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Balanço e atividades desenvolvidas em 2014



depois de ter tomado posse no último 
trimestre de 2013, este executivo enten-
deu ser tempo de fazer um balanço da 
sua atividade, desde essa data até finais 
de 2014.
Para o efeito é agora lançada a primeira 
edição da revista aReeiRo PRimeiRo, o 
órgão de comunicação oficial da Junta 
de Freguesia do areeiro onde, futura-
mente, com periodicidade trimestral, se 
dará notícia dos diversos eventos, ativi-
dades e outros acontecimentos por si 
promovidos ou apoiados.
sempre defendemos a ideia de que 
a cidade de lisboa teria de ser objeto 
de uma reforma administrativa, justifi-
cada pela necessidade de agilizar a sua 
gestão e se adequar às novas realidades 
económicas e socias, para além de ser 
imperioso alterar a relação que os ci-
dadãos devem ter com a própria cidade 
e orgãos de decisão autárquica.
dada a sua complexidade, o processo 
teve falhas e não correu como era dese-
jado, mas, embora ainda subsistam situ-
ações pendentes, hoje podemos afirmar, 
convictamente, que estávamos certos, 
pois a cidade está mais harmoniosa e os 
responsáveis pela sua gestão estão mais 
próximos dos cidadãos, com melhores 
meios e alargadas competências. 
em resultado disso, a Junta de Fregue-
sia do areeiro dispõe agora de um vasto 
e diversificado conjunto de serviços des-
tinados a apoiar a população, mais ca-
pacidade de intervir em múltiplas áreas 
e um serviço de ação social que, com 
rigor e competência, procura sinalizar 
e dar respostas concretas a problemas 
que afetam as populações. 
estamos nesta missão porque os elei-
tores nos escolheram. o grande desafio 
é, todos os dias, conseguir melhorar o 
nosso desempenho para que a fregue-
sia do areeiro seja cada vez mais amiga, 
mais solidária e onde apeteça viver.   

Fernando Braamcamp
Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro
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Para uma 
Freguesia Melhor 
e mais Solidária
Breve resumo dos assuntos 
a cargo dos diversos departamentos, 
atividades e projetos em curso.

Espaço Público
. Jardins e campos de jogos 
ganham nova vida
. Reparação de calçadas e pilaretes
. Passadeiras para peões e sinalização
. Alameda, espaço da freguesia 
e da cidade
. Competências

Higiene Urbana
. Por uma freguesia mais limpa
. Competências

Escolas
. Parque escolar remodelado 
e mais seguro

Espaços Verdes
. Espaços verdes requalificados

ApoiAreeiro
. Sensibilidade social minimiza dramas
. Atendimento social
. Cartão de medicamentos
. Consultas médicas 
. Domicílios
. Gabinete de Inserção Profissional
. Programa “Olá, Bom Dia”
. Outros apoios
. Guia de recursos da freguesia

VivAreeiro
. Atividades para a população sénior
. Areeiro em férias sénior
. Passeios
. Dia do Idoso
. Universidade sénior

Saúde
. Postos clínicos da Junta de Freguesia
. Protocolos de saúde
. Consultas de pediatria gratuitas

BrincAreeiro
. A brincar se consolidam 
conhecimentos e criam afetos
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. Areeiro em férias júnior
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Cultura
. Elemento cultural coletivo
. Dia Internacional da Mulher
. Noites de Luar na Alameda
. Areeiro Open Night
. Halloween Parade
. Dia Internacional da Saudação
. Arraial Popular
. Marcha do Alto do Pina

Natal no Areeiro
. Festa de Natal
. Cabazes de Natal
. Almoço Solidário

MovimentAreeiro
. Aprendizagem, manutenção 
e lazer para todos
. Escolinhas de Futebol
. Ginástica sénior
. Hidroginástica

Educação
. Enriquecer conhecimentos e 
melhorar desempenhos
. Clube das Cores e da Luz
. Psicologia para todos
. Natação
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Para uma Freguesia Melhor     e mais solidária

ESPAÇO PÚBLICO
Melhorar as acessibilidades e segurança, 
bem como tornar ruas e recantos mais 
aprazíveis são exemplos claros da aposta 
que a Junta de Freguesia faz na melhoria 
da qualidade de vida dos seus fregueses. É 
uma área de trabalho contínuo.  

HIGIENE URBANA
Com as novas competências derivadas 
da reforma administrativa, a responsa-
bilidade aumentou e a atuação tornou-
se mais rigorosa, exigindo do Executivo 
uma maior dinâmica para conseguir fre-
guesia mais agradável, mais limpa e mais 
saudável.

ESPAÇOS VERDES
Os espaços verdes são locais ímpares de la-
zer e inclusão social, considerados compo-
nentes indispensáveis na qualidade do am-
biente e da vida, que exigem intervenções 
multifacetadas, onde se incluem cíclicas/
pontuais ações de manutenção e preven-
ção das espécies. 

