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NAtAl todos os diAs!
Ao terminar mais um ano de entrega e com-
promisso, eis chegado o Natal. Neste tem-
po de solidariedade e renovação, em que 
celebramos a Luz que renasce, este é mo-
mento propício a um balanço e reflexão.
Enquanto Presidente da Junta de Freguesia 
do Areeiro, lidero um executivo e uma equi-
pa de colaboradores dedicados que se or-
gulha de ter presente este espírito solidário 
todo o ano. Cuidamos de todos: os que aqui 
vivem, os que aqui trabalham, os que nos 
visitam, todos contam com a nossa atenção, 
o nosso trabalho e o nosso afecto, porque 
a política é - e deve ser - para as pessoas, 
todos os dias, em cada dia!
Temos consciência que fizemos as escolhas 
correctas, com vontade e determinação e 
as nossas decisões visaram sempre o supe-
rior interesse do território que é o nosso. 
A obra, pequena-grande obra, está a vista; 
vai melhorando a qualidade de vida da po-
pulação que servimos e neste fim de ano, 
fica mais uma vez o compromisso de fazer 
o melhor que pudermos e soubermos para 
continuar o nosso trabalho no próximo ano.
Tempo de família, tempo de solidariedade, 
independentemente de crenças religiosas, 
o Natal é tempo de expressar a vontade de 
continuar a trabalhar em prol da população da 
freguesia do Areeiro e da cidade de Lisboa.
Porque sou optimista e acredito nas po-
tencialidades e competências dos nossos 
fregueses e da nossa autarquia, entraremos 
em 2017 com renovada energia para os de-
safios que se avizinham. 
A todos deixo uma palavra de esperança e 
desejo que este seja um Feliz Natal, em Paz 
e Harmonia.
Estes são os meus sinceros votos em nome 
de todos e para todos os que, durante todo 
este ano, contribuíram para a transformação 
deste território que habitamos e onde tra-
balhamos.
Por tudo isto, também neste Natal, que para 
nós é todos os dias, será justo dizer: 
É bom viver no Areeiro! 

Com um abraço amigo
Fernando Braamcamp
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Cuidar dos espaços verdes
para um areeiro melhor

ESPAÇOS VERDES

Diariamente, uma das grandes preocupações da Junta de Fre-
guesia do Areeiro é a manutenção e cuidado dos Espaços Ver-
des da nossa Freguesia. 
Esta sempre foi uma das nossas prioridades durante todo o 
nosso mandatado, tendo consciência que possuímos na nossa 
Freguesia grandes locais interesse público: Av. Guerra Jun-
queiro, Jardim Fernando Pessa, Alameda Dom Afonso Henri-
ques, Praça de Londres…
Dedicamos particular atenção e adequamos as nossas interven-
ções a cada situação a que nos deparamos, sendo que, infe-
lizmente, todos os dias estamos expostos a situações fora do 
normal, resultante de atos de vandalismo ou falta de civismo.
No período a que se refere esta publicação, para além das 

reposição da relva 
na av. guerra Junqueiro
Face ao estado de decomposição em que se encontravam 
a relva da Av. Guerra Junqueiro, a Junta de Freguesia do 
Areeiro procedeu à reposição de todo o tapete do Espaço 
Verdes desta Avenida, tendo sido aplicadas dezenas de pla-
cas de relva natural.

O mau estado da relva da Avenida Guerra Junqueiro deve-
se à intensa passagem de pessoas e animais pelos canteiros 
e sua relva, solicitando neste momento um maior cuidado 
para esta situação.
A aplicação de placas de relva foi também utilizada na recupe-
ração do espaço verde da placa central da Praça de Londres.
Recuperados e com a colaboração de todos, estes serão, 
certamente, espaços que justificam a afirmação de que “É 
bom viver no Areeiro!”

ações programadas, há a salientar, entre outras, as interven-
ções de reparação de roturas e substituição de material da-
nificado no Jardim Fernando Pessa; o corte de pernadas que 
punham em risco pessoas e bens em diversas artérias da fre-
guesia; a requalificação dos canteiros na Av. Guerra Junqueiro 
e placa central de Praça de Londres, sendo que neste local 
também se procedeu à plantação de algumas novas árvores.

