIAL DE TRICOTAR EM PÚBLICO NO AREEIRO 
Este ano, o Dia Mundial de Tricotar em Público foi celebra-
do na nossa freguesia. Centenas de apaixonados pelo tricot 
reuniram-se no Jardim Fernando Pessa no dia 9 de junho 
para um dia de convívio e partilha de experiências e conhe-
cimentos.

XII NOITES DE LUAR
A Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico e a Junta de 
Freguesia do Areeiro voltaram a organizar o concerto Noites 
de Luar na Alameda D. Afonso Henriques ao som de várias 
tunas académicas do País. A 12ª edição deste espetáculo co-
meçou às 21H e reuniu centenas de estudantes e apreciadores 
de tunas e este ano contou ainda com street food antes das 
atuações.



O festival infantil gratuito da sua freguesia está de volta ao 
Jardim Fernando Pessa com propostas lúdicas e didáticas 
para os mais pequenos no primeiro sábado de cada mês, até 
setembro. As primeiras edições de junho e julho do Jardim de 
Encantar do Areeiro foram um sucesso com teatro, fantoches, 
workshops de plasticina, contadores de histórias, malabarismo, 
magia e espetáculos de bolas de sabão e artes circenses. 
Além destas atividades que mudam em todas as edições, há 
sempre jogos tradicionais, pinturas faciais, modelagem de 
balões, insufláveis, trampolins, pipocas e algodão doce grátis. 
Todo o espaço envolvente foi pensado para as famílias e em 
proporcionar momentos de lazer e diversão, havendo por isso 
zonas com puffs, sombras e tendas que permitem piqueniques 
e momentos de descanso. 
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ABERTURA DAS GALERIAS DA FONTE LUMINOSA
Para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 
a Junta de Freguesia do Areeiro abriu as portas da Fonte 
Monumental da Alameda, mais conhecida por Fonte Lumi-
nosa, para permitir que o público pudesse ver as galerias 
deste monumento que foi construído na década de 40. En-
tre as 14H30 e as 19H, de dia 18 de abril, passaram por este 
espaço mais de 500 pessoas.

PASSEIO À MEALHADA
A Junta de Freguesia do Areeiro organizou um passeio cultural 
e gastronómico à Mealhada e ao Luso no dia 17 de junho. O 
passeio incluiu um almoço convívio, onde os cerca de 150 parti-
cipantes puderam degustar o tradicional Leitão à Bairrada e dar 
um pezinho de dança. Obrigada a todos os que nos acompanha-
ram em mais um animado passeio cultural!

SAIBA TUDO SOBRE OS EVENTOS ORGANIZADOS PELA JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO NO SITE, FACEBOOK E INSTAGRAM

JARDIM DE ENCANTAR DO AREEIRO



Todos os anos, a Junta de Freguesia do Areeiro organiza pro-
gramas de ocupação dos tempos livres para centenas de crian-
ças e jovens entre os 3 e os 17 anos durante os meses de julho 
e agosto. O objetivo desta iniciativa é proporcionar atividades 
lúdicas e pedagógicas adaptadas a todas as crianças e jovens 
residentes na freguesia, tornar as suas férias mais enriquecedo-
ras e dinâmicas e apoiar as famílias, disponibilizando alternati-
vas de ocupação dos tempos livres dos filhos. 

AREEIRO EM FÉRIAS
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- Julho | 6 aos 12 anos
Um dos programas que decorre no mês de Julho envolve 
as crianças dos 6 aos 12 anos em duas quinzenas distintas 
e inclui idas à praia e à piscina no horário da manhã; e ati-
vidades ao ar livre, jogos e visitas culturais na parte da tar-
de. Este programa é de frequência gratuita e inclui lanche 
a meio da manhã, almoço, lanche da tarde, protetor solar 
e equipamento e destina-se a todas as crianças cujos pais 
residam na freguesia do Areeiro.