ESCOLAS e EDUCAreeiro
Também nesta área as competências da Jun-
ta de Freguesia foram alargadas, o que faz 
com que mereça uma atenção acrescida, já 
que “estão em jogo” instalações, pessoas e 
assuntos relacionados com o crescimento 
harmonioso da população jovem.

p.4
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Para uma Freguesia Melhor     e mais solidária

SAÚDE
Porque o Serviço Nacional de Saúde nem 
sempre responde de forma atempada ou 
confortável aos problemas de cada um, a 
Junta de Freguesia disponibiliza opções 
credíveis a preços acessíveis nos seus dois 
postos clínicos e em consultórios médi-
cos com quem assinou protocolos.

APOIAreeiro
Face ao envelhecimento progressivo da 
população e à degradação das condições 
de vida, a Junta de Freguesia do Areeiro 
criou um conjunto de apoios e ações com 
o objectivo de, no âmbito das suas com-
petências e norteado por um espirito soli-

dário, ajudar a minimizar as necessidades 
mais prementes.

VIVAreeiro
Dedicado, essencialmente, à população 
mais idosa, este programa é composto 
por um conjunto de iniciativas onde se 
cruzam aprendizagens, eventos lúdicos e 
comemorações de datas relacionadas com 
a terceira idade. 

BRINCAreeiro
Crianças e jovens são os principais alvos 
deste programa, que inclui, entre outras 
atividades, campos de férias e as comemo-
rações do Dia da Criança.

MOVIMENTAreeiro
Programa que abrange jovens e idosos, 
onde o principal objetivo é criar condições 
para a prática de exercício físico, seja de 
âmbito desportivo, preventivo ou de lazer.

CULTURA
Aqui se congregam todas as iniciativas 
relacionadas com manifestações e even-
tos culturais, sejam organizados ou ape-
nas apoiados pela Junta de Freguesia. É 
o programa de mais vasto e heterogé-
neo âmbito.

p.5
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Jardins e Campos de Jogos ganham nova vida

Colocação e reparação de bancos e pa-
peleiras devolveram a dignidade a diver-
sos locais da freguesia, tendo os jardins 
anexos à Escola D. Filipa de Lencastre 
visto enriquecido a sua funcionalidade 
com a instalação de suportes para bici-
cletas. Também o jardim Fernando Pessa 
se tornou mais atrativo depois da repa-
ração dos equipamentos de fitness e a 
reabilitação total e instalação de balizas 
no campo de jogos ali existente.

esPaço PÚBliCo

Reparação de Calçadas e Pilaretes

As pessoas fazem parte integrante da cidade e 
esta tem obrigação de lhes proporcionar condi-
ções para nela circularem sem colocar em perigo 
a integridade física, tanto ao nível da calçada que 
pisam como dos obstáculos que lhe podem surgir.
Para o efeito, a Junta de Freguesia procedeu à 
requalificação de calçadas e reparação de abati-
mentos de passeios, colocação de pilaretes em 
várias zonas da freguesia, para além de outras 
intervenções pontuais, de que é exemplo a cons-
trução de um passeio entre as ruas João da Silva e 
Sarmento Beires. 

p.6
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Passadeiras para peões e sinalização

São duas novas competências que emanam da nova realidade autárquica, embora 
antes da mesma, por inércia da Câmara Municipal de Lisboa, as juntas de freguesias 
já se vissem na obrigatoriedade de intervir.
Desde o início do mandato foram repintadas mais de 140 passadeiras de peões e 
reafixada e reposta sinalização vertical em várias zonas da freguesia.   

p.7

alameda, espaço da freguesia 
e da cidade

Meando o espaço entre a Fonte Luminosa 
e o Instituto Superior Técnico, a Alameda 
D. Afonso Henriques é uma artéria emble-
mática da cidade e merecedora da maior 
atenção por parte da Junta de Freguesia do 
Areeiro.
Com espirito próprio e vivência muito mar-
cada, o seu usufruto quotidiano provoca-
lhe danos que urge reparar em tempo pró-
prio, a fim de que não sejam defraudadas 
as expectativas dos que procuram os di-
versos pólos de convívio e lazer existentes 
ou escolhem o extenso tapete verde para 
praticarem exercício físico.
Nesse sentido, procedeu-se a diversas in-
tervenções, ressaltando-se a reparação e 
requalificação do parque infantil, a recupe-
ração dos equipamentos de fitness e zonas 
envolventes, bem assim como a colocação 
de torneiras nos bebedouros da responsa-
bilidade desta freguesia .   

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 protecção)

Manutenção e reparação 
de Parques Infantis

COMPETêNCIAS

CÃMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Reparação do alcatrão

Colocação de nova 
sinalização vertical

Autorização de novas passadeiras

Iluminação
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Por uma freguesia mais limpa

HiGiene URBana

Com novas e acrescidas competências nesta 
área, a Junta de Freguesia do Areeiro foi con-
frontada com a necessidade de proceder a 
obras de requalificação no posto de higiene 
urbana, localizado na Rua Jorge Castilho, no-
meadamente no refeitório, balneários e sala 
de convívio.
Para além da varredura das ruas e lavagens 
nos dias e horas constantes da tabela em se-
parado, a Junta de Freguesia procede regu-

larmente à eliminação de vegetação daninha 
e  colocação de herbicidas, tendo procedido 
também a algumas acções de desmatação 
em zonas não protocoladas.
Antes do inverno, foi efectuada uma inter-
venção preventiva de limpeza e desobstru-
ção de todas as sargetas, que redundou na 
inexistência de qualquer inundação, ao con-
trário do verificado em muitos outros locais 
da cidade.