AREEIRO revista da freguesia



Informações e Inscrições:
Rua Arco do Cego, n.º 54, 1000-019 Lisboa | 211 947 395

Freguesia
Areeirodo

Rua do Arco do Cego

Atividades :
| Ginástica de Manutenção Sénior
| Ginástica Localizada
| Pilates
| Yoga
| Body Balance
| Danças Latinas
| Hip-Hop (dos 6 aos 18)
| Coro do Areeiro
| Atelier de Expressão Dramática
| Atelier de Artes-Plásticas
| Apoio ao Estudo  5º e 6º ano de Escolaridade:

Português
Matemática
Inglês

| Apoio ao Estudo 7º, 8º e 9º de Escolaridade:
Português
Matemática
Fisico-Química

|Informática
*Abertura de atividades sujeita a um número mínimo de inscrições

O Centro Intergeracional do Areeiro é um novo espaço criado a pensar em si, 
dispondo de um Centro de Convívio, Atividades Desportivas, Ateliers de Expressão 

Dramática e Musical, Apoio ao Estudo e Consultas de Medicinas Alternativas.
Venha conhecer! Esperamos por si!

Centro Intergeracional
do Areeiro



apostar na higiene 
urbana para uma 
freguesia mais limpa

HIGIENE URBANA
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O Departamento de Higiene Urbana requer uma atividade in-
cansável de todos aqueles que percorrem as diversas artérias 
e espaços da freguesia, no desempenho de muitas e diversas 
funções e não apenas das rotineiras lavagens e varreduras diá-
rias, que são a vertente mais visível de todo o trabalho.

AREEIRO revista da freguesia

A limpeza das sargetas de todas as ruas da Freguesia do 
Areeiro é uma ação de extrema importância para este Depar-
tamento. Esta ação começou a ser realizada no final do verão 
e com uma verificação diária, para precaução de cheias e en-
tupimentos nos dias mais chuvosos.



Uma nova Aplicação
criada a pensar em si

Brevemente
Freguesia

Areeirodo

Registo de
Ocorrências no 
Espaço Público 

com resposta 
em 48h

Descontos Especiais
para Residentes 

no Comércio Local

Agenda de Eventos
e Atividades

na  Freguesia

Noticias
da

Freguesia

Notificação de Abertura
de Inscriçõespara atividades
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ESPAÇO PÚBLICO

Melhorar as acessibilidades, repor a segurança
Neste departamento o trabalho nunca está concluído. Para além do rotineiro e que quotidianamente é realizado, existe 
sempre algo mais a fazer em nome da segurança e do bem estar das populações, muitas vezes devido ao uso inadequado 
dos equipamentos.

Torneira

de
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is
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Jardim Irmã Lúcia 
Os equipamentos deste espaço público, 
situado junto ao quiosque da Praça de 
Londres, têm sido alvo de alguns atos 
pouco recomendáveis, pelo que foi ne-
cessário intervir para repor a normalidade. 
Assim, para além da requalificação do 
piso do parque infantil foi também ne-
cessário proceder ao nivelamento em 
lajes no acesso ao mesmo, bem assim 
como em toda a zona envolvente ao 
quiosque.
Foram também colocadas duas tornei-
ras novas, tendo uma delas sido poste-
riormente reparada devido ao seu uso 
incorreto.

Piso do parque infantil (antes)

equipamentos 
de fitness
A saúde e o exercício físico é neste mo-
mento uma rotina essencial para uma 
grande parte da nossa população. E po-
demos constatar isso mesmo com a uti-
lização diária dos diversos equipamentos 
de fitness, existentes no Jardim Fernando 
Pessa e na Alameda D. Afonso Henriques. 
Com a grande utilização destes equipa-
mentos, algumas vezes com uso impró-
prio, a Junta de Freguesia procedeu à 
substituição de dois dos diversos equi-
pamentos de fitness existentes de for-
ma prevenir atos acidentais num futuro 
próximo.
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Jardim 
afrânio Peixoto
Este tem sido um espaço onde se tem vindo a in-
tervir com alguma regularidade, a fim de solucio-
nar algumas anomalias que têm surgido. A reco-
locação de um banco em ferro, e a reparação da 
porta da caixa distribuição da EDP, são exemplos 
desse trabalho.

Banco
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Escola EB1 São João de Deus
A segurança das crianças é, e sempre será, uma gran-
de preocupação deste executivo, sendo uma rotina a 
manutenção e limpeza de vários espaços exteriores 
dos estabelecimentos de ensino. 
A Junta de Freguesia procedeu à manutenção cor-

retiva, com substituição de alguns componentes da-
nificados, de toda a estrutura lúdica existente neste 
recreio. Concretizámos também uma poda de segu-
rança das três árvores existentes no local e a limpeza 
de alguns canteiros e espaços envolventes.