- Julho | 13 aos 17 anos
Na 2.ª quinzena de julho decorre o Areeiro em Férias no 
Verão que se destina aos jovens dos 13 aos 17 anos que 
além da praia e piscina compreende atividades desportivas, 
jogos e passeios culturais adaptados à faixa etária. Este pro-
grama é de frequência gratuita e inclui lanche a meio da 
manhã, almoço, lanche da tarde, protetor solar e equipa-
mento e destina-se a todos os jovens cujos pais residam na 
freguesia do Areeiro.

- Agosto | 3 aos 5 anos
Durante o mês de agosto há um programa para as crianças 
dos 3 aos 5 anos que decorre durante as cinco semanas e 
que inclui jogos, ateliers de culinária e expressão dramática, 
entre outros, e cuja primeira semana de frequência é gra-
tuita. Esta atividade é adaptada à faixa etária das crianças 
e decorre na Casa Menino Deus. Cada semana (a seguir à 
primeira gratuita) tem um custo de 20€, enquanto a quinze-
na fica a 30€ e o mês completo 55€. Em qualquer uma das 
modalidades está incluído o valor do seguro, alimentação e 
equipamento identificativo.

- Agosto | 6 aos 12 anos
Para as crianças dos 6 aos 12 anos, a Junta de Freguesia do 
Areeiro organiza o ATL de Agosto que decorre no Centro 
Intergeracional do Areeiro e que inclui atividades lúdicas, 
passeios culturais e jogos, além da alimentação e seguro. 
A inscrição é semanal, sendo o valor fixo de 40€, exceto na 
semana de 13 a 17 de agosto que tem um feriado e cujo 
valor é de 35€.

AREEIRO EM FÉRIAS SÉNIOR
As duas primeiras semanas de setembro são sempre um momento de 
convívio e lazer para os seniores da freguesia do Areeiro. O programa 
criado pela Junta de Freguesia do Areeiro permite que os nossos 
seniores façam praia e pratiquem exercício físico de manhã e aproveitem 
para desfrutar de bons momentos de convívio. A frequência da primeira 
semana do programa é gratuita e a segunda tem um custo de 75€ e 
inclui transporte, almoço, lanche e muita animação.

LOTAÇÃO ESGOTADA



AREEIRO revista da freguesia

CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO 

FESTA DE FINAL DE ANO COM ATUAÇÕES DE 
EXPRESSÃO DRAMÁTICA, GINÁSTICA SÉNIOR E CORO
No dia 21 de junho, os alunos do Centro Intergeracional do 
Areeiro atuaram no auditório da Igreja São João de Deus para 
assinalar o final de ano das atividades e o início das férias. De-
zenas de familiares, amigos e fregueses do Areeiro reuniram-se 
para assistir às atuações do coro, ginástica de manutenção sénior 
e expressão dramática num final de tarde cheio de boa disposi-
ção e talento. O Centro Intergeracional do Areeiro vai de férias, 
mas promete regressar em setembro para mais um ano cheio de 
atividades para todas as idades e gostos. 

ESPAÇO JOVEM: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OCU-
PAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E APOIO AO ESTUDO
A Junta de Freguesia do Areeiro criou o Espaço Jovem 
no Centro Intergeracional do Areeiro com o objetivo de 
ajudar os pais a terem um programa de ocupação dos tem-
pos livres e apoio ao estudo para os filhos que frequentem 
entre o 5º e o 9º ano. 
Este espaço funciona em dois horários – 8H às 12H e das 
15H às 20H – e a sua frequência tem um custo de 15€ por 
criança e por turno para residentes e de 30€ para não 
residentes. 
As inscrições para o próximo ano letivo já estão a decorrer 
e o Espaço Jovem têm reabertura marcada para setembro.
Local: Rua do Arco do Cego, nº 54 | Horário: 8H às 12H ou 
15H às 20H |Público-alvo: crianças do 5º ao 9º ano.

