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POR UM NATAL 
MAIS SOLIDÁRIO 
E POR UM 2019 
DE ESPERANÇA

Com o aproximar do Natal e do Ano 
Novo, é chegado o momento de paz 
e de reflexão. 

Tempo de reunir a família e os ami-
gos, de apelar aos valores que real-
mente fazem a diferença na nossa 
vida pessoal e profissional e até en-
quanto cidadãos, amigos e vizinhos. 

Tempo de sermos mais solidários, de 
nos colocarmos no lugar do próximo 
e de promovermos valores como a 
fraternidade, a compreensão e a in-
clusão.

Nesta época natalícia, bem como no 
resto do ano, a Junta de Freguesia do 
Areeiro coloca-se no lugar de cada 
um dos seus fregueses na procura por 
respostas e soluções que vão ao en-
contro das suas necessidades.

É desta forma que sinto esta época, 
um período onde a palavra solidarie-
dade tem uma importância acrescida.

Ao longo do ano, a Junta de Fregue-
sia do Areeiro tem como objetivo 
estar perto de todos os residentes, 
quer no apoio quer na melhoria do 
seu bem-estar e condições de vida. 
Em nada altera este período, apenas 
reforça o nosso propósito de estar 
mais perto de todos. É desta forma 
que entendo o nosso trabalho como 
autarcas.

Despeço-me com os mais sinceros 
votos de um Santo Natal e que 2019 
seja para todos um ano de saúde e 
prosperidade.

Fernando Braamcamp

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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Educação
• Entrega de material escolar 
a todos os alunos do 1.º ciclo 
• Manuais gratuitos para os alunos 
de Lisboa
• Por uma freguesia mais ecológica. 
Escola EB 2, 3/Secundária D. Filipa 
de Lencastre recebeu a Bandeira 
Verde Eco-Escolas
• Espaço Jovem: apoio ao estudo 
e atividades desportivas e lúdicas

Espaços Verdes
• Estamos a tornar o Areeiro mais verde 

Agenda
• Saiba o que temos reservado para si 
nos meses de novembro e dezembro

Cultura
• Bilhetes para espetáculos a preços 
reduzidos
• Cinema ao ar livre
• Azeitão: um passeio gastronómico 
e cultural
• Visitas culturais

ÍNDICE

Saúde
• Palestra de Reiki
• Postos médicos: consultas e horários
• Tabelas de preços
• Novas consultas de osteopatia e 
fisioterapia
• Fisioterapia ao domicílio  
• Acordos

Desporto
• Escolinhas de futebol do Areeiro 
a todo o gás
• Clube Desportivo do Alto Pina 
lança formação avançada em natação 
• Caminhadas noturnas do Areeiro

12

22

08

Porta a Porta
• Informações e percurso

1004
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07

Espaço Público
• Parque infantil da Praça João 
do Rio ganha novas cores 
• Substituição de grelhas no Jardim 
Fernando Pessa 
• Quadro de competências 
da Junta de Freguesia

05

Dinamização 
do Espaço Público
• Festival Gandhi
• Halloween: uma noite 
assustadoramente divertida

09

Feira Medieval da Alameda11

Gabinete de Inserção 
Profissional
• Programa AreeiroEmpreende: 
Junta de Freguesia do Areeiro apoia 
ideias de negócio de estudantes 
do Técnico
• Balanço da Plataforma “O Que 
Posso Oferecer” 
• Já conhece a caravana 
da empregabilidade do projecto 
Roteiro Emprega

13

Núcleo de Ação Social
• Rede solidária de recolha e entrega 
de bens alimentares
• Banco de ajudas técnicas

15

Centro Intergeracional 
do Areeiro
• Atividades, horários e informações
• Novas modalidades e mais horários
• Modalidades gratuitas

16

Ambiente 
e bem-estar animal
• Abrigos para gatos de rua 
em destaque na imprensa 
• Oferta da primeira consulta veterinária
• Acordo com a Sociedade 
Protectora dos Animais
• Participação na Feira Sustentável 
no Agrupamento de Escolas 
D. Filipa de Lencastre

18

Boas Festas

Dia dos Avós 
• Avós e netos unidos por uma causa 
solidária

14

Dia do Cão 
• Dia do Cão assinalado com 
uma cãominhada, demonstrações 
cinotécnicas, adoções responsáveis 
e mostra canina
• Sacos de plástico biodegradáveis 
para os dejetos caninos

19

Higiene Urbana 
• Limpeza cada vez mais importante 
na cidade
• Não abandone o lixo na rua
• Apanhe os dejetos do seu animal. Sacos 
gratuitos biodegradáveis para recolha
• Saiba onde depositar os óleos 
alimentares usados
• Serviços e contactos úteis
• Quadro de competências da Junta de 
Freguesia

20



AREEIRO revista da freguesia

Consulte todos os eventos e notícias
da sua Freguesia aqui:

novembro

17 de novembro | 9H – 17H
Feira São João de Deus

Antiguidades e Artesanato
Praça de Londres

12 de novembro 
Abertura das inscrições para a

5.ª edição das Olisipíadas

19 a 30 de novembro | 10H - 18H
Inscrições abertas

Areeiro em Férias no Natal - 6 aos 12 anos
Sede da Junta de Freguesia do Areeiro

14 de dezembro 
Data limite para entrega de propostas

11.ª edição do Orçamento Participativo 
http://www.lisboaparticipa.pt/

20 de dezembro | 10H
Itinerários de Lisboa:

Exposição do Mundo Português
Ponto de Encontro:

Praça do Império, junto à Fonte Luminosa
Marcações: lisboa.cultural@cm-lisboa.pt

+ info:
www.facebook.com/lisboacultura.itinerarios

16 de dezembro | 16H
Sessão de Cinema “A Vida de Brian”
Fórum Lisboa - Av. de Roma, nº 14L

Preço: 4€

17 a 28 de dezembro 
Areeiro em Férias no Natal | 6 aos 12 anos 

Centro Intergeracional do Areeiro 

dezembro
2 de dezembro | 16H

Sessão de Cinema
“Voando Sobre um Ninho de Cucos”
Fórum Lisboa - Av. de Roma, nº 14L

Preço: 4€

7 de dezembro | 15H
Sessão Formativa Gratuita para Diabéticos:

“Benefícios da Atividade Física”
Auditório da sede da JFA  

4 de dezembro | 10H
Itinerários de Lisboa:

Exposição do Mundo Português
Ponto de Encontro: 

Praça do Império, junto à Fonte Luminosa
Marcações: lisboa.cultural@cm-lisboa.pt

+ info:
www.facebook.com/lisboacultura.itinerarios

www.jf-areeiro.pt/pt www.facebook.com/jfareeiro www.instagram.com/jfareeiro
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PARQUE INFANTIL DA PRAÇA JOÃO DO RIO 
GANHA NOVAS CORES JARDIM FERNANDO PESSA

SUBSTITUIÇÃO DE GRELHAS
A Junta de Freguesia do Areeiro procedeu à substituição 
dos canais e das grelhas de escoamento de água no Jar-
dim Fernando Pessa, adotando uma solução que se pre-
tende mais duradoura e mais eficiente.
As novas grelhas fazem uma maior pressão na caixa do 
canal, o que faz com que não saiam tão facilmente.

JUNTA DE FREGUESIA
• Reparação das calçadas
• Refixação e substituição de sinalização vertical
• Repintura de passadeiras
• Manutenção e substituição do mobiliário 
urbano (bancos, pilaretes, papeleiras, floreiras,  
corrimões, gradeamentos de proteção)
• Manutenção e reparação de Parques Infantis

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
• Reparação do alcatrão
• Colocação de nova sinalização vertical
• Autorização de novas passadeiras
• Iluminação
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Durante o mês de outubro, a Junta de Freguesia do Areeiro 
procedeu à substituição do piso dos dois parques infantis 
localizados na Praça João do Rio. Esta intervenção teve por 
objetivo tornar este espaço mais seguro para as crianças da 
freguesia, além de dar novas cores a toda esta área de lazer.
Na agenda do departamento do Espaço Público também 
está o parque infantil da Alameda, estando a Junta de Fre-
guesia do Areeiro a aguardar pelo projeto da Câmara Muni-
cipal de Lisboa para requalificar este espaço e torná-lo numa 
zona de lazer exemplar para todas as famílias que aqui vivem 
ou que nos visitam.

Boas Festas



ESPAÇOS VERDES 

ESTAMOS A TORNAR O AREEIRO MAIS VERDE
As árvores desempenham um papel fundamental nas cidades que vai muito para além do aspeto 
estético e da sombra que promovem nos parques, jardins, praças e ruas. 
As árvores diminuem a temperatura e protegem do vento, absorvem dióxido de carbono e 
libertam oxigénio, reduzem o ruído, servem de abrigo e alimento a várias espécies animais e 
favorecem a infiltração das águas pluviais, ou seja, da chuva. 
Com o objetivo de substituir árvores que tiveram de ser abatidas por colocarem a segurança de pessoas 
e bens em risco, foram plantadas novas árvores em diversos locais da Freguesia nos últimos meses. 
O parque infantil Bernardo Santareno, por exemplo, tem dois novos Prunus Cerasifera Piasardii, 
habitualmente conhecidos por ameixoeiras púrpuras; o Jardim Fernando Pessa tem um Prunus 
ou ameixoeira púrpura; e Rua Sarmento Beires tem uma Cercis Siliquastrum, mais conhecida 
por olaia.

A Rua Sarmento Beires 
tem uma nova 
Cercis Siliquastrum, 
mais conhecida por Olaia

AREEIRO revista da freguesia
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EDUCAÇÃO

ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR 
A TODOS OS ALUNOS DO 1.º CICLO 
Para assinalar o arranque de mais um ano letivo, a Junta de 
Freguesia do Areeiro voltou a oferecer a todos os alunos 
do Ensino Básico um kit de material escolar essencial cons-
tituído por lápis, esferográficas, estojo, régua, canetas de 
feltro, lápis de cor, cadernos e tesoura. 
Esta iniciativa tem por objetivo permitir que todos os alu-
nos do 1.º ciclo da freguesia do Areeiro tenham acesso gra-
tuito a material escolar para o regresso às aulas, de forma a 
minimizar o encargo das famílias, mas também a estimular e 
motivar os mais jovens no seu percurso escolar. 
Para celebrar o início do ano letivo, o Executivo da Junta 
de Freguesia do Areeiro esteve presente no primeiro dia de 
aulas da Escola São João de Deus, onde procedeu à entre-
ga dos kits de material escolar. 

POR UMA FREGUESIA MAIS ECOLÓGICA A Freguesia do Areeiro foi distinguida com o certificado "Município Parceiro Eco-Escolas 2018" e a Escola EB 2,3/Secundária D. Filipa de Lencastre recebeu a Bandeira Verde Eco-Escolas atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental 
Education.