Calçadas e pilaretes, 
uma preocupação 
contínua
Porque tem a ver diretamente com a segurança 
das pessoas, a Junta de Freguesia dispõe de 
uma equipa destinada a proceder a reparações 
e melhoramentos do empedrado, reconstru-
ção de escadas e (re) colocação de pilaretes 
de proteção. Podemos ver como exemplo, nas 
imagens à esquerda, a recolocação de um lancil 
junto à pista ciclável das Olaias e a requalifica-
ção estética do espaço lateral das escadas exis-
tentes na Av. Eng.º Arantes e Oliveira.

Lancil junto à pista ciclável das Olais

de
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Escadas na Avenida Engº Arantes e Oliveira
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Novas tecnologias para comunicar e interagir 
com a população

COMUNICAÇÃO

A comunicação tem hoje em dia um papel muito 
importante na troca de informação entre as pes-
soas e a Junta de Freguesia do Areeiro. Todas as 
suas dúvidas, observações, reclamações ou mes-
mo sugestões, são diariamente respondidas por 
diversos canais de comunicação: comentários 
ou mensagens no Facebook, mensagens no site, 
email, entre outros.
A Junta de Freguesia do Areeiro acompanha esta 
evolução e através do seu site, da página do Face-
book e do canal do Youtube disponibiliza toda a 
informação que julga importante para os seus fre-
gueses, tornando mais fácil o contacto e a intera-
ção com os mesmos. Para os que não dispensam a 
informação em papel, é editada a revista “Areeiro 
Primeiro”, que lhe chega à sua caixa do correio. 

site: http://www.jf-areeiro.pt  

Facebook: Junta de Freguesia do areeiro
youtube
app “areeiro MaIs”

divulga cinema ao ar livre no Areeiro
No mês de agosto, a Junta de Freguesia do 
Areeiro e o CinePop promoveram o evento “Ci-
nema ao Ar Livre no Areeiro”, tendo a M80 Rá-
dio associando-se na divulgação de vários spot’s 
publicitários. 
Este evento realizou-se no jardim Fernando Pes-
sa e onde no dia 6, foi exibido “Forrest Gump”, 
um filme norte-americano de 1994, dirigido 
por Robert Zemeckis, com Tom Hanks no papel 
principal, e, no sábado seguinte, “Em Busca da 
Esmeralda Perdida”, uma aventura cómica e ro-
mântica, onde Michael Douglas e Kathleen Tur-
ner vivem um grande momento das suas vidas.

Aplicação “Areeiro MAIS” em fase de testes
Esta é mais uma “ferramenta” que a Junta de Freguesia 
do Areeiro vai disponibilizar e que foi “desenhada” a pen-
sar, sobretudo, em todos os que aqui vivem ou trabalham. 
Depois de estruturalmente concebida para os fins a que 
se destina e de serem elaborados os conteúdos deseja-
dos, a nova aplicação está na fase de testes finais práti-
cos, estando previsto para breve o seu lançamento. 
A App AreeiroMAIS vai ser o mais abrangente possível, 
tendo um Mapa para Registo de ocorrências no Espaço 
Público, com resposta máxima em 48 horas, e um Espaço 
Residente, com descontos no comércio local para resi-
dentes, para além de notícias, atividades, e informação 
dos eventos futuros a realizar.



areeIro eM FÉrIas no Verão
Entre 4 e 29 de julho, a Junta de Freguesia do Areeiro realizou 
mais uma edição do programa Areeiro em Férias no verão Jú-
nior (dos 6 aos 12 anos) e Jovem (dos 13 aos 17 anos).
Mais de 300 crianças tiveram oportunidadede de usufuir gra-
tuitamente e de forma inesquecível alguns dos seus dias do 
período de férias escolares.

