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Mensagem do Presidente

“É bom viver 
no Areeiro”

No momento das eleições estabeleceu-se 

entre os eleitores e o eleito um compro-

misso de trabalho pelo período do mandato.

Ao ser eleito estava ciente de algumas ne-

cessidades fundamentais da nossa freguesia. 

Numa ordem de importância a primeira era a 

falta de um equipamento de Creche e Jardim 

de Infância que a freguesia do Areeiro não dis-

põe. Um equipamento desses tem requisitos 

legais e, por conseguinte, ou se constrói de 

raiz ou se encontra o edifício certo que permi-

ta requalificar.

Hoje posso partilhar com todos que muito 

em breve (presumo eu) a Câmara Municipal de 

Lisboa irá ceder à freguesia do Areeiro o Arqui-

vo Municipal do Arco do Cego com o objetivo  

de aí ser construída a Creche e Jardim de  

Infância.

Esta é uma boa notícia para todas as famí-

lias do Areeiro que necessitam deste equipa-

mento perto de sua casa.

Mais obras estão previstas e a seu tempo 

irão ser feitas, como por exemplo, o parque in-

fantil da Alameda, esse também a necessitar de 

uma requalificação de fundo. Aguardo que me 

seja entregue o projeto para de imediato dar 

início à obra.

Por tudo isto continuo na nossa máxima  

“É bom viver no Areeiro”.

Bem-hajam!
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Consulte todos os eventos e notícias
da sua Freguesia aqui:

17 de maio
XIII Noites de Luar

Tuna do Instituto Superior Técnico de Lisboa
Alameda D. Afonso Henriques

19 de maio
Dia do Cão - Alameda D. Afonso Henriques

19 de maio |16H 
Cinema “Star Wars 

Empire Strikes Back” (Preço 4€)
Fórum Lisboa – Av. de Roma, nº 14L

24, 25 e 26 de maio 
Festa das Colectividades

Alameda D. Afonso Henriques

22 de maio | 10H-13H
Dia do Abraço – Iniciativa de Abraços Grátis

22 de maio | 15H
Palestra de Entrada Livre

“Relações Ocidente - Oriente
na Idade Média. As Cuzadas”

Paulo Catarino Lopes 
Auditório da sede da JFA

26 de maio | 16H
Cinema “Star Wars

Return of the Jedi” (Preço 4€)
Fórum Lisboa – Av. de Roma, nº 14L

maio
4 e 18 de maio | 10H às 18H 

Feira S. João de Deus
Praça de Londres

abril

20 de abril | 10h-18h 
Feira S. João de Deus - Praça de Londres

22 a 26 de abril
Semana do Livro

Incentivo à leitura através da oferta de livros

13 de abril | 10H - 13H
Atividades no âmbito do mês da

Prevenção dos Maus Tratos na Infância 
Jardim Fernando Pessa

28 de abril | 16H
Cinema “Star Wars” (Preço 4€)

Fórum Lisboa – Av. de Roma, nº 14L 

junho
1 de junho | 10H-19H

1º edição do Jardim de Encantar 
Especial Dia da Criança
Jardim Fernando Pessa

www.jf-areeiro.pt/pt www.facebook.com/jfareeiro www.instagram.com/jfareeiro
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JUNTA DE FREGUESIA 
· Lavagem manual e mecânica

· Varredura manual e mecânica

· Recolha de papeleiras

· Desentupimento de sarjetas

· Deservagem

Desde o início do ano, uma equipa do Departamento de  

Higiene Urbana da Junta de Freguesia do Areeiro assegura 

a recolha de lixo das papeleiras e apanha os resíduos deixa-

dos nos parques, jardins e vias centrais da Freguesia todos 

os domingos, entre as 8H e as 13H. 

De salientar que a atuação desta equipa não passa por 

varrer as ruas, mas sim por proceder à recolha de detritos 

que são deixados no espaço público, sobretudo nas noites 

de sábado para domingo. 

O reforço da limpeza vai ao encontro dos pedidos dos 

nossos fregueses e pretende tornar o Espaço Público e os 

Espaços Verdes mais agradáveis para as famílias que aqui 

vivem, mas também para as que nos visitam ao fim de  

semana. 

Apesar deste reforço da atuação da Higiene Urbana,  

a Junta de Freguesia do Areeiro continua a apelar ao ci-

vismo e ao respeito de todos pelo espaço público, no-

meadamente, através da recolha de dejetos caninos, da 

colocação do lixo nos contentores e papeleiras existentes 

para o efeito e do uso dos serviços camarários de recolha 

de móveis e grandes eletrodomésticos.