MANUAIS GRATUITOS PARA OS ALUNOS DE LISBOA
Recorde-se que, a par desta medida, os estudantes da 
capital do 1.º ao 12.º ano, do ensino público, também 
beneficiaram este ano de manuais escolares gratuitos. 
Apesar de a nível nacional, os manuais escolares só serem 
gratuitos para os alunos 1.º ao 6.º ano que frequentam 
estabelecimentos de ensino da rede pública, a Câmara 
Municipal de Lisboa decidiu estender esta gratuitidade 
até ao final do secundário, incluindo assim cerca de 150 
mil estudantes entre o 7.º e o 12.º ano.

Este espaço encontra-se aberto em dois turnos - manhã 
(8H-13H) e tarde (15H-20H) – e disponibiliza apoio ao estudo, 
jogos e atividades lúdicas, didáticas e desportivas.
A frequência deste espaço tem um custo mensal de €15 para 
residentes na freguesia e de €30 para não residentes e as ins-
crições podem ser feitas no Centro Intergeracional do Areeiro 
(Rua Arco do Cego, n.º 54 | 211 947 395 ).

ESPAÇO JOVEM: APOIO AO ESTUDO 
E ATIVIDADES DESPORTIVAS E LÚDICAS
Para dar resposta às necessidades das famílias do Areeiro, 
a Junta de Freguesia criou um Espaço Jovem no Centro In-
tergeracional do Areeiro com atividades de ocupação dos 
tempos livres para as crianças e jovens que frequentam entre 
o 5.º e o 9.º ano. 

Boas Festas
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CLUBE DESPORTIVO DO ALTO PINALANÇA FORMAÇÃO AVANÇADA EM NATAÇÃOPela primeira vez, os jovens da freguesia do Areeiro podem praticar a modalidade de natação de competição.Esta oferta foi criada pelo Clube Desportivo do Alto Pina este ano e os treinos decorrem na piscina do Complexo Desportivo do Casal Vistoso.+ info: cdap.natacao@gmail.comTelefones: 962 606 717 / 967 343 684 / 965 604 659

ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO AREEIRO A TODO O GÁS
A época 2018/2019 da Escolinha de Futebol da Junta de Fre-
guesia do Areeiro (JFA) arrancou dia 20 de setembro com uma 
sessão de apresentação do projeto aos pais e encarregados de 
educação dos jovens atletas que decorreu no Auditório da JFA.  
A sessão contou com a presença do Executivo da JFA, bem 
como do coordenador e dos monitores das escolinhas que 
apresentaram o projeto aos pais e às crianças. 
Recorde-se que a Escolinha de Futebol foi criada há 11 anos, 
tendo formado mais de quatro centenas de crianças que hoje 
jogam em clubes conceituados desta modalidade. Mais do que 
ensinar as melhores técnicas e táticas, este projeto pretende 
fomentar o desportivismo, o respeito, a cidadania e as relações 
pessoais, bem como desenvolver as capacidades físicas e mo-
toras dos participantes.

DESPORTO

CAMINHADAS NOTURNAS DO AREEIRO
Depois do sucesso das caminhadas diurnas realizadas nos me-
ses de maio, junho e julho, o Pelouro do Desporto da JFA apos-
tou na realização de um percurso noturno de oito quilómetros no 
Parque Urbano do Vale da Montanha e no Parque da Bela Vista. 
Com o objetivo de assinalar o regresso à cidade e às rotinas 
saudáveis da prática desportiva, as duas primeiras caminhadas 
noturnas foram muito bem aceites pelos nossos fregueses que 
participaram em massa nas iniciativas de 22 de setembro e 12 
de outubro. 

AREEIRO revista da freguesia



DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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HALLOWEEN: UMA NOITE 
ASSUSTADORAMENTE DIVERTIDA
Milhares de bruxas, mortos vivos, esqueletos, vampiros, drácu-
las, monstros e outros seres assustadores desfilaram pelas ruas 
da freguesia do Areeiro na maior Halloween Parade de Lisboa. 
A festa terminou com a distinção das máscaras mais originais e 
com a promessa de voltar para o ano. 
A iniciativa decorre há cinco anos, é organizada pelo Bairro 
em Movimento e conta com o apoio da Junta de Freguesia 
do Areeiro. 

FESTIVAL GANDHI
No dia 27 de outubro, a Casa da Índia e a Junta de Fre-
guesia do Areeiro organizaram o Festival Gandhi com o 
objetivo de assinalar o 150º aniversário do nascimento de 
Mahatma Gandhi. 
A iniciativa que se realizou na Alameda D. Afonso Henri-
ques contou com a presença da Embaixadora da Índia em 
Portugal, Nandini Singla, do presidente do Alto Comissa-
riado para as Migrações, Pedro Calado, do Tesoureiro da 
Junta de Freguesia do Areeiro (JFA), Ameetkumar Subhas-
chandra, do Vogal da JFA Rudolfo de Castro Pimenta, e do 
presidente da Casa da Índia em Lisboa.

A Embaixadora da Índia elogiou esta iniciativa bem como 
a criação da Casa da Índia e não esqueceu o importante 
papel que Gandhi teve não só na independência da Índia, 
mas sobretudo por este «falar sobre verdade e amor». «Ele 
não acreditava que ia mudar o mundo, mas sim que se ia 
mudar a si próprio. Sejam a mudança que querem ver...», 
apelou Nandini Singla.
Entre as 10H00 e as 18H00, a Alameda encheu-se de aro-
mas, sabores, músicas e danças indianas, além da realiza-
ção de palestras e debates sobre a vida e legado de Gandhi 
com a presença de representantes da comunidade Hindu, 
Sikh, Templo Shiva, Casa de Goa e Casa da Índia.
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AREEIRO revista da freguesia