BRINCAREEIRO
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Como é hábito, muitas foram as atividades que preencheram 
os dias passados neste campo de férias não residenciais, com 
grandes momentos de praia e piscina, atividades desportivas, 
visitas a museus, jogos nos jardins, entre muita, muita alegria.
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InCentIVo ao eMPrego 
e eMPreenDeDorIsMo
A Junta de Freguesia do Areeiro criou uma 
parceria com Montepio Geral “Linha de Crédito”, 
que tem como objetivo apoiar desempregados 
da freguesia que apresentem ideias de negócio 
potencialmente viáveis para a constituição 
de uma microempresa, PME ou empresa 
em nome individual. 

aConselHaMento JurÍDICo
gratuIto – Aqui pode obter o seu!
Atualmente a Junta de Freguesia do 
Areeiro possui um protocolo com a Ordem 
dos Advogados, para que os residentes e 
trabalhadores por conta de outrem da freguesia 
do Areeiro possam beneficiar de consultas 
jurídicas, desde que o seu rendimento mensal ou 
do seu agregado familiar seja igual ou inferior ao 
salário mínimo nacional em vigor.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 
– A pensar em si
Atualmente a Junta de Freguesia do Areeiro 
disponibiliza uma estrutura de apoio ao 
emprego e empreendedorismo que, em estreita 
cooperação com o Centro de Emprego, 
suporta a atuação deste no desenvolvimento 
de atividades que contribuem para a inserção 
ou reinserção profissional de desempregados.

guIa De reCursos Da FreguesIa
A Junta de Freguesia elaborou uma listagem
de todas as entidades públicas e privadas 
de interesse social com o objectivo de facilitar 
a procura, consulta ou acesso aos serviços 
pretendidos.
Este guia está disponível no site www.jf-areeiro.pt 
para consulta. 

Mais solidariedade 
Sensibilidade social 
minimiza dramas da população

CARtÃo dE MEdiCAMENtos
Atribuição de um plafond de 30 euros para aquisição de medi-
camentos em farmácias protocoladas, como forma de auxiliar 
nas despesas com medicação de uso contínuo. O cartão é re-
novável, por períodos que variam em função dos rendimentos 
do agregado familiar.

CoNsUltAs MÉdiCAs
Comparticipação total ou parcial, consoante os rendimentos do 
agregado familiar, do custo de consultas médicas nos postos 
clínicos da Junta de Freguesia do Areeiro, a fim de garantir o 
acesso aos cuidados de saúde necessários.

doMiCÍlios
A equipa técnica do Gabinete de Ação Social realiza periodica-
mente visitas domiciliárias no sentido de aferir as condições de 
habitabilidade, saneamento e saúde dos moradores, sejam já 
utentes do referido gabinete ou tenham sido referenciados por 
vizinhos ou familiares.

oUtRos APoios
Comparticipações para aquisição de bens que têm por fim me-
lhorar a qualidade de vida, como óculos ou perucas para doen-
tes oncológicos e pontualmente para suprir impossibilidades 
de cumprir pagamentos de bens de consumo essencial como 
gás, electricidade, água ou renda de casa.

Sabia que...
…tem descontos nas consul-tas médicas?
Poderá consultar os preços das consultas de especiali-dades, nos nossos Postos Clínicos ou na página 23. 

A Junta de Freguesia do Areeiro tem sensibilidade e conhece 
a débil realidade social de algumas famílias que aqui residem, 
decidindo colocar em prática um conjunto de apoios com o 
objetivo de procurar minimizar os seus problemas.

APOIAREEIRO
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Banco de Ajudas Técnicas 
disponibiliza equipamentos 
de apoio temporários 
O Banco de Ajudas Técnicas da Junta de Freguesia do 
Areeiro é um serviço que possibilita o acesso a equipamen-
tos adequados a pessoas com necessidades físicas espe-
ciais, que irão ajuda-los no seu dia-a-dia.
Muitos foram os equipamentos já doados por vários mo-
radores da nossa Freguesia, utilizados para ajudar utentes 
referenciados pelo Departamento da Ação Social. 
Neste caso, se possui algum equipamento que já não ne-
cessita, apelamos à solidariedade das pessoas para os ce-
derem à Junta de Freguesia, a fim de esta os poder encami-
nhar para quem deles necessita.

entrega de alimentos 
aos bombeiros do Beato
No dia 13 de agosto, numa época em que o país ardia de 
norte a sul, o presidente da Junta de Freguesia do Areeiro 
efetuou uma visita de solidariedade às instalações do Corpo 
de Bombeiros do Beato a fim de fazer a entrega de águas, 
bolachas e barras energéticas, alimentos indispensáveis para 
sobreviver em casos de situações extremas.
Levou também sentidas palavras de agradecimento de toda 
a população da freguesia e o desejo de que tudo corresse da 
melhor forma na viagem que iam iniciar rumo a Arouca, para 
ajudar a combater os incêndios que na zona lavravam.