FÉRIAS MAIS ENRIQUECEDORAS
Durante as férias escolares, o Centro de Desenvolvi-
mento Comunitário do Areeiro, localizado nos bairros 
das Olaias e Portugal Novo, organiza atividades de 
ocupação dos tempos livres para as crianças e jovens 
que frequentam este espaço. 
Passeios a jardins e parques, idas à piscina, ateliers de 
expressão dramática e culinária, bowling, torneios, jo-
gos e visitas à KidZania, Jardim Zoológico, Pavilhão do 
Conhecimento e Museu da Eletricidade são algumas 
das iniciativas que vão tornar estas férias mais diverti-
das, mas também mais enriquecedoras. 

GRUPOS APRENDER, BRINCAR, CRESCER: 
AREEIRO PARTILHA EXPERIÊNCIA NA GULBENKIAN 
A Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) foi convidada pelo Mi-
nistério da Educação a estar presente no dia 18 de maio na 
Fundação Calouste Gulbenkian para um Encontro sobre os 
Grupos Aprender, Brincar, Crescer (GABC).
Nesta sessão a JFA partilhou a sua experiência de sucesso na im-
plementação e dinamização destes grupos na freguesia do Areei-
ro desde outubro de 2017 no Centro Intergeracional do Areeiro.
Recorde-se que as sessões do GABC são gratuitas, destinam-
-se a bebés e crianças até aos 4 anos que não frequentam 
creche ou jardim de infância e têm por objetivo criar um es-
paço de bem-estar para a família e promover aprendizagens 
significativas através do brincar.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
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FERRO DE SOLDAR 
O Programa Ferro de Soldar, desenvolvido em parceria com 
a Fundação São João de Deus, é dirigido a residentes em si-
tuação de vulnerabilidade, visando contribuir para a melhoria 
das condições de habitabilidade das suas residências, através 
de pequenas reparações domésticas. No primeiro semestre 
deste ano, foram realizadas 27 intervenções, nomeadamente 
reparação de estores, reparações elétricas, substituição de vi-
dros, pinturas, entre outros. 

VENDA DE LIVROS SOLIDÁRIA 
O Núcleo da Ação Social da Junta de Freguesia do Areeiro or-
ganizou no dia 19 de maio uma Venda de Livros Solidária na 
Alameda D. Afonso Henriques, inserida na Festa das Colectivi-
dades e Casas Regionais de Lisboa. A iniciativa foi um sucesso, 
tendo reunido centenas de obras das mais variadas temáticas e 
inclusive livros antigos. O valor das vendas reverteu a favor dos 
Lares de Infância e Juventude da Associação Novo Futuro na 
freguesia do Areeiro.

BEBÉ AREEIRO
Já conhece a iniciativa “Bebé Areeiro”? A oferta de caba-
zes com bens essenciais para os recém-nascidos começou 
no início de junho e já chegou a dezenas de famílias. Para 
beneficiar desta oferta basta que os pais (recenseados no 
Areeiro) se desloquem à sede da Junta de Freguesia do 
Areeiro com a certidão de nascimento do bebé. 

PORTA A PORTA 
A Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) disponibiliza um 
serviço de transporte gratuito que funciona todos os 
dias úteis das 8H30 às 12H30 e das 14H30 às 17H30. 
Nos primeiros cinco meses do ano, o Porta a Porta rea-
lizou perto de 3 mil transportes, incluindo deslocações 
de utentes com mobilidade reduzida. O percurso está 
disponível no site da JFA.