JUNTA DE FREGUESIA

Lavagem manual e mecânica

Varredura manual e mecânica

Recolha de papeleiras

Desentupimento de sarjetas

Deservagem 

COMPETêNCIAS

CÃMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Recolha no turna de lixo

Recolha de ecopontos

Recolha de monos e entulho 
Contacto CMl para recolhas: 
808 20 32 32
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Por uma freguesia mais limpa

Parque escolar remodelado e mais seguro

esColas

O ensino escolar público na 
freguesia é assegurado pela 
Escola EB 2, 3 Luís de Camões 
e  Agrupamento de Escolas D. 
Filipa de Lencastre, que englo-
ba o Jardim de infância Antó-
nio José de Almeida, a EB 1 São 
João de Deus e a EB 2, 3 e Se-
cundária D. Filipa de Lencastre.
Tendo a Junta de Freguesia 
do Areeiro competências no 
âmbito da manutenção e re-
paração dos jardins de infância 
(JI) e escolas de ensino básico 
(EB) do ensino público, a mes-
ma procedeu a algumas obras 
nos citados estabelecimentos 
de ensino, nomeadamente, a 

requalificação de todo o espaço exterior, incluindo o pavimento 
de entrada, portas de acesso e janelas, reparação de canalizações 
em instalações sanitárias, limpeza das zonas internas ajardinadas 
e pequenas intervenções em janelas e estores.
Os estabelecimentos de ensino particular Colégio Paula Frassine-

tti e Centro Infantil Maria de Monserrate, creche Bê-a-Bá, também 
não foram esquecidos pela Junta de Freguesia, tendo o primeiro 
visto reparado o gradeamento exterior, enquanto a intervenção 
no segundo teve especial incidência no arranjo do espaço exte-
rior envolvente às instalações. 



AREEIRO revista da freguesia

Um enquadramento paisagístico adequa-
do e cuidado é proporcionador, para 
além de uma maior riqueza visual, de 
melhorias no bem-estar das popu-
lações.
Nesse sentido, a Junta de Fre-
guesia do Areeiro procedeu 
a intervenções  em diversos 
espaços verdes, tais como 
a reposição de floreiras no 
jardim Fernando Pessa e 
novas sementeiras nos can-
teiros da Av.ª Guerra Jun-
queiro e Praça de Londres.
Para além disso, foram efe-
tuadas as acções normais 
de poda, o abatimento de 
palmeiras na Av.ª Arantes e 
Oliveira e Rua Cervantes por 
se encontrarem infetadas pelo 
escaravelho vermelho, e a lim-
peza e corte total de algumas ár-
vores no logradouro da Av.ª Madrid, 
por apresentarem sinais de podridão e 
risco de queda, que serão oportunamen-
te substituídas.
Os sistemas de rega foram reparados, que se 
traduz numa importante economia de um bem es-
sencial à vida como é a água. 

esPaços veRdes

p.10

espaços verdes requalificados
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espaços verdes requalificados
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sensibilidade social minimiza dramas     da população

A sensibilidade é uma consequência di-
reta da compreensão. Quem não com-
preende não pode ser sensível, porque 
não é permeável às dificuldades dos ou-
tros e dificilmente consegue entender 
que todos os comportamentos só fazem 
sentido quando contextualizados, tendo 
em conta o tempo e o espaço, a história 
e as circunstâncias.
Sensibilidade e compreensão são, por 
isso, duas realidades que se interligam e 
melhoram a capacidade de entendimen-
to e de empatia com a realidade.

E porque a Junta de Freguesia do Areei-
ro tem sensibilidade e conhece a débil 
realidade social de algumas famílias que 
aqui residem, decidiu colocar em prática 
um conjunto de apoios com o objetivo 
de procurar minimizar os seus proble-
mas. 

ATENDIMENTO SOCIAL
O Departamento de Ação Social tem pre-
parado várias valências e esforços que 
visam estudar e enquadrar nos serviços 
existentes os agregados familiares que, 

aPoiaReeiRo
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sensibilidade social minimiza dramas     da população
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em determinado contexto, necessitam 
ser apoiados. O atendimento social é fei-
to mediante marcação prévia e de acor-
do com a área de residência.

CARTÃO DE MEDICAMENTOS
Atribuição de um plafond de 30 euros 
para aquisição de medicamentos em 
farmácias protocoladas, como forma de 
auxiliar nas despesas com medicação de 
uso contínuo. O cartão é renovável, por 
períodos que variam em função dos ren-
dimentos do agregado familiar.