Avenida Afonso Costa - Rua Jorge Castilho

P.S.P Olaias - Bairro Portugal Novo 

Avenida Afonso Costa - Paragem autocarro 

Rua Sarmento Beires

Avenida Afonso Costa - Largo Casal Vistoso

Avenida Almirante Reis - Praça João do Rio

Rua Barão de Sabrosa 

Rua Abade Faria - Delegação J.F. Areeiro

Alameda - Centro de Saúde

Alameda - Avenida Manuel da Maia

Praça de Londres

Avenida de Paris 

Rua Vitor Hugo - Rua Agostinho Lourenço

São João de Deus - Estação Roma/Areeiro

Avenida de Madrid

Rua João Villaret - Sede J.F. Areeiro

Rua Augusto Gil

Rua Oliveira Martins

Avenida Oscar Monteiro Torres

Avenida de Roma - CTT

Igreja de São João de Deus

Rua Bacelar e Silva

Praça de Londres

Avenida João XXI

A Junta de Freguesia do Areeiro 
disponibiliza um serviço de

transporte urbano gratuito que 
percorre as principais ruas da 

freguesia.

O Porta a Porta foi criado para 
responder à necessidade de 

mobilidade dentro da freguesia
e facilitar as deslocações aos 

correios, banco, centro de saúde 
ou supermercado, sobretudo dos 

seniores ou dos fregueses com
mobilidade reduzida.

Este serviço tem uma lista de 
paragens onde pode recolher

ou deixar os utentes, mediante 
agendamento telefónico através 

do seguinte contacto:

916 128 329

Horário:
2ªF A 6ªF

8H30 - 12H30
14H30 - 17H30

+info:
Rua João Villaret, nº 9

21 840 02 53
geral@jf-areeiro.pt

O Porta a Porta está preparado para proceder ao transporte de utentes 
com mobilidade reduzida

FEIRA MEDIEVAL DA ALAMEDA
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Durante três dias a Alameda D. Afonso Henriques encheu-se 
de cores, aromas e sons que levaram os milhares de visitantes 
numa verdadeira viagem ao passado.
A Feira Medieval da Alameda voltou a superar todas as ex-
pectativas e nos dias 19, 20 e 21 de outubro surpreendeu os 
presentes com inúmeros espetáculos de música e dança, re-
criações históricas e gastronomia; e até a oportunidade de os 
mais jovens verem de perto vários animais, como os cavalos e 
as corujas, e de os mais crescidos experimentarem atividades 
da Idade Média como o arco e a flecha. 

FEIRA MEDIEVAL DA ALAMEDA

A Feira Medieval da Alameda já vai na sua 3ª edição e é uma 
iniciativa produzida pela TrásEventos e organizada pela Junta 
de Freguesia do Areeiro.

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

Boas Festas
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CULTURA

AZEITÃO: UM PASSEIO GASTRONÓMICO E CULTURAL
Foram mais de 100 os seniores que aceitaram o desafio da Junta de 
Freguesia do Areeiro de conhecer Vila Nogueira de Azeitão, o Museu e 
a Adega da Bacalhôa e ainda degustar um tradicional almoço-convívio. 
Esta viagem gastronómica e cultural decorreu dia 16 de setembro e brin-
dou ainda os participantes com o animado baile.

BILHETES PARA ESPETÁCULOS A PREÇO REDUZIDOCom o objetivo de facilitar o acesso à cultura, a Junta de Freguesia do Areeiro disponibilizou bilhetes a preço reduzido para o espetáculo "Insónia", interpretado por Fernando Mendes e em exibição no Teatro Armando Cortez.

CINEMA AO AR LIVRE
Com o objetivo de trazer as pessoas 
para a rua e aproveitar as noites ain-
da agradáveis de fim de Verão, a Jun-
ta de Freguesia do Areeiro organizou 
duas sessões de cinema ao ar livre no 
Jardim Fernando Pessa. O primeiro 
filme exibido foi Mulher-Maravilha, 
protagonizado por Gal Gadot e rea-
lizado por Patty Jenkins, no dia 8 de 
setembro. A segunda sessão estava 
agendada para 13 de outubro, mas 
teve de ser cancelada devido à tem-
pestade Leslie. 

VISITAS CULTURAIS 
Todos os meses, o escultor Jorge Melício organiza visitas culturais abertas aos fregueses do Areeiro com o objetivo 
de explorar museus e monumentos da cidade de Lisboa. No dia 25 de outubro, por exemplo, foi organizada uma 
visita aos Museus de Geociências - Departamento de Minas, do Instituto Superior Técnico, na freguesia do Areeiro. 



GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 

PROGRAMA AREEIROEMPREENDE: JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO APOIA IDEIAS 
DE NEGÓCIO DE ESTUDANTES DO TÉCNICO

JÁ CONHECE A CARAVANA DA EMPREGABILIDADE 
DO PROJETO ROTEIRO EMPREGA? 
Todas as quartas-feiras, entre as 14H e as 18H, a Caravana da Empregabilidade 
desloca-se ao Bairro do Portugal Novo com o objetivo de divulgar oportunidades 
formativas e de emprego, oferecendo acompanhamento individualizado e apoian-
do cada pessoa a construir o seu itinerário de integração profissional e/ou formati-
vo, de forma totalmente gratuita. O projeto estabelece parcerias com empresas e 
coloca as pessoas que procuram emprego, após um acompanhamento individua-
lizado, em contacto com o mercado de trabalho. 
+ info: Telefone: 213 140 073  - E-mail: roteiroemprega@clubeintercultural.org
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A Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) e o Instituto Superior 
Técnico (IST) assinaram dia 12 de outubro um acordo de coo-
peração que irá apoiar a implementação de projetos empreen-
dedores dos estudantes do Técnico que tragam mais-valias à 
comunidade local do Areeiro. Cada projeto irá receber uma 
verba de até 5.000€, num máximo de cinco ideias distinguidas.
O Programa AreeiroEmpreende lançado pelo Gabinete de 
Inserção Profissional irá apadrinhar ideias que se encontrem 

numa fase embrionária e que sejam suscetíveis de se trans-
formarem num negócio com particular ênfase a projetos 
de desenvolvimento em áreas como envelhecimento ativo; 
saúde na 3ª idade/geriatria; mobilidade; cidades inteligen-
tes/cidades ecológicas; comércio local; serviços autárqui-
cos; e participação cívica e comunitária.
As inscrições terminaram a 5 de novembro, decorrendo a 
seguir a avaliação dos projetos recebidos. 