NO AREEIRO NÃO PRECISA DE DESCURAR 
O SEU SORRISO!
Sabia que o Núcleo da Ação Social da Junta de Freguesia 
do Areeiro já apoiou dezenas de famílias em situação de 
carência económica com consultas e tratamentos de esto-
matologia? Pode marcar atendimento com o Núcleo de 
Ação Social por e-mail (geral@jf-areeiro.pt) ou telefone 
(218 400 253/ 218 485 130).
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EDUCAÇÃO 

ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  D. FILIPA 
DE LENCASTRE ESCREVEM E ILUSTRAM LIVROS 
Mais uma vez os nossos alunos voltaram a surpreender pais 
e professores com a criação de duas histórias e respetivas 
ilustrações no âmbito da iniciativa Fábrica de Histórias que é 
uma parceria entre a Junta de Freguesia do Areeiro, o agru-
pamento de escolas D. Filipa de Lencastre e a editora Cabe-

“VAMOS LIMPAR A EUROPA”
No dia 11 de maio, os alunos do 5.º ano da escola EB 2/3 Luís 
de Camões aceitaram o convite da Junta de Freguesia do Areei-
ro para participar na iniciativa "Vamos Limpar a Europa". Mais 
do que limpar o lixo do logradouro da sua própria escola, esta 
ação europeia teve por objetivo sensibilizar os mais jovens para 
as questões ambientais, em especial sobre os resíduos e inter-
venções de limpeza. 

çudos que pretende fomentar a criatividade dos mais jovens. 
Os estudantes do 6º ano apresentaram a obra “Memórias 
Sem Prazo” e os alunos do 1.º ciclo da EB1 São João de 
Deus a “Monarquia de Monstros”, estando ambos os livros 
à venda na escola.
De salientar que os dois livros foram distinguidos pela Co-
missão Nacional de Educação da UNESCO. 

APOSTA NA CULTURA: 

BILHETES PARA TEATRO A PREÇOS 

REDUZIDOS

Sabia que a Junta de Freguesia do Areeiro tem 

um protocolo com o Teatro Aberto que permi-

te que os nossos fregueses assistam a espetá-

culos por 2,5€? Para levantar os bilhetes com 

desconto basta dirigir-se à sede da JFA e trazer 

o seu cartão do cidadão, sendo que cada fre-

guês pode levantar dois vouchers para assistir 

à peça de teatro que estiver em exibição.



JOVENS ATLETAS DO AREEIRO CONQUISTAM 
3º LUGAR NAS OLISIPÍADAS
Os jovens atletas do Areeiro estão de parabéns pela participa-
ção nos Jogos da Cidade e pela conquista de um lugar no pódio 
da 4ª edição das Olisipíadas. Com mais de 600 inscritos e par-
ticipação em todas as modalidades, as nossas crianças e jovens 
conseguiram o 3º lugar da classificação geral. 
Recorde-se que as Olisipíadas são uma iniciativa organizada pelo 
município de Lisboa e pelas 24 juntas de freguesia da cidade, 
em parceria com os Comités Olímpico e Paralímpico de Portu-
gal, associações e federações desportivas, clubes e agrupamen-
tos escolares, com o intuito de promover a prática de atividade 
física regular junto das crianças e jovens da cidade, em particular 
as que não estão integradas no sistema desportivo formal.
Nesta edição, os Jogos da Cidade registaram mais de 17 mil 
inscrições nas 15 modalidades em competição e nas quatro mo-
dalidades adaptadas a pessoas com deficiência.
A Junta de Freguesia do Areeiro agradece a todos os atletas, pro-
fessores, pais e amigos, bem como aos clubes, associações e es-
colas que todos os anos dinamizam e participam nas Olisipíadas. 