CONSULTAS MÉDICAS
Comparticipação total ou parcial, con-
soante os rendimentos do agregado 
familiar, do custo de consultas médicas 
nos postos clínicos da Junta de Fregue-
sia do Areeiro, a fim de garantir o acesso 
aos cuidados de saúde necessários.

DOMICÍLIOS
A equipa técnica do Gabinete de Ação 
Social realiza periodicamente visitas do-
miciliárias no sentido de aferir as con-
dições de habitabilidade, saneamento e 

saúde dos moradores, sejam já utentes 
do referido gabinete ou tenham sido re-
ferenciados por vizinhos ou familiares.

OUTROS APOIOS
Comparticipações para aquisição de 
bens que têm por fim melhorar a quali-
dade de vida, como óculos ou perucas 
para doentes oncológicos, e, pontual-
mente, para suprir impossibilidades de 
cumprir pagamentos de bens de consu-
mo essencial, como gás, electricidade, 
água ou renda de casa.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
É uma estrutura de apoio ao emprego 
e empreendedorismo que, em estreita 
cooperação com o Centro de emprego, 
suporta a atuação deste no desenvolvimento 
de actividades 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.
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A Junta de Freguesia dispõe ainda de um banco de 
ajudas técnicas que visa possibilitar o acesso a equi-
pamentos adequados por parte de pessoas com ne-
cessidades físicas especiais durante um determinado 
período de tempo.
Entre esses equipamentos contam-se cadeiras de ro-
das, camas articuladas, andarilhos e canadianas, cedi-
dos a título de empréstimo com o objetivo de melho-
rar a qualidade de vida de utentes acamados, doentes 
crónicos e/ou com mobilidade reduzida, sem que isso 
represente um custo acrescido na vida do próprio, dos 
familiares ou cuidadores.

... e Banco de ajudas técnicas permite 
acesso a equipamento especializado

Ao contrário de outras civilizações, onde à condição de idoso corresponde um estatuto espe-
cial, quase de veneração, nas sociedades ditas evoluídas a situação é bem diferente, pois 
ao aumento da esperança de vida corresponde, estatisticamente, o crescimento de 
situações de isolamento e solidão.
Para ajudar a minimizar esses casos, a Junta de Freguesia do Areeiro criou o progra-
ma “Olá Bom Dia”, que consiste em fazer telefonemas diários para idosos aqui mo-
radores, referenciados pela equipa técnica de Ação Social, não só para perceber se 
se encontra bem de saúde, como também para lhe dar uma palavra amiga.

p.14

Programa “olá Bom Dia” combate o isolamento...
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No sentido de reabastecer e completar os kit’s de emergência alimentar, bem 
como auxiliar entidades sedeadas na freguesia que prestam auxílio 

alimentar à população mais vulnerável, a Junta de Freguesia do 
Areeiro organizou uma recolha solidária de alimentos, que 

envolveu dezenas de pessoas.
Depois de recolhidos e acondicionados, os bens foram 

entregues ao Centro AMI Porta Amiga das Olaias e à 
Associação Mediar.

recolha solidária de alimentos

Junta de Freguesia atenta a situações 
de emergência alimentar

Todos os meses apoiamos cerca de 200 famílias através da entrega de ca-
bazes do Banco Alimentar, em parceria com a Paróquia de S. João de Deus.
De modo a suprir situações de emergência alimentar graves, detetadas numa 
primeira abordagem pelos serviços competentes, a Junta de Freguesia do 
Areeiro disponibiliza kits de emergência alimentar, compostos por bens es-
senciais, que são entregues às famílias referenciadas enquanto, paralelamen-
te, se dá início à sua integração em Banco Alimentar. 

Porta-a-porta
Este é um serviço de transporte gratuito que abrange toda a freguesia, que passa 
pelas artérias e serviços de maior procura e tem como objetivo responder às neces-
sidades de mobilidade dos moradores nos bairros da freguesia mais carenciados ao 
nível da oferta de transportes públicos. A viatura está preparada para utentes com 

mobilidade reduzida. 
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Protocolos criam condições 
para melhor qualidade de vida…

Sempre atenta às necessidades dos moradores e também aos novos desa-
fios que lhes podem ser colocados, a Junta de Freguesia do Areeiro esta-
beleceu protocolos com diversas entidades.
Pelas suas especificidades muito próprias, referimo-los separadamente.

aConselhaMento JurÍDICo gratuIto 
Para sItuações De CarênCIa eConóMICa
Através de um protocolo assinado com a Ordem dos 
Advogados, os residentes e trabalhadores por conta de 
outrem da freguesia do Areeiro, em situação de carência 
económica, passam a beneficiar de consultas jurídicas 
gratuitas. As consultas são feitas mediante marcação 
na Junta de Freguesia e podem inscrever-se todos os ci-
dadãos, desde que o seu rendimento mensal ou do seu 
agregado familiar seja igual ou inferior ao salário míni-
mo nacional em vigor.