Programa 
“Ferro de soldar” 
com crescente 
procura
Trata-se de um programa destinado a auxiliar 
os agregados familiares com maiores dificul-
dades económicas a efetuar pequenas melho-
rias nas suas habitações, difíceis de concreti-
zar sem este auxílio.
Diariamente são recebidas solicitações para 
reparações de estores ou fechaduras, pinturas 
ou arranjos de paredes, substituição de vidros 
ou sanitários, às quais procuramos responder 
da forma mais célere possível. 
São ajudas de pequena monta, mas de gran-
de importância para a nossa população.
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GiNÁstiCA sÉNioR
Dirigidas a todos os adultos com mais de 55 anos e com 
frequência gratuita, esta é uma aula de ginástica adap-
tada a esta faixa etária de forma a poderem usufruir dos 
benefícios do exercício físico. Esta atividade tem lugar 
no Centro Intergeracional do Areeiro.

Freguesia em movimento 
com desporto para todos 

MOVIMENTAREEIRO

HidRoGiNÁstiCA 
Com as grandes mais valias que a hidroginástica oferece para 
a saúde e para o aumento da qualidade de vida, principal-
mente para a população mais idosa, esta é uma atividade com 
contantes inscrições ao longo de todo o ano. 
A Junta de Freguesia do Areeiro disponibiliza aulas gratuitas, 
para adultos, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vis-
toso. Venha também!

oPEN dAY’s dEsPoRtiVos
A Junta de Freguesia do Areeiro aderiu 
à Semana Europeia do Desporto, dis-
ponibilizando entre os dias 26 e 30 de 
setembro vários Open Day’s desporti-
vos de aulas de grupo ao ar livre de 
forma gratuita, com o intuito criar o 
hábito da prática desportiva em toda a 
população da nossa Freguesia.

As ações contemplaram as modalida-
des de ginástica, voleibol e rugby, esta 
dedicada apenas a crianças dos 6 aos 
14 anos. 
Muitos foram o que se juntaram e 
aproveitaram a oportunidade para fa-
zer exercício físico, num local diferente 
do habitual.

p.15



AREEIRO revista da freguesia

CULTURA E EVENTOS

p.16

FREGUEsiA do AREEiRo 
CoMEMoRA diA dos AVÓs
No passado dia 26 de julho, a Praça de Londres foi o local 
escolhido pela Junta de Freguesia do Areeiro, a 5.ª Divisão 
da PSP de Lisboa e pela Associação São João de Deus para 
a comemoração do Dia dos Avós.
Uma tarde para todos, “dos 8 aos 80 anos”, com o objetivo 
de celebrar o Dia dos Avós com as mais diversas atividades 
e jogos, e ainda com a visita das crianças da Associação ao 
Centro de Dia do Alto do Pina, para um pequeno lanche de 
confraternização.

CiNEMA Ao AR liVRE No JARdiM FERNANdo PEssA
Nos dias 6 e 13 de agosto, a Junta de Freguesia, em parceria 
com o Cinepop, organizou duas noites de cinema ao ar livre 
com a projeção dos filmes “Forrest Gump” e “Em Busca da 
Esmeralda Perdida”.
Foram muitos os que se juntaram para passarem agradáveis 
serões em família e onde puderam não só assistir a dois filmes 
de culto dos anos 80 como fazer um picnic, participar numa 
sessão de yoga, deliciar-se com iguarias da restauração local 
ou fazer compras nas várias bancas do comércio do Areeiro 
que não quis deixar de estar presente nesta iniciativa.

CURso dE iNiCiAÇÃo À FotoGRAFiA
Há pessoas que desejam ser profissionais da fotografia e ou-
tras que apenas querem fazer desta um momento de prazer.
Foi a pensar em ambos os casos que a Junta de Freguesia do 
Areeiro promoveu o 1.º Curso de Iniciação à Fotografia.
Após as aulas teóricas, os “grande fotógrafos” foram para a 
rua captar imagens dos mais belos momentos e locais da Fre-
guesia do Areeiro.
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FEiRA MEdiEVAl NA AlAMEdA
Entre 7 e 9 de outubro, teve lugar na Alameda D. Afonso 
Henriques  a primeira edição da Feira Medieval da Alameda, 
com entrada gratuita.
Pelas centenas de pequenas tendas misturava-se artesanato 
com doçaria tradicional, pão com chás e mel, cartomantes 
com mezinhas e adivinhos, num ambiente de diversidade e 
desorganização própria de um mercado medieval. As taver-
nas estavam acomodadas perto da Fonte Monumental e as 
artes performativas, a falcoaria, os instrumentos de tortura e 
morte e espetáculos de fogo no reduto central.