DESPORTO 

CAMINHADAS DO AREEIRO 
Com o objetivo de promover hábitos de vida mais saudáveis 
e incentivar a prática de exercício físico, a Junta de Freguesia 
do Areeiro (JFA) realizou em maio e junho duas caminhadas 
que desafiaram os fregueses a conhecerem melhor o Areeiro 
e ainda a serem solidários e ativos no apoio a causas nobres. 
A primeira caminhada decorreu dia 27 de maio, no Parque 
Urbano do Vale da Montanha, contou com mais de 80 par-
ticipantes e promoveu a doação de ração para as colónias 
de gatos. Já a segunda realizou-se no dia 30 de junho e per-
correu os principais jardins, logradouros, praças e avenidas 
do Areeiro, tendo desafiado os participantes a doarem bens 
para a resposta de apoio alimentar da JFA.
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ROTEIRO

JARDINS DA FREGUESIA
O Verão é a oportunidade perfeita para aproveitar a fase mais 
tranquila da cidade explorando e descobrindo os jardins, ruas e 
monumentos da sua freguesia. 
Quantas vezes passa no mesmo sítio sem reparar que existe um 
jardim, um parque infantil, um quiosque com esplanada ou mes-
mo um campo de jogos onde pode ir passear, praticar exercício 
físico, brincar com os seus filhos ou fazer um piquenique?
Os espaços mais óbvios do Areeiro – pela dimensão e oferta - são 
a Alameda D. Afonso Henriques que tem um quiosque, máqui-
nas de ginástica de manutenção, um parque infantil e uma zona 
relvada a perder de vista; o Jardim Fernando Pessa que além da 
zona relvada possui um parque canino, um campo de jogos, uma 
zona com máquinas de fitness, um parque infantil e um quiosque 
com esplanada; e o Parque Urbano do Vale da Montanha com 
11 hectares, parques infantis, parque de merendas e áreas para a 
prática de exercício físico, passeios de bicicleta e ginástica.

No entanto, há um sem número de recantos que convidam ao 
lazer e ao passeio, como é o caso da Praça João do Rio que tem 
um parque infantil, várias sombras e um agradável lago que foi re-
cuperado nos últimos anos; o Jardim Irmã Lúcia, junto à Igreja São 
João de Deus e a poucos metros da Praça de Londres, que além 
de um parque infantil tem um quiosque com esplanada; e a Praça 
Afrânio Peixoto com espaços verdes, sombras, um lago também 
recuperado recentemente e uma zona com mesas e cadeiras. 
Além dos jardins, a maior parte das avenidas e ruas da freguesia 
do Areeiro convidam ao passeio, como é o caso, por exemplo, 
da Guerra Junqueiro com passeios largos, canteiros floridos e 
uma ciclovia; a zona do bairro do Arco do Cego com pequenos 
jardins, bancos e sombras; as praças de Londres e Pasteur; e as 
avenidas como a de Paris, Roma e João XXI.

Jardim da Av. Afonso Costa

Parque infantil do Jardim Fernando Pessa

Praça João do Rio

Jardim Irmã Lúcia

Praça Afrânio Peixoto

Arco do Cego

 Praça de Londres



AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL 

CAMINHADA SOLIDÁRIA
No sentido de sensibilizar a comunidade local a participar de forma mais ativa no respeito pelo bem-estar animal, o novo 
pelouro dinamizou no dia 27 de maio uma caminhada solidária que desafiou os participantes a doarem bens alimentares 
para as colónias de gatos silvestres da freguesia do Areeiro. 

VOLUNTÁRIOS PARA OS ANIMAIS 
E PRIMEIRO ABRIGO DE GATOS
A primeira medida promovida pelo novo pelouro 
foi a implementação do Corpo de Voluntários para 
os Animais que faz diariamente o acompanhamen-
to das colónias de gatos silvestres, no território da 
Freguesia do Areeiro.
A par desta medida, foi inaugurado o primeiro abri-
go para gatos de rua numa colónia que pertence 
ao programa CED da CAL, havendo a intenção de 
aumentar o número de abrigos de forma a cobrir o 
território da Freguesia.

p.15

Cada vez mais a sociedade reconhece a importância de pensar em alternativas para minimizar a dor e o sofrimento 
dos animais, bem como promover o seu bem-estar e a saúde pública. 
Com esse objetivo, a Junta de Freguesia do Areeiro criou em abril deste ano o Pelouro do Ambiente e Bem-Estar 
Animal, tornando-se assim numa das poucas juntas de freguesia de Lisboa a ter um pelouro específico nesta matéria. 

JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO EMPENHADA NO 
RESPEITO PELO BEM-ESTAR ANIMAL E SAÚDE PÚBLICA

revista da freguesia AREEIRO
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GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 

AJUDAMO-LO A ENCONTRAR TRABALHO E A REFORÇAR AS SUAS QUALIFICAÇÕES

Sabia que a Junta de Freguesia do Areeiro tem um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) que disponibiliza ofertas 
de emprego, ações de qualificação profissional e apoio na preparação para entrevistas de trabalho, bem como do 
seu curriculum vitae e carta de apresentação?
Há atendimentos personalizados todas as quintas-feiras, entre as 15H e as 18H, que podem ser marcados por tele-
fone (218 485 130) ou presencialmente na Delegação da Junta de Freguesia do Areeiro, na Rua Abade Faria, nº 37.
Consulte abaixo os serviços prestados pelo GIP tanto a utentes como a empresas da freguesia do Areeiro. 

SERVIÇOS PARA UTENTES: 
• Informações e encaminhamento para medidas de apoio 
ao emprego;
• Informações e encaminhamento para ações de qualifica-
ção profissional;
• Apoio à procura ativa de emprego;
• Divulgação e pesquisa de ofertas;
• Elaboração do CV e carta de apresentação;
• Preparação para entrevistas.

SERVIÇOS PARA EMPRESAS: 
• Informação e apoio na candidatura a medidas de apoio 
à contratação;
• Captação de ofertas de emprego;
• Divulgação de ofertas de emprego juntos dos desem-
pregados;
• Triagem e identificação de candidaturas válidas e enca-
minhamento.

ENTREGA DO PRÉMIO AREEIRO EMPREENDE
O Gabinete de Inserção Profissional criou o projeto “Areeiro 
Empreende” com o objetivo de desafiar os empreendedores 
da freguesia a desenvolverem novas ideias de negócios em 
áreas tão variadas como turismo, serviços, comércio, tecnolo-
gias da informação e comunicação, saúde na 3ª idade e em-
preendedorismo social. 
O vencedor da 1ª edição desta iniciativa foi o autor da plata-
forma Explica-me, que é um site que coloca em contacto ex-
plicadores e alunos. A entrega do prémio ao jovem empreen-
dedor André Santos realizou-se na sede da Junta de Freguesia 
do Areeiro em abril deste ano. 

1.º ANO DA BOLSA DE EMPREGO 

DO AREEIRO 

Em junho de 2017, o Gabinete de Inserção Pro-

fissional da Junta de Freguesia do Areeiro lan-

çou a plataforma online de emprego “O Que 

Posso Oferecer?”. Esta bolsa de trabalho é um 

ponto de encontro entre quem procura empre-

go e quem procura colaboradores. Apesar desta 

plataforma incluir ofertas e candidaturas de fora 

da freguesia, dá prioridade às empresas locais, 

bem como os fregueses do Areeiro.

Durante o primeiro ano, foram centenas as ofer-

tas de trabalho inseridas nesta bolsa, em áreas 

como secretariado, contabilidade, geriatria, 

gestão, entre outras. 

Para se inscrever, basta consultar o portal no site 

da Junta de Freguesia do Areeiro e responder 

às ofertas ativas ou colocar a sua própria candi-

datura; ou publicar o seu anúncio de emprego.  

+ INFORMAÇÕES: OQUEPOSSOOFERECER.JF-AREEIRO.PT
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CEGOS
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 

Carros estacionados no passeio, dejetos de ani-
mais, lixo no chão e até placards publicitários na 
via pública são apenas alguns dos obstáculos que 
os cegos e portadores de baixa visão enfrentam 
diariamente nas ruas da nossa cidade. 