PrograMa “Ferro De solDar” 
PossIBIlIta Pequenas Intervenções 
DoMÉstICas
Através de um protocolo celebrado com a Fundação São 
João de Deus, foi criado o programa “Ferro de Soldar”, 
que visa auxiliar os agregados familiares com maiores 
dificuldades económicas a efetuar pequenas melhorias 
nas suas habitações, nomeadamente reparação de esto-
res, fechaduras, pinturas ou arranjos de paredes.

InCentIvo ao eMPrego
e eMPreenDeDorIsMo
Atenta às dificuldades e aos novos desafios que são exi-
gidos a quem enfrenta a realidade apostando em ini-
ciativas empresariais, a Junta de Freguesia do Areeiro 
assinou um protocolo com o Montepio Geral que visa 
a criação de uma linha de crédito com condições prefe-
renciais e tem como objectivo apoiar desempregados da 
freguesia que apresentem ideias de negócio potencial-
mente viáveis para a constituição de uma microempresa, 
PME ou empresa em nome individual.
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atividades para população sénior durante todo ano

AREEIRO EM FÉRIAS SÉNIOR
Porque o envelhecimento ativo e saudável 
é uma das grandes preocupações do atual 
Executivo, em 2014 proporcionámos a cerca 
de 100 residentes maiores de 55 anos uma 
semana de Verão pautada por momentos 
de convívio, lazer e confraternização, com 
idas diárias à praia, almoços e tardes anima-
das, contribuindo para a ocupação dos seus 
tempos livres e quebrando o ciclo de isola-
mento que muitas vezes se instala.
É para nós um grande orgulho verificar 
que a cada programa e evento realizado 
os laços que criamos com os nossos fre-
gueses se apertam cada vez mais, dando 
origem a uma relação de partilha entre 
gerações e de forte amizade.

PASSEIOS A TOMAR 
E BATALHA/ALCOBAÇA
A culturalidade aliada às gastronomias lo-
cais é um dos atributos obrigatórios dos 
passeios que realizamos anualmente com 
os nossos fregueses, sendo estes também 
excelentes oportunidades para revermos 
muitos daqueles que nos acompanham 
nas diversas atividades que promovemos 
ao longo de todo o ano.
Em 2014, realizámos dois passeios ru-
mando com cerca de 150 dos nossos 
residentes a três dos locais mais emble-
máticos de Portugal – Tomar e Batalha/
Alcobaça – com obrigatórias passagens 
por monumentos de inegável interesse 
histórico, tais como o Convento de Cristo 

vivaReeiRo
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atividades para população sénior durante todo ano

e Mosteiros da Batalha e Alcobaça, sem-
pre seguidas de um almoço convívio em 
restaurante local, com animação musical 
e repleto de animados momentos de con-
fraternização entre participantes, mem-
bros do Executivo e funcionários da Junta 
de Freguesia.

DIA DO IDOSO
Dia 1 de Outubro, data em que se assina-
lou o Dia Internacional das Pessoas Ido-
sas, teve lugar na Praça de Londres um 
evento totalmente dedicado aos séniores 
da nossa freguesia.  
Nesse dia, mimámos os nossos séniores 
com sessões de manicure, aulas de tai-
chi-chuan ao ar livre, ações de esclareci-

mento, rastreios de saúde e momentos 
de pura alegria e diversão, para os quais 
também contribuiu a presença das crian-
ças do ATL da Associação Conversa Ami-
ga que, ao longo de toda a tarde, parti-
lharam a sua jovialidade convidando os 
presentes a dançar, a participar em jogos 
tradicionais e ainda brindando-os com 
inesperados momentos musicais.
Nesta iniciativa contámos ainda com a 
participação da Polícia de Segurança 
Pública e dos técnicos voluntários da As-
sociação Conversa Amiga em ações de 
divulgação e sensibilização para as ques-
tões da segurança e isolamento social, 
ajudando-nos deste modo a dar corpo a 
mais um dia inesquecível.

UNIVERSIDADE SÉNIOR

Com início do ano letivo a 6 de 
outubro, a universidade sénior 
da Junta de Freguesia do areeiro 
conta com 200 inscritos, distribuí-
dos por diversas disciplinas, en-
tre as quais Informática,línguas, 
Cultura, história, Desporto e ar-
tes Plásticas.
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assistência médica em postos clínicos próprios

saÚde

Os moradores e não moradores na freguesia têm ao dispor dois postos clínicos propriedade da 
Junta de Freguesia do Areeiro, onde são disponibilizadas consultas de diversas especialidades 
e também serviços de enfermagem. A tabela de preços é a seguinte:

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 €

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

Fisioterapia por sessão 30,00 € 30,00 €

atos de enfermagem Preço 

Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00 €

Vacinas 1,00 € 

B M Test 1,50 € 

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

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 

Protocolos de saúde 
 A Junta de Freguesia do Areeiro 
estabeleceu protocolos com o 
Gabinete Particular de Medicina, 
para consultas médicas, e com a 
Osteomedical – Doenças Ósseas, 
para a realização de exames com-
plementares de diagnóstico. As 
marcações são efectuadas atra-
vés dos postos médicos da Junta 
de Freguesia do Areeiro, telefo-
nes 217 972 795  / 218 485 130 / 
916 127 570. Ambas as entidades 
estão localizadas na Av.ª João 
XXI,n.º 6-1.º andar, em Lisboa e 
as especialidades e exames com-
plementares que disponibilizam, 
bem assim como os preços que 
praticam, são os seguintes:   

 gaBInete PartICular De MeDICIna

 especialidade Preço

Cirurgia Plástica 30,00 €

Endrocrinologia 30,00 €

Gastrenterologia 30,00 €

Ginecologia 30,00 €

Menopausa 60,00 €

Neurologia 30,00 €

Podologia 25,00 €

Reumatologia 30,00 €

Terapia da Fala 25,00 €

osteoMeDICal – Doenças ósseas

 especialidade Preço

Mamografia 30,00 €

Ecografia Geral 25,00 €

Ecografia Cardíaca 60,00 €

ECG 10,00 €

Eco doppler 60,00 €

Densitometria óssea 40,00 €

Moradas e Contactos:
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também a brincar 
se consolidam 
conhecimentos 
e criam afetos

DIa Da CrIança
O dia 1 de junho é sempre uma data dife-
rente, tanto para as crianças como para 
aqueles que pugnam pela sua educação em 
ambiente escolar.
“Toda a criança deverá crescer num am-
biente de compreensão, tolerância e 
amizade, de paz e de fraternidade uni-
versal”, segundo consta da Declaração 
dos Direitos da Criança, aprovada pela 
ONU, em 20 de novembro de 1959.
No sentido de contribuir para um cres-
cimento mais harmónico e saudável, em 
2014 a Junta de Freguesia do Areeiro 
comemorou o Dia Mundial da Criança 
na Alameda D. Afonso Henriques, dis-
ponibilizando diversas atividades lúdi-
cas, como insufláveis, campo de futebol 
e parede de escalada, procedendo no 
final à distribuição de brindes.
O evento contou ainda com a participa-
ção da PSP, através do programa “Escola 
Segura”, que mobilizou muitas crianças 
para operações stop, com os “agentes” 
devidamente fardados. 

BRinCaReeiRo
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areeIro eM FÉrIas JúnIor
Foi com enorme alegria que, em 2014, 
durante todo o mês de julho, acolhemos 
gratuitamente cerca de 170 crianças da 
freguesia, entre os 6 e os 12 anos de idade, 
na nossa Colónia de Férias de Verão. 
O programa dividiu-se em turnos de 
duas semanas cada, durante as quais, 
para além das idas diárias à praia du-
rante o período da manhã, houve lugar 
a outras atividades lúdicas, como visitas 
ao Jardim Zoológico de Lisboa, à Quin-
ta Pedagógica dos Olivais, ao Museu 
dos Coches e ao Planetário, aulas de 
surf, momentos de brincadeira livre e 
dias de piscina.
Foram dias de muita diversão, onde 
se criaram laços de amizade únicos, 
pairando, no final, alguns sinais de 
nostalgia. Temos a convicção de que 
os nossos objetivos foram amplamente 
cumpridos e que, para além do apoio 
que demos às famílias no acompanha-
mento das suas crianças neste período 
de férias escolares, contribuímos eficaz-
mente para o desenvolvimento das suas 
competências sociais e de integração.

Crianças 
ocupam
de forma
saudável 
período de 
férias de verão
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Cultura: elemento social só realizável     coletivamente 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
no passado dia 8 de março, num per-
curso que começou na sede da Junta 
de Freguesia do areeiro e passou pela 
av. de Roma, av. João XXi, Praça de 
londres, av. Guerra Junqueiro e arté-
rias circundantes, comemorou-se o dia 
internacional da mulher.
a comemoração foi realizada em con-
junto com o agrupamento 1050 do 
C.n.e. de são João de deus, GiRa-
Grupo de intervenção e Reabilitação 
ativa e a tUist- tuna Universitária do 
instituto superior técnico e constou de 
distribuição de flores a todas as mulhe-
res que se cruzavam com o cortejo e 
também a lojistas de diversos estabe-
lecimentos comerciais.  