Competências: HIGIENE URBANA

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA
· Recolha noturna de lixo 

· Recolha de ecopontos

· Recolha de monos e entulho

é higiene urbana 

Junta de Freguesia do Areeiro

reforça limpeza ao domingo
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Estacionamento  
coberto gratuito 
para bicicletas
A Junta de Freguesia do Areeiro ciente da necessidade 
dos moradores guardarem as suas bicicletas estabele-
ceu uma parceria com a Empark que permite guardá-
-las no parque de estacionamento coberto do Jardim 
Fernando Pessa, o Parque Roma. Para se candidatar 
a um lugar deverá estar recenseado na Freguesia do 
Areeiro e inscrever-se na sede da Junta de Freguesia 
do Areeiro ou por e-mail (comunicacao@jf-areeiro.pt).  
O número máximo de lugares são 15.

é espaço público 

Requalificação do Quiosque da Av. de Roma
Já viu como está a ficar o quiosque da Avenida 
de Roma? A Junta de Freguesia do Areeiro está a 
proceder à requalificação deste espaço. Posterior-
mente haverá a abertura de um concurso público 
para a sua concessão e exploração, dando mais 
vida à nossa Freguesia. 
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é dinamização 
do espaço público  

Celebrações do Novo Ano 
Chinês na Alameda

Em Lisboa, as celebrações do Ano  
Novo Chinês tiveram a Alameda 

D. Afonso Henriques por palco principal 
no fim de semana de 9 e 10 de fevereiro. 

Além do desfile que percorreu a Av. Almirante Reis e que 
contou com milhares de participantes, realizou-se uma feira 
tradicional junto à Fonte Luminosa com artesanatos tradi-
cionais chineses, objetos decorativos típicos do Ano Novo 
Chinês e gastronomia chinesa; bem como espetáculos de 
música, dança, canto, teatro e outras artes performativas. 

A abertura das comemorações contou com a presen-
ça do embaixador da República Popular da China, Cai Run; 
da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa,  
Catarina Vaz Pinto; e do Presidente da Junta de Freguesia 
do Areeiro, Fernando Braamcamp, que acompanhou o des-
file e assistiu aos espetáculos. 

Recorde-se que 2019 marca o início do ano do Porco, 
além de assinalar os 40 anos do estabelecimento das rela-
ções diplomáticas entre Portugal e a República Popular da 
China e os 20 anos da passagem da administração de Macau.

O Dia Internacional da Mulher é assinalado todos os anos 
pela Junta de Freguesia do Areeiro com entrega de flo-
res e serenatas da Tuna Universitária do Instituto Superior  

Dia da Mulher assinalado com flores e serenatas

Técnico nas principais ruas da nossa freguesia. O trajeto co-
meçou de manhã na sede da Junta de Freguesia com uma 
serenata a todas as funcionárias e prosseguiu pelas prin-

cipais ruas do Areeiro, passando pela Av. de  
Roma,  Av. João XXI, Praça de Londres, Av. de Pa- 
ris, Praça Francisco Sá Carneiro e Av. Guerra  
Junqueiro, e com algumas paragens em cafés 
e no comércio local. O nosso Centro de Dia  
do Alto Pina também não foi esquecido com 
uma serenata cantada e aplaudida pelos uten- 
tes deste espaço que viram a sua hora de al-
moço animada por um grande espetáculo de 
vozes da Tuna Universitária do Instituto Su-
perior Técnico. Da parte da tarde, visitámos  
o Bairro das Olaias e do Portugal Novo e 
distribuímos flores no Centro Comercial das 
Olaias. Obrigada a todas as mulheres com 
as quais nos cruzámos e que nos brindaram 
com o seu mais sincero sorriso.
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Quem passa na Av. Afonso Costa não fica indiferente ao 
mural que aqui nasceu em abril de 2015 pelas mãos do po-
laco Sainer. Na empena de um prédio de 11 andares, o artis-
ta deu vida a uma mulher que fuma e que caminha ao lado 
de um ganso e de um cão, também conhecida por “Se-
nhora das Olaias”. Hoje, as cores intensas de “Crossroads” 
perderam alguma garra, mas ainda fazem parar dezenas de 
pessoas que fotografam este mural e o partilham com o 
mundo nas redes sociais.