p.17

AlAMEdA AColHEU dEsFilE dA EsColA dE ModA dE lisBoA
A Junta de Freguesia do Areeiro em conjunto com a Escola de Moda de 
Lisboa realizou o Desfile de final de ano da Escola de Moda de Lisboa 
a fim dos seus jovens talentos mostrarem as suas aptidões e obterem 
o reconhecimento dos entendidos na matéria. Este ano o evento teve 
lugar na Fonte Monumental da Alameda D. Afonso Henriques, com a 
presença de famosos manequins portugueses que desfilaram ao som do 
mítico Dj Mastiksoul.

Foi um fim de semana com muita animação, durante o qual 
alguns milhares de pessoas recuaram no tempo através dos 
torneios medievais disputados por cavaleiros vestidos com 
o rigor da época, das danças do ventre e de corte e como 
não podia deixar de ser da gastronomia.
Esperamos que tenham gostado. É bom viver no Areeiro.
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EDUCAÇÃO

aulas De CerâMICa 
na Casa Da Cultura e JuVentuDe
Na Casa da Cultura e Juventude, a Junta de Freguesia do 
Areeiro passou também a disponibilizar aulas de cerâmica, 
para todas as idades, complementando a oferta de pintura já 
existente há alguns anos.
Este espaço foi inaugurado em 2008, resultado da reconstru-
ção de um degradado edifício situado na Rua Capitão Hen-
rique Galvão. É uma estrutura definida como sendo um polo 
multiusos e dinamizador da atividade artística da Freguesia. 
A sua frequência é gratuita e tem em vista estimular a criativi-
dade de cada um e ao mesmo tempo, uma forma de compar-
tilhar e aprender experiências da arte cerâmica. 
Para que isso acontece só falta colocar as mãos na massa.

- Apoio ao Estudo (do 5º ao 9º ano)- Expressão Dramática (adultos/crianças)
- Coro do Areeiro (adultos)- Expressão Plástica (adultos)

Saiba mais na página 5 no cartaz 
do Centro Intergeracional do Areeiro) e 
esteja atento à página de Facebook 
e site para mais informações.

Estão abertas as inscrições para atividades do Novo Centro 
Intergeracional do Areeiro!

HIP-HoP e InForMátICa 
no Centro 
IntergeraCIonal 
Do areeIro
Já tiveram inicio as aulas de in-
formática e hip-hop nas novas 
instalações do Centro Inter-
geracional do Areeiro, sendo 
esta última direcionada apenas 
a crianças e jovens dos 6 aos 
18 anos.
São duas entre muitas outras 
atividades que aqui têm lu-
gar, continuando as inscrições 
abertas para todos os interes-
sados, moradores na fregue-
sia, que neste  espaço também 
se podem inscrever para apoio 
ao estudo, do 5.º ao 9.º ano de 
escolaridade, nas disciplinas 
de português, inglês, matemá-
tica e físico-química.
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Estão abertas as inscrições para atividades do Novo Centro 
Intergeracional do Areeiro!

Para assinalar mais um início de ano letivo, o Presidente da Jun-
ta de Freguesia do Areeiro Fernando Braamcamp e a Vogal da 
Educação Patrícia Brito Leitão estiveram na Escola Básica do 1º 
Ciclo São João de Deus, a fim de procederam à entrega de kit’s 
de material escolar.
Esperamos que este seja um contributo importante para um ano 
letivo mais sereno e repleto de sucessos, não apenas porque é 
uma forma de minimizar os encargos das famílias nesta fase como 
deverá ser encarado como um estímulo que poderá motivar os 
mais pequenos no seu percurso escolar. 

ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR  AO 1.º CICLO

Desejamos a todos 
um excelente ano letivo 2016/2017!
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É múltipla e diversificada a oferta que neste novo espaço é 
disponibilizada. Tanto para a população sénior como para os 
mais novos, foi criado com o objetivo de ser um local privile-
giado de diálogo e troca de conhecimentos entre gerações. 
Aqui é possível ler um livro no espaço calmo de uma bibliote-
ca, amenizar a solidão com uma conversa interessante, ginas-
ticar o corpo e a mente em aulas de ginástica e yoga. 