Só no Areeiro estima-se que vivam cerca de duas 
mil pessoas com baixa visão, sendo que a maioria 
está desempregada e um grande número não está 
integrado na comunidade, nem é auto-suficiente 
em tarefas tão “simples” como cozinhar, ir ao su-
permercado ou aos correios.

No sentido de facilitar a sua integração e de pro-
mover uma participação mais ativa na sociedade, a 
Junta de Freguesia do Areeiro criou uma parceria 
com a Associação Promotora do Ensino dos Ce-
gos que pretende incentivar o ensino de Braille, o 
uso da informática como ferramenta de inclusão e 
organização de workshops, bem como a criação 
de uma campanha de sensibilização da população 
que reduza os obstáculos deixados na via pública 
que prejudicam a circulação dos cegos.

SE CONHECE ALGUMA PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA VISUAL, CONTACTE A JUNTA DE FRE-
GUESIA DO AREEIRO. AJUDE-NOS A AJUDAR!

+ info: Associação Promotora do Ensino dos Cegos
Rua Francisco Metrass, nº 95 | 1350-141 Lisboa | 
213 887 833 | apecgeral1888@gmail.com
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segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira
Clínica Geral 17H às 18H30 17H às 18H30

Ortopedia 16H às 17H45

Dermatologia 15H

Ginecologia 16H às 18H

Medicina Dentária 13H30 às 18H30 13H30 às 18H
9H às 12H

14H30 às 18H
9H30 às 13H 13H30 às 18H

Nutricionista 14H00 às 17H45

Oftalmologia 16H30 às 18H

Otorrinolaringologia 15H45 às 17H

Psicologia Adultos/Jovens 14H às 15H

Urologia 15H às 15H30

Enfermagem 12H às 14H 12H às 14H 12H às 14H 12H às 14H 12H às 14H

Av. Óscar Monteiro Torres, n.º 19-A / Horário: de segunda a sexta-feira, das 09H às 19H

POSTO MÉDICO- SEDE                   TELEFONE:  217 972 795

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira
Clínica Geral 14H às 18H 10H30 às 13H

Psicologia 15H às 18H

Enfermagem 10H às 12H 10H às 12H 10H às 12H 10H às 12H 10H às 12H

Rua Abade Faria, n.º 37- R/C Dto. / Horário: de segunda a sexta-feira, das 10H às 18H

EXTENSÃO – DELEGAÇÃO                            TELEFONE:  218 485 130

AREEIRO revista da freguesia

ENCONTRO NACIONAL DA DIABETES NO AREEIRO 
O Grande Encontro Nacional da Diabetes realizou-se este ano na freguesia do Areeiro no Fórum Lisboa e no Jardim Fernando 
Pessa e contou com o apoio da Junta de Freguesia do Areeiro. A iniciativa, organizada pela APDP - Associação Protectora dos 
Diabéticos de Portugal, realizou-se no dia 26 de maio e contou com a presença de centenas de pessoas que assistiram a pales-
tras sobre alimentação e exercício físico, teatro, espetáculo de música e poesia e que participaram em jogos tradicionais, aulas 
de Chi Kung e num almoço virtual.

SAÚDE
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Atos e Consultas Médicas Residentes Não Residentes
Consulta de Clínica Geral 13€ 25€

Consulta de Especialidade 30€ 35€

Receituário 2,50€ 2,50 €

Fisioterapia por sessão 30€ 30€

Enfermagem ao Domicilio Preço 
Injeções 8€

Avaliação Tensão Arterial 7€

Avaliação Glicémia Capilar 8€

Penso Simples 10€
Penso Complexo Pequeno 13€
Penso Complexo Médio 15€
Penso Complexo Grande 20€

Atos de Enfermagem Preço 
Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00 €