BALANÇO DA PLATAFORMA 
“O QUE POSSO OFERECER”
A bolsa de emprego da Junta de Freguesia do Areeiro 
pode ajudá-lo a encontrar ofertas na sua área, além de 
permitir que se inscreva como prestador de serviços.
A plataforma “O Que Posso Oferecer” é um ponto de 
encontro entre quem procura emprego e quem procura 
colaboradores, disponibiliza dezenas de ofertas todos 
os meses e já ultrapassou as 10 mil visualizações no últi-
mo mês de outubro.
Consulte o seu portal de trabalho aqui:
oquepossooferecer.jf-areeiro.pt

2018
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DIA DOS AVÓS

AVÓS E NETOS UNIDOS 
POR UMA CAUSA SOLIDÁRIA
Todos os anos, o Núcleo de Ação Social da 
Junta de Freguesia do Areeiro celebra o 
dia 26 de julho de uma forma muito espe-
cial e este ano não foi exceção. 
O Dia dos Avós comemorou-se no Jardim 
Fernando Pessa com muita animação, aulas 
de zumba e pilates, música cabo verdiana e 
um desfile de moda solidário apresentado 
por Carlos Alberto Vidal, mais conhecido 
por “Avô Cantigas”.
Além da animação, houve rastreios de saú-
de gratuitos, um espaço de beleza e bem-
-estar, massagens, brindes e jogos tradicio-
nais que uniram gerações. 

Dezenas de avós e netos passaram na nossa 
companhia um dia cheio de surpresas e boa 
disposição que culminou com um desfile 
cujas peças foram concebidas por avós da 
Freguesia e posteriormente enviadas para 
crianças desfavorecidas de Cabo Verde.
Desta iniciativa fizeram parte entidades 
como a D’Avó with Love, a Farmácia Al-
garve, a Polícia de Segurança Pública, a 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o 
Centro Social Paroquial São João de Deus, 
o Centro de Dia do Alto Pina.
A embaixadora da República de Cabo Ver-
de em Portugal, Manuela Brito, também 
esteve presente neste evento que uniu 
gerações.
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NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

REDE SOLIDÁRIA DE RECOLHA E ENTREGA 
DE BENS ALIMENTARES
Durante o mês de agosto a Junta de Freguesia criou uma rede 
de voluntários que garantiu a recolha dos alimentos que so-
bravam diariamente da Padaria Portuguesa, entregando-os 
em associações solidárias da freguesia.
Em setembro, esta iniciativa solidária deu lugar a uma nova 
e mais abrangente que incluiu duas das maiores empresas 

do setor de retalho do País que têm espaços na freguesia do 
Areeiro: o Continente e o Intermarché. 
Estas duas lojas disponibilizam todos os dias úteis e sábados, 
bens alimentares excedentes que são posteriormente entre-
gues a instituições de cariz social. 
A Junta de Freguesia do Areeiro agradece a estes espaços comer-
ciais, bem como a todos os voluntários que aderiram a esta inicia-
tiva solidária e que fizeram a diferença na vida de muitas famílias. 

BANCO DE AJUDAS TÉCNICASA pensar nos residentes em situação de dependên-cia física ou com dificuldade de mobilidade tem-porária, a Junta de Freguesia do Areeiro criou um Banco de Ajudas Técnicas que é constituído por equipamentos de suporte à mobilidade que preten-dem proporcionar mais qualidade de vida e conforto aos seus utilizadores, bem como facilitar as rotinas diárias dos seus cuidadores. O Banco de Ajudas Técnicas da Junta de Freguesia do Areeiro disponibiliza camas articuladas, cadeiras de rodas, muletas, colchões anti escaras, andarilhos, entre outros equipamentos que são na sua maioria doados por fregueses e que são emprestados tem-porariamente. 
+ info: Núcleo de Ação Social | Delegação da Jun-ta de Freguesia do Areeiro | Rua Abade Faria, nº37 |218 485 130 | geral@jf-areeiro.pt

Boas Festas
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Ginástica 
Manutenção

Sénior - T1

Clube de
Tricot e Crochet

Desporto Jovem 5º ao 12º Ano

Pilates - T0 Pilates - T0

Ginástica 
Manutenção

Sénior - T1

Ginástica 
Manutenção

Sénior - T3

Ginástica 
Manutenção

Sénior - T2

Ginástica 
Manutenção

Sénior - T3

Ginástica 
Manutenção

Sénior - T2
Grupo Aprender,
Brincar, Crescer

Hip-Hop Kids - T1

Hip-Hop Kids - T2

GAP 30’ GAP 30’