VIVAREEIRO

Centro Intergeracional do Areeiro. 
Um novo espaço e conceito a pensar em si!

Estão também disponíveis ateliês de artes ou pode cuidar da 
sua saúde em sessões de pilates ou consultas de medicinas 
alternativas, dar liberdade à imaginação em ateliês de expres-
são dramática, mostrar as aptidões vocais no Coro do Areei-
ro ou aprender danças latinas, entre muitas outras atividades 
que se estendem por todos os dias da semana.
Para os mais novos, foram criadas condições para Apoio ao 
Estudo em diversas disciplinas, de segunda a quinta-feira, en-
tre as 17h00 e as 19h00 e também aulas de hip-hop, entre 
outras atividades. os moradores que desejem utilizar este 
espaço apenas como Centro de Convívio, têm ao seu dispor 
um adequado conjunto de atividades para ocupar o tempo, 
que inclui jornais diários para leitura, artesanato, atividades 
plásticas, entre outras.

Para mais informação, consultar a página 5 desta edição.
Venha conhecer-nos e passar algum do seu tempo connosco.
É bom viver no areeiro!



revista da freguesia AREEIRO

p.23

AREEiRo EM FÉRiAs sÉNioR’16
Mais uma vez, a Junta de Freguesia do Areeiro proporcionou 
duas semanas de bons momentos de convivência e muito des-
canso à mistura a cerca de 150 residentes maiores de 55 anos.
O Areeiro em Férias Sénior já é um sucesso, com as vagas 
sempre esgotadas, durante o qual disponibilizamos a já tradi-
cional ida à praia, ótimos almoços, a divertida aula de ginás-
tica matinal, os doces regionais para o lanche e sempre algo 
mais e diferente todos os dias.
É para nós um grande orgulho, verificar que em cada progra-
ma e evento realizado os laços que criamos com os nossos 
fregueses se apertam cada vez mais, dando origem a uma re-
lação de partilha entre gerações e de forte amizade.
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Assistência médica 
com postos clínicos próprios

SAÚDE

Os Postos Clínicos da Freguesia do Areeiro têm como principal 
objetivo prestar cuidados de enfermagem e consultas médicas 
aos fregueses que delas necessitem a custos sociais. Contam 
com uma equipa clínica credenciada, composta por 1 diretor 
clínico, 11 médicos e 2 enfermeiros.
No sentido de adaptar o serviço médico às necessidades 
dos utentes, o Posto Clínico - Sede foi alvo de significativos 
trabalhos de intervenção com vista à melhoria das condições 
assistenciais, tanto ao nível da organização como do espaço 
e conforto. Foi criado um novo gabinete de estomatologia 
com o objetivo de melhor responder à procura das consultas 
da especialidade, bem como dotar os restantes gabinetes de 
melhores condições funcionais.

esPeCIalIDaDes

Clinica Geral
Cardiologia 
Dermatologia
Oftalmologia 
Otorrino
Psicologia Adultos
Medicina Dentaria 
Ginecologia 
Nutricionista 
Enfermagem

Centro Clínico – Sede
Clínica Geral
Psicologia
Enfermagem

Centro Clínico – Delegação

Posto Clínico 
ÓsCAR MoNtEiRo toRREs
Av. Óscar Monteiro Torres, n.º 19-A 
Tel.:  217 972 795
Horário: de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 19:00

Posto Clínico 
ABAdE FARiA
Rua Abade Faria, n.º 37- r/c dto.
Tel.: 218 485 130
Horário: de 2ª a 6ª feira, das 10:00 às 18:00 

MoRAdAs
E CoNtACtos:

No sentido de complementar os serviços oferecidos a população nos 
centros clínicos da Autarquia, foram estabelecidos diversos protocolos 
exclusivos para residentes, de salientar os seguintes:

dr. Fernando seabra, consultas de Psiquiatria
dr. Almeida santos, consultas de Urologia
dra. Paula duarte, consultas de Psiquiatria

PARA uSuFRuIR DESTES PROTOCOLOS, BASTA MARCAR A CONSuL-
ta nuM Dos Centros ClÍnICos.

Os serviços foram restruturados, sendo de destacar a unificação 
da especialidade de Medicina Dentária no Posto Clínico - 
Sede, com integração de todo o equipamento e o início das 
consultas de Psicologia Clínica no Posto Clínico - Delegação, 
no sentido de ajustar a resposta à procura e adaptar o serviço 
médico às necessidades dos nossos fregueses.