CUltURa

p.24
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Cultura: elemento social só realizável     coletivamente 

NOITES DE LUAR NA ALAMEDA
em 2014, realizou-se no dia 16 de maio, 
na alameda d. afonso Henriques, a viii 
edição das noites de luar.
trata-se de uma iniciativa cultural anual 
e gratuita, promovida em conjunto 
pela Junta de Freguesia do areeiro e a 
tUist – tuna Universitária do instituto 
superior técnico. 
este é um evento “herdado” da extinta 
Junta de Freguesia do alto do Pina que, 
em 2006, quando organizou a primeira 
“noites de luar” o fez com o objetivo de 
reunir naquele local um conjunto de tunas 
académicas para dar a conhecer ao público 
da freguesia as suas virtuosidades musicais. 
em face do êxito que o evento obte-
ve junto da população, ano após ano 
o mesmo foi-se repetindo e o seu im-

pacto consolidando, afirmando-se hoje 
como um dos melhores que se realiza 
no país de entre aqueles que têm como 
objetivo divulgar este tipo de música, 
sejam êxitos com roupagem renovada 
ou novidades de inquestionável quali-
dade, caracterizada por reunir, em per-
feita harmonia, vozes, diversos instru-
mentos musicais e as coreografias mais 
ou menos acrobáticas.
Breves intervenções humorísticas fazem 
também parte do programa. a colabo-
ração com a tUist estende-se por todo 
o ano, em diversas iniciativas, sendo 
talvez a mais relevante o apoio que a 
Junta de Freguesia atribui para a reali-
zação do Festival de tunas da cidade de 
lisboa que, anualmente, tem lugar no 
Coliseu dos Recreios.
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dia internacional da saudação
No dia 21 de novembro, a  Associação Free Hugs e a Junta de Fre-
guesia do Areeiro associaram-se e transformaram as ruas da fre-
guesias em locais de afeto, onde, em muitos casos, o pedido de 
um abraço era recebido com um tímido e interrogativo primeiro 
sorriso, mas que rapidamente se transformava num estender de 
braços quase ansioso para apertar alguém que ali estava e o fazia 
sentir diferente.
O objetivo foi alcançado e compreendido, tendo sido muitas as 
dezenas de pessoas que aceitaram e retribuíram esse gesto de 
afeto,  no qual estava implícito o convite para que cada um encare 
a vida da forma mais alegre e positiva possível.   

AREEIRO OPEN NIGHT
teve lugar no dia 6 de junho e foram cerca de duas centenas 
as lojas que estiveram abertas até às 24h00. todos os que 
por lá passaram puderam assistir a passagens de modelos, 
ouvir música ao vivo e usufruir de descontos e promoções, 
numa noite onde não faltou animação e muita cor. 

HALLOWEEN PARADE
teve lugar a 31 de outubro, vulgarmente conhecido como o 
dia das Bruxas. 
Foi uma noite de festa, na qual as pessoas se transformaram, 
numa figuração quase teatral que antecipa a desgraça e a 
morte, mas sempre vista numa perspetiva positiva e em am-
biente de festa e alegria.
no final foram entregues prémios às fantasias mais artísticas 
e aterradoras que se envolveram no desfile entre a av.ª de 
Roma e a alameda d. afonso Henriques. 
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dia internacional da saudação

ARRAIAL POPULAR
os arraiais são uma tradição e põem Portugal em festa duran-
te o mês de junho.
em 2014, o arraial da freguesia realizou-se no dia 16 e foram 
muitos os que compareceram na rua Capitão Henrique Gal-
vão, onde o executivo ofereceu bifanas, pão, sardinhas assa-
das, caldo verde, vinho e cerveja a quem se quis divertir.
a noite começou com fados e canções populares, passou pela 
alegria da tUist e terminou com um animado baile que durou 
até à hora em que a convivência intergeracional esmoreceu. 

MARCHA POPULAR DO ALTO DO PINA
os populares festejos em honra de santo antónio deram o mote 
àquela que é a grande representação, em forma de espetáculo, 
das suas diversas identidades: as marchas populares, onde os 
seus  marchantes representam as tradições da cidade e os lu-
gares ou factos históricos associados aos respetivos territórios. 
em nome da identidade cultural da sua comunidade, a Jun-
ta de Freguesia do areeiro apoia a marcha popular do alto 
do Pina, que foi recentemente, em dois anos consecutivos, a 
grande vencedora do concurso. 

ações de arte e cultura
Programadas e acompanhadas pelo professor e artista plástico 
Jorge Milício, também docente da Universidade Sénior da Junta 
de Freguesia do Areeiro, têm lugar, mensalmente, visitas educati-
vas a museus e outros locais patrimoniais de interesse.
Incluídas no âmbito das artes, decorrem na Casa da Cultura e Ju-
ventude do Alto do Pina aulas de pintura, sendo a frequência to-
talmente gratuita.     
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natal no aReeiRo
o natal é um período de união e partilha e, como tal, em 2014 a Junta de Fregue-
sia do areeiro não pôde deixar de partilhar a vivência desta quadra com os seus 
residentes, quer apoiando os grupos mais fragilizados social e economicamente da 
nossa comunidade, quer proporcionando momentos de convívio a todos quantos 
aderiram às nossas iniciativas. 

Festa De natal
sendo esta uma época intensamente vivida pe-
las crianças, quisemos também com elas feste-
jar, tendo para o efeito a Junta de Freguesia do 
areeiro proporcionado aos jovens moradores um 
espetáculo de magia e animação musical, que 
incluiu moldagem de balões, pinturas faciais e 
o tão ansiado momento de entrega de prendas. 
o evento teve lugar no dia 20 de dezembro, no 
Pavilhão do Complexo desportivo municipal do 
Casal vistoso, que viveu, ao longo de toda a tar-
de, momentos de muita alegria, contando com a 
presença do executivo, funcionários da Junta de 
Freguesia e, como não poderia faltar, do próprio 
Pai natal.