ABS 30’**ABS 30’**

Hip-Hop Kids - T1

Hip-Hop Kids - T2

Pilates - T3 Pilates - T3

Pilates - T2

Ginástica
Localizada

Pilates - T1

Coro
do Areeiro

Ballet Fit*

Ginástica
LocalizadaYoga - T1

Yoga - T2 Yoga - T2

Yoga - T1

Power Fit Power Fit

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

10H00

9H00

11H00

12H00

14H00

15H00

18H00

17H00

16H00

19H00

20H00

Expressão
Dramática

Zumba Zumba

Pilates - T4 Pilates - T4

Atividades

*Início às 19H30
**Início às 20H30Atividades limitadas a número mínimo de participantes

Informações e Inscrições:
Rua do Arco do Cego, nº54

1000-019 Lisboa 
211 947 395

cia.inscricoes@jf-areeiro.pt

Horário: 
De 2ª à 6ª feira,

 das 08:00 às 21:00

Centro 
Intergeracional 
do Areeiro
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CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO

NOVAS MODALIDADES E MAIS HORÁRIOS  
O Centro Intergeracional do Areeiro, localizado no Bairro do 
Arco do Cego, tem por objetivo oferecer à população resi-
dente uma variada oferta de atividades desportivas, culturais, 
educativas e ocupacionais. 
No arranque de mais um ano letivo, a Junta de Freguesia do 
Areeiro criou mais aulas em horário pós-laboral e apostou em 
diversificar as modalidades no sentido de ir ao encontro das 
necessidades dos nossos fregueses. 
Além da Ginástica de Manutenção Sénior, Yoga, Pilates, Zum-
ba e Ginástica Localizada, este ano há GAP e ABS em moda-
lidades mais curtas (30 minutos) e aulas mais dinâmicas como 
Power Fit e Ballet Fit. 
Para as crianças, a partir dos três anos, mantêm-se as aulas 
de ballet e de hip-hop; novas atividades desportivas variadas 
para crianças e jovens do 5º ao 12º ano; e os Grupos Apren-
der, Brincar, Crescer para bebés e crianças até aos quatro anos 
que não frequentem infantário ou creche.
O Centro Intergeracional do Areeiro disponibiliza ainda coro, 
clube de tricot e crochet e aulas de expressão dramática.

MODALIDADES GRATUITAS A frequência de Ginástica de Manutenção Sénior é gratuita para maiores de 55 anos residentes na fre-guesia do Areeiro, bem como as aulas de coro que se realizam à sexta-feira. A participação nos Grupos Aprender, Brincar, Crescer também é livre, mas me-diante inscrição. 
As atividades com duas aulas por semana são 15€ mensais, enquanto as atividades com uma aula sema-nal são 7,5€ por mês. Apesar deste espaço ser sobre-tudo para os residentes na freguesia do Areeiro, há uma quota disponível para quem não vive na fregue-sia, cuja disponibilidade deve ser confirmada junto do Centro Intergeracional do Areeiro. Pode consultar o horário na íntegra na página ao lado.

Boas Festas
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ABRIGOS PARA GATOS DE RUA EM DESTAQUE NA IMPRENSA

AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL 

ACORDO COM A SOCIEDADE PROTECTORA DOS ANIMAIS
A Junta de Freguesia do Areeiro assinou dia 24 de outubro um acordo de cooperação com a Sociedade Protectora dos Animais (SPA). Este acordo surge em resposta ao objetivo da JFA de proceder ao controlo populacional das colónias de rua, nomeadamente atra-vés do método CED (Capturar - Esterilizar - Devolver) e de reforçar a prestação de cuidados médicos veteri-nários aos animais de rua e aos animais de moradores em situação de carência económica. O acordo irá ain-da promover a adoção de animais e a sensibilização e educação para a temática dos maus tratos e do aban-dono de animais. 

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA SUSTENTÁVEL 
DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. FILIPA 
DE LENCASTRE
O Agrupamento de Escolas D. Filipa de Len-
castre organizou uma Feira Sustentável inte-
grada no Erasmus+ project - Visions of Euro-
pean Cities, que deu a conhecer aos alunos 
e à comunidade em geral alguns produtos e 
serviços mais amigos do Ambiente.
A Junta de Freguesia do Areeiro esteve pre-
sente com um stand dedicado à sustentabili-
dade e bem-estar animal e contou com a pre-
sença de algumas voluntárias para os animais. 

OFERTA DA PRIMEIRA CONSULTA 
VETERINÁRIA
Para assinalar o Dia Mundial do Animal, 4 de ou-
tubro, a Junta de Freguesia do Areeiro e o Insti-
tuto Médico Veterinário celebraram um acordo de 
cooperação que oferece a primeira consulta grátis 
aos animais de estimação dos nossos fregueses. 
+ info: Instituto Médico-Veterinário
Av. Afonso Costa, n.º 36 | Telefone: 218 403 132

Desde que foi criado o Pelouro do Ambiente e Bem-Estar Ani-
mal, em abril deste ano, já foram instalados dois abrigos para 
gatos silvestres na freguesia do Areeiro e está para breve a im-
plementação de um terceiro. Capturar, Esterilizar e Devolver 
são os três pilares do programa CED que está a ser dinamizado 
pelo Corpo de Voluntários para ao Animais que acompanha dia-
riamente estes animais. 
Controlar a evolução das colónias e travar o seu crescimento 
desregrado, sem condições de salubridade e colocando mesmo 
em risco a saúde pública são os propósitos do trabalho levado a 
cabo pelo Pelouro do Ambiente e Bem-Estar Animal em sinergia 
com o grupo de voluntários. 
Este empenho e dedicação mereceram uma cobertura mediática 
evidente, estando em destaque na televisão (RTP1), rádio (RDP 
Internacional) e principais sites noticiosos: New in Town, Time 
Out, O Corvo, entre outros.