ProtoColos exClusIVos Para resIDentes
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Atos e Consultas Médicas residentes não residentes

Consulta de Clínica Geral 13,00 € 25,00 €

Consulta de Especialidade 30,00 € 35,00 €

Receituário 2,50 € 2,50 €

Eletrocardiograma c/ relatório 25,00 € 30,00 €

Fisioterapia por sessão 30,00 € 30,00 €

Atos de Enfermagem ao Domicilio Preço 

Injeções 4,00 €

Tensão Arterial 3,00 €

Vacinas 4,00 €

Pensos Pequenos 5,50 €

Pensos Médios 8,00 €

Pensos Grandes 10,50 €

Considerando que a população da Freguesia se encontra bastante envelhecida, como no resto da cidade de 
Lisboa, é pertinente pensar-se em auxiliar os residentes com dificuldade de locomoção. Sendo que a autarquia 
possui dois Centros Clínicos com várias especialidades e um serviço de enfermagem, é uma mais valia estender-se 
o serviço de enfermagem ao domicílio.

atos de enfermagem Preço 

Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00 €

Vacinas 1,00 € 

B M Test 1,50 € 

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

enFerMageM DoMICIlIárIa

Em dezembro de 2015, no âmbito da Medicina Dentária, 
iniciamos as próteses dentárias com a Dra. Maria Gamei-
ro em colaboração com o laboratório HI-TEC Montellano. 
Poderá pedir orçamento para prótese ou mesmo peque-
nos arranjos, a preços simpáticos. 
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   Próteses DentárIas

As consultas médicas e os servi-
ços de enfermagem nos Postos 
Clínicos da Junta de Freguesia do 
Areeiro, estão sujeitos a uma tabe-
la de preços, podendo em alguns 
casos variar em função de ser ou 
não residente na Freguesia.

TABELA DE PREÇOS - RESIDENTES E NÃO RESIDENTES



O que é o “Porta a Porta”?
O serviço “Porta a Porta” da Freguesia 
do Areeiro é um transporte urbano flex-
ível gratuito, de percurso fixo e para-
gens móveis/flexíveis, gerido pela sua 
Junta de Freguesia.

Foi criado para responder às necessi-
dades de mobilidade dos bairros da 
Freguesia do Areeiro, carenciados ao 
nível de oferta de transporte público.

Desta forma, todas as suas deslocações 
no interior da Freguesia ficarão facilita-
das. Ir ao banco, supermercado, Centro 
de Saúde ou aos Correios nunca foi tão 
simples como agora.

Basta consultar o percurso e estar 
atento à passagem do “Porta a Porta” 
da Freguesia do Areeiro.

Ficou com dúvidas? Nós esclarecemos. 
Contacte-nos por qualquer um dos 
meios abaixo indicados:

Avenida Afonso Costa - Rotunda das Olaias
Avenida Afonso Costa - Rua Jorge Castilho 

P.S.P Olaias - Portugal Novo
Avenida Afonso Costa - Terminal  autocarro 67
Rua Sarmento Beires
Avenida Afonso Costa - Largo Casal Vistoso
Avenida Almirante Reis - Praça João do Rio
Rua Barão de Sabrosa - Casa dos Plátanos
Rua Barão de Sabrosa - Farmácia
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
Avenida de Madrid
Rua João Villaret - Sede J.F. Areeiro 
Avenida Oscar Monteiro Torres
Avenida João XXI - Rua Augusto Gil
Rua Oliveira Martins
Avenida de Roma - CTT
Igreja de São João de Deus 
Rua Bacelar e Silva 

Rua de Dona Filipa de Vilhena 
Praça de Londres 
Avenida João XXI - Areeiro 
Avenida Afonso Costa - Rua Jorge Castilho 

Partida

Chegada

Horário
segunda-feira a sexta-feira
8.30h - 9.30h
10.30h - 11.30h
11.30h - 12.30h
14.30h - 15.30h
16.30h - 17.30h

O veículo Areeiro “Porta a Porta” 
está preparado para utentes com 
mobilidade reduzida.Freguesia

Areeirodo
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21 840 02 53
Rua João Villaret, nº 9 - 1000-182
geral@jf-areeiro.pt
facebook.com/jfAreeiro

Rua do Arco do Cego – Centro Intergeracional
do Areeiro