Iniciativas natalícias 
rasgaram sorrisos e quebraram solidões
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alMoço solIDÁrIo
no dia 24 de dezembro, 60 residentes da freguesia 
partilharam connosco a alegria desta quadra num 
almoço dedicado a todos aqueles que, pelos mais 
diversos motivos, passam o seu natal sozinhos. na 
cantina do posto de limpeza do areeiro, local onde 
decorreu o almoço, houve lugar não só ao costumei-
ro bacalhau de natal e outras iguarias alusivas à data, 
como também a momentos únicos de convívio e par-
tilha entre os convidados. tanto a confeção como o 
serviço das refeições estiveram a cargo dos membros 
do executivo e funcionários da Junta de Freguesia 
que se voluntariaram para apoiar este evento.

Junta De FreguesIa 
Do areeIro DIstrIBuI CerCa 
De 200 CaBaZes De natal
dado que esta é uma época do ano em que 
muitas das diferenças sociais e económicas se 
empolam, entendemos ser primordial refor-
çar o apoio às famílias beneficiárias do Banco 
alimentar através da entrega de cabazes de 
natal, compostos pelos indispensáveis bens 
essenciais e reforçado pelos produtos carac-
terísticos desta quadra festiva, como baca-
lhau, chocolates e bolo-rei.
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esColInhas De FuteBol
O projeto das escolinhas de futebol encontram-se entre os mais 
acarinhados pela Junta de Freguesia, não só pela sua vertente de 
formação como também pelo convívio que proporciona e envolve 
crianças, professores, progenitores/encarregados de educação e 
o próprio Executivo.
Dirigidas a todas as crianças entre os 7 e 10 anos de idade, é uma 
atividade gratuita, podendo os atletas com aptidão ter continui-
dade para os escalões superiores através do CDAP – Clube Des-
portivo do Alto do Pina, que atualmente tem sede provisória nas 
instalações da Junta de Freguesia.

apendizagem, manutenção e lazer 
em movimento para todos

Engloba um conjunto de atividades que a Junta de Freguesia disponibiliza e apoia, no-
meadamente de âmbito desportivo, desde a formação até à manutenção.

movimentaReeiRo

gInÁstICa sÉnIor
Aulas para adultos com idades a partir dos 55 anos, 

ministradas pela professora de Educação Física 
Adelaide Patrício. Esta atividade tem lugar no ginásio 

da Escola S 2,3 D. Filipa de Lencastre, sendo a sua 
frequência gratuita para residentes.

hIDrogInÁstICa
O principal objetivo da hidroginástica é melhorar 

o desempenho dos aparelhos cardiovascular 
e muscular, através de treino em flexibilidade, 

coordenação motora e relaxamento, sendo também 
eficaz no combate ao stress e contribuir para uma 

melhor qualidade de vida dos indivíduos. 
A Junta de Freguesia disponibiliza aulas gratuitas 
para adultos no Complexo Desportivo Municipal 

do Casal Vistoso.
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Contributos na área 
da educação com o objetivo 
de enriquecer conhecimentos 
e melhorar desempenhos

CluBe Das Cores e Da luZ
Um dos projetos escolares apoiados pela Junta 
de Freguesia do Areeiro é o “Clube das Cores e da 
Luz”, uma iniciativa da Associação de Pais da Escola 
Básica n.º1 São João de Deus, do Agrupamento de 
Escolas D. Filipa de Lencastre, em colaboração com 
o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa que 
abrange cerca de 402 crianças.
O projeto promove várias atividades que têm como 
base temática as cores e a luz, dirigidas aos alunos 
do 1º e do 2º ciclo e cujo principal objetivo é criar na 
comunidade escolar um clube dinâmico e interdis-
ciplinar de ciências, tecnologias e artes para várias 
idades, em que os participantes interessados, sejam 
alunos, professores, pais ou avós possam partilhar, 
aprender e colaborar.

edUCaçÃo

natação
Empenhada no acompanhamento e desen-
volvimento harmonioso e saudável da po-
pulação mais jovem, a Junta de Freguesia fi-
nancia, na totalidade, as aulas de natação dos 
alunos da Escola EB 2/3 Luís de Camões.
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PsICologIa Para toDos
De modo a melhor acompanhar as nossas crianças e 
jovens, a Junta de Freguesia do Areeiro tem uma psi-
cóloga afeta às escolas EB 2,3 Luís de Camões e Agru-
pamento de Escolas D. Filipa de Lencastre de forma a 
disponibilizar acompanhamento psicológico a nível de 
referenciação, avaliação e seguimento.



O que é o “Porta a Porta”?
O serviço “Porta a Porta” da Freguesia 
do Areeiro é um transporte urbano flexí- 
vel gratuito, de percurso fixo e paragens
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

0

1
5

f

7

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