Gostava de fazer parte do Corpo de Voluntários para os Animais da Junta de Freguesia do Areeiro? 
FALE CONNOSCO: voluntariosbemestaranimal@jf-areeiro.pt
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SACOS DE PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS PARA OS DEJETOS CANINOS 
Atenta à importância de preservar o Ambiente, promover alternativas ecológicas e sensibi-
lizar a população, a Junta de Freguesia do Areeiro baniu os sacos de plástico tradicionais 
para recolha de dejetos caninos e investiu numa alternativa biodegradável.
A partir de agora, todos os sacos disponibilizados de forma gratuita aos fregueses do 
Areeiro passam a ser biodegradáveis. De salientar que os sacos estão disponíveis na sede e 
delegação da Junta de Freguesia do Areeiro, bem como nos dois postos de higiene urbana 
(Rua Jorge Castilho e Rua do Arco do Cego, nº 54).

DIA DO CÃO ASSINALADO COM UMA CÃOMINHADA, 
DEMONSTRAÇÕES CINOTÉCNICAS, ADOÇÕES 
RESPONSÁVEIS E MOSTRA CANINA
Consciente da importância de iniciativas que promovam o bem-
-estar animal e a solidariedade e adoção consciente, a Junta de 
Freguesia do Areeiro organizou um dia totalmente dedicado 
aos patudos e respetivos donos. 
O dia 28 de outubro começou com uma animada Cãominhada 
que reuniu dezenas de cães dos nossos fregueses e da Casa dos 
Animais de Lisboa; demonstrações do Grupo Operacional Ci-
notécnico da Unidade Especial da Polícia de Segurança Pública; 
e exibições de agility e mostra canin.
Além destas atividades, houve tempo para conhecer melhor as 
diferentes raças que estiveram presentes, estimular a adoção 
responsável e incentivar a doação de alimentos para os animais 
da União Zoófila e das colónias de gatos de rua do Areeiro.

DIA DO CÃO 

O Dia do Cão também teve uma feira com expositores com 
serviços e produtos para os nossos melhores amigos de quatro 
patas, animação infantil, street food e workshops temáticos. 
A Junta de Freguesia do Areeiro gostava de agradecer a todas 
as entidades, associações e organismos que estiveram presen-
tes e que tornaram este dia numa realidade e que ajudaram a 
encontrar um lar e uma família para quase todos os cães aban-
donados que estiveram presentes. 

Boas Festas



AREEIRO revista da freguesia

APANHE OS DEJETOS DO SEU ANIMAL 
Sabia que os dejetos caninos são responsáveis pela trans-
missão de várias doenças infeciosas e parasitoses diversas, 
em especial às crianças que brincam nos jardins e outros 
espaços públicos? Além disso, o contacto do seu animal de 
estimação com dejetos de animais infetados também pode 
provocar doenças como a esgana ou a parvovirose. Apa-
nhar os dejetos caninos demora apenas alguns segundos, 
mas previne doenças que podem ficar para a vida toda. 

SACOS GRATUITOS E BIODEGRADÁVEIS PARA RE-
COLHA: na sede e delegação da JFA e nos Postos de 
Limpeza na Rua Jorge de Castilho ou Rua do Arco do 
Cego.

LIMPEZA: CADA VEZ MAIS IMPORTANTE NA CIDADE
A limpeza da nossa freguesia depende não só do trabalho dos colaboradores do Departamento de Higiene Urbana, mas 
também do civismo e do comportamento responsável de cada um de nós. 
Deitar beatas e resíduos no chão, abandonar sacos de lixo ao lado dos caixotes e não recolher os dejetos do seu animal de 
estimação são alguns dos comportamentos a evitar. Estes gestos que se repetem diariamente nas nossas ruas prejudicam 
não só o bem-estar dos fregueses, mas sobretudo a saúde de todos. 

HIGIENE URBANA

NÃO ABANDONE LIXO NA RUA
Deitar lixo, beatas e outros resíduos na via pública são com-
portamentos puníveis com coimas e que tornam as nossas ruas 
menos agradáveis e mais vulneráveis a pragas, como ratos e 
baratas, e à propagação de doenças. Use as papeleiras e os 
contentores para depositar os seus resíduos, recicle e torne a 
sua rua e o seu bairro num lugar ainda melhor para viver.
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SAIBA ONDE DEPOSITAR OS ÓLEOS ALIMENTARES 
USADOS
Sabia que ao deitar os seus Óleos Alimentares Usados 
(OAU) na sanita ou no ralo do lava-loiças está a poluir o 
ambiente e que um só litro pode contaminar um milhão 
de litros de água? Nesse sentido, após fritar batatas e 
outros alimentos, deve deitar o óleo usado frio numa 
garrafa de plástico (p.e. garrafa usada de refrigerante 
ou do próprio óleo) com a ajuda de um funil e quando 
estiver cheia deve colocá-la num oleão.

Óleos autorizados: óleos vegetais tais como: girassol, 
soja, palma e colza, azeite e óleos de conservas;
Óleos proibidos: óleo lubrificante de motores, margari-
na e outros resíduos de alimentos resultantes da fritura 
(que devem ser deitados no lixo).

APP AreeiroMAIS | esta aplicação criada no início de 2017 
pela Junta de Freguesia do Areeiro permite que os seus fre-
gueses reportem problemas inerentes ao espaço público, aos 
espaços verdes e à higiene urbana. Para tal, basta fazer down-
load da app, tirar uma foto da situação a reportar e acrescen-
tar a morada. A ocorrência irá aparecer num mapa e pode 
consultar o seu estado: em execução ou concluído. 