Vacinas 1,00 € 

B M Test 1,50 € 

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

As consultas médicas e os serviços de enfermagem nos 
Postos Clínicos da Junta de Freguesia do Areeiro estão 
sujeitos a uma tabela de preços, podendo em alguns casos 
variar em função de ser ou não residente na Freguesia.
NAS CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, OS MORADORES 
COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 ANOS  
BENEFICIAM DO DESCONTO DE 30%

 TABELA DE PREÇOS - RESIDENTES E NÃO RESIDENTES

CONSULTAS MÉDICAS DOMICILIÁRIAS
Anjos da Noite - 24H / 7dias por semana - Tlf.: 217 972 795

DIABETES - Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal
Consultas de especialidade e tratamentos a preços comparticipados
Tlf.: 217 972 795 

CARDIOLOGIA
Dr - Luís de Lima Faleiro - Tlf.: 217 972 795

FISIOTERAPIA - Fisiopharma
Clínica Médica Fisioterapia e Homeopatia a preços especiais
Tlf.: 217 972 795 

PSIQUIATRIA
Dr. Fernando Seabra - Dra. Paula Duarte - Tlf.: 217 972 795

UROLOGIA
Dr. Almeida Santos - 3ªf das, 15h30 às 19h00) - Tlf.: 217 972 795

ACORDOS
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FORMAÇÕES E NOVA CONSULTA DE DIABETES
Durante os meses de maio e junho, a Junta de Freguesia 
do Areeiro (JFA) em parceria com a APDP – Associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal realizaram duas 
sessões formativas gratuitas para diabéticos sobre ali-
mentação e mitos sobre a diabetes. Estas sessões estão 
inseridas no acordo de cooperação estabelecido entre 
a JFA e a APDP que pretende sensibilizar a população 
em geral para a diabetes e reforçar a informação sobre a 
doença junto dos diabéticos, além de facilitar o diagnós-
tico, avaliação e reencaminhamento dos doentes com 
diabetes para consultas de especialidade e tratamentos 
com preços comparticipados pela JFA. 
Inserida nesta parceria, desde dia 2 de julho, o Posto Mé-
dico da Av. Óscar Monteiro Torres disponibiliza consultas 
de diabetes realizadas por uma médica da APDP. Esta 
consulta é exclusiva para residentes na freguesia do Areei-
ro, implica marcação prévia (217 972 795) e realiza-se na 
primeira segunda-feira de cada mês, a partir das 15H. 

RASTREIOS COGNITIVOS
No dia 25 de maio, o Núcleo da Ação Social da Junta de Fre-
guesia do Areeiro e a Fundação São João de Deus organi-
zaram rastreios cognitivos gratuitos no auditório da JFA. Os 
rastreios tiveram uma grande adesão por parte dos nossos 
fregueses que ficaram a saber melhor o desempenho do fun-
cionamento do seu cérebro. 

ENFERMAGEM DOMICILIÁRIA
A Junta de Freguesia do Areeiro estabeleceu um acordo 
com a empresa Sara Medeiros, Lda no sentido de proporcio-
nar um novo serviço de enfermagem ao domicílio que entrou 
em vigor em maio deste ano. Através deste acordo, exclusi-
vo para residentes no Areeiro, é possível usufruir de enfer-
magem ao domicílio todos os dias úteis das 14H às 18H. 
A marcação deve ser feita por telefone (916 369 710) direta-
mente com a enfermeira Sara Medeiros, dentro do horário 
de funcionamento deste serviço (14H-18H).



♫

♫

♫

LOCAL: CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO
Rua Arco do Cego n,º54 1000-019, Lisboa | 211 947 395

ATIVIDADES
DE TEMPOS

LIVRES

DO 5º
AO 9º ANO

8H - 12H ou
15H - 20H

APOIO
AO ESTUDO

PRIORIDADE A RESIDENTES | *NÃO RESIDENTES: 30€
Abertura condicionada ao número mínimo de inscrições

15€
MÊS*