APP Na Minha Rua LX | esta plataforma também permite re-
portar problemas em espaços verdes, habitação, higiene ur-
bana, equipamentos municipais e espaço público, mas desta 
feita à Câmara Municipal de Lisboa. 

Recolha gratuita de lixo volumoso | Vulgarmente conhecidos 
por “monstros”, os lixos de grande dimensão como máquinas 
de lavar, colchões, móveis e outros são de recolha gratuita em 
Lisboa. Basta ligar 808 20 32 32 para que os objetos de que 
se quer desfazer sejam recolhidos à sua porta, sem preocupa-
ções e depósitos desnecessários na rua. 

SERVIÇOS E CONTACTOS ÚTEIS: 

PONTOS DE ENTREGA: 
• Loja Pingo Doce - Av. Paris, nº 20 A       
• Loja Pingo Doce - C.C. Olaias, loja 218 - Av. Engº. 
Arantes de Oliveira  
• Posto de Limpeza do Areeiro - Rua Jorge de Castilho   
• Posto de Limpeza da Rua do Arco do Cego, nº 54

• RUA JORGE DE CASTILHO
2ª feira a 4ª feira das 7h às 17H30 | 5ªf a Sábado das 8h às 16H30
Contactos: 211 358 930 | higiene.urbana@jf-areeiro.pt

• RUA DO ARCO DO CEGO, Nº 54
2ªfeira a 4ª feira das 7h às 17H30 | 5ªf a Sábado das 8h às 16H30
Contactos: 211 340 989 | higiene.urbana@jf-areeiro.pt

POSTOS DE HIGIENE URBANA 
DA JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO:
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JUNTA DE FREGUESIA
• Lavagem manual e mecânica
• Varredura manual e mecânica
• Recolha de papeleiras
• Desentupimento de sarjetas
• Deservagem

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
• Recolha noturna de lixo
• Recolha de ecopontos
• Recolha de monos e entulho
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segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira
Clínica Geral 17H00 17H00

Dermatologia 15H15 às 17H00

Fisioterapia 9H00 às 12H00

Ginecologia 15H00 às 18H00

Medicina Dentária 13H30 às 18H00 13H30 às 18H00
9H00 às 12H00

14H00 às 18H00
9H30 às 13H00 13H30 às 18H00

Nutrição 14H00 às 17H00

Oftalmologia 16H30 às 18H00

Ortopedia 16H00 às 17H45

Osteopatia 9H00 às 12H00

Otorrinolaringologia 15H45 às 17H00

Psicologia Adultos/Jovens 14H00 às 15H00

Urologia 12H00 às 13H45

Enfermagem 12H00 às 14H00 12H00 às 14H00 12H00 às 14H00 12H00 às 14H00 12H00 às 14H00

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 14H00 às 18H00 10H30 às 13H00

Psicologia 15H00 às 18H00

Enfermagem 10H00 às 12H00 Enfermagem 10H00 às 12H00 Enfermagem 10H00 às 12H00

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

SAÚDE

PALESTRA DE REIKI  
No dia 21 de setembro, a Junta de Freguesia do Areeiro organizou uma palestra informativa sobre Reiki. A conferência foi 
orientada pela Mestre de Reiki Isabel Ribeiro que além de explicar a história do Reiki, abordou os seus benefícios e princípios. 
Recorde-se que na terapia de Reiki «acontece um despertar da consciência espiritual no centro do nosso ser, onde se promove 
a vontade e o amor retirando o melhor de nós mesmos», como referiu a oradora.
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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€

Atos de Enfermagem Preço 
Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00 €

Vacinas 1,00 € 

B M Test 1,50 € 

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

 TABELA DE PREÇOS - RESIDENTES E NÃO RESIDENTES

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

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

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

ENFERMAGEM AO DOMICÍLIO | Enf. Sara Medeiros | Tlf.:  916369710 | 14H-18H 

FISIOTERAPIA AO DOMICÍLIO | Drª Renata Corradi | Tlf.: 967 697 799

MEDICINA CHINESA | Drº Jaime Barata | Tlf.: 920 441 702

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

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

+ informação e marcações:  217 972 795 | 916 127 570 | posto.clinico.sede@jf-areeiro.pt

ACORDOS

NOVAS CONSULTAS DE OSTEOPATIA E FISIOTERAPIA
Além das consultas da enfermagem, clínica geral e nove es-
pecialidades médicas, o Posto Clínico da Junta de Fregue-
sia do Areeiro, localizado na Av. Óscar Monteiro Torres, tem 
duas novas especialidades desde o início de novembro. 

A partir de agora, já pode marcar consultas de Osteopatia 
todas as quartas-feiras, entre as 9H e as 12H; e de Fisiote-
paria às quintas-feiras, no mesmo horário. 

+ info e marcações: 
E-mail: posto.clinico.sede@jf-areeiro.pt
Telefone: 217 972 795 / 916 127 570

AGORA A FISIOTERAPIA TAMBÉM É AO DOMICÍLIO   
Conscientes das dificuldades de mobilidade dos nossos fre-
gueses seniores e daqueles que por acidente ou patologias 
diversas têm de fazer fisioterapia regular ou durante algumas 
semanas/meses, a Junta de Freguesia do Areeiro estabeleceu 
um acordo com a fisioterapeuta Renata Corradi que permite 
que os nossos fregueses usufruam deste serviço sem terem de 
sair de casa. 

A Fisioterapia ao domicílio existe desde outubro, é exclusiva 
para residentes no Areeiro e a marcação deve ser feita pelo 
telefone: 967 697 799, todos os dias úteis, das 10H às 18H.

Boas Festas