Não muito longe, a rotunda das Olaias ganhou um novo 
mural de arte urbana na lateral de um edifício com a ima-
gem de uma santa com caveiras ao pescoço. “La Madre 
Secular 3” é da autoria do artista chileno INTI, um trabalho 
organizado pela Underdogs10 com o apoio da Galeria de 
Arte Urbana | GAU. 

Já o logradouro da Praça Pasteur, após a sua requalifica-
ção, passou a ter um mural que mistura o urbano da cidade 
com o verde da Natureza e que tem a assinatura de Tomás 
Lucas e o apoio da Junta de Freguesia do Areeiro. 

No Areeiro existe ainda um mural da autoria de Tamara 
Alves alusivo ao 25 de Abril. Ocupa uma das fachadas da 
sede da Assembleia Municipal de Lisboa e foi apresentado 
ao público em 2014. 

Mais recentemente, a zona da Praça de Londres enri-
queceu com a oferta de duas esculturas em cerâmica gi-
gantes da Bordallo Pinheiro. O Gato Assanhado e o Caracol 
foram instalados há um ano na freguesia e fazem as delícias 
de quem por aqui passa. 

é arte urbana

Na rota da Arte 
Urbana 

1

2

1    Mural “La Madre Secular“ 
na rotunda das Olaias.

2   Mural “Crossroads”  
da autoria do artista  
polaco Sainer.

3

4

5

3   Mural do 
artista Tomás 
Lucas no 
Logradouro da 
Praça Pasteur.

4   “Gato  
Assanhado” 
de Bordallo 
Pinheiro na 
Praça de  
Londres.

5   Mural de 
Tamara Alves 
na Assembleia 
Municipal de 
Lisboa.
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é centro de desenvolvimento 
comunitário

Novo espaço e novas vagas 
Grupos Aprender, Brincar, Crescer

A Junta de Freguesia do Areeiro lançou em outubro de 
2017, no Centro Integeracional do Areeiro, a iniciativa Gru-
pos Aprender, Brincar, Crescer destinada a bebés e crianças 
até aos 4 anos que não frequentam creche ou jardim de 
infância com o objetivo de responder às necessidades e in-
teresses das crianças e dos cuidadores que as acompanham 
através do brincar e das atividades educativas e lúdicas que 
surgem em cada sessão. 

Recorde-se que a atividade é de frequência gratuita e 
realiza-se no Centro Intergeracional do Areeiro todas as 
quartas-feiras, das 10H às 11H30. 

Face à elevada procura deste programa e à existência 
de lista de espera para inscrição, a Junta de Freguesia do 
Areeiro vai alargar esta iniciativa ao Centro de Desenvolvi-
mento Comunitário, nas Olaias. As inscrições encontram-se 
abertas.

Mais informações e inscrições
Sede - Rua João Villaret, nº9 | 218 400 253 | geral@jf-areeiro.pt 

Centro Intergeracional do Areeiro - Rua Arco do Cego, nº 54 | 211 947 395

Centro de Desenvolvimento Comunitário - Areeiro por ti - Rua Wanda Ramos, lotes 13 e 17 | 211 349 311

Exposição mostra o potencial 
do Portugal Novo

No dia 30 março o Centro de Desenvolvimento Comunitá-
rio do Areeiro recebeu a exposição itinerante “Porta 4” de-
senvolvida pela artista Julia San Millan Arconada e com os 
moradores do bairro Portugal Novo. A exposição pretende 
promover a visibilidade desta comunidade multicultural, dos 
seus sonhos e capacidades, inspirando outros habitantes do 
território e da cidade.
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é ação social 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vi-
sitou dia 14 de março a freguesia do Areeiro no âmbito da 
inauguração das novas instalações da Apela – Associação 
Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica – no bairro 
das Olaias.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da 
APELA, Pedro Souto, e da Vice-Presidente da APELA, Maria 
Eulália Ribeiro, que destacaram o facto das novas instala-
ções melhorarem as condições de receber os doentes e 
seus familiares.

Recorde-se que esta doença afeta cerca de 800 pessoas 
em Portugal e que a Apela disponibiliza consultas de nutri-
ção, psicologia, fisioterapia e terapia da fala.

Inauguração das novas instalações 
da APELA nas Olaias

O Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando  

Braamcamp, também esteve presente na inauguração, tendo 

destacando a necessidade que existia de ampliar estas instalações 

de forma a melhorar o acompanhamento dos seus utentes.

Na mesma ocasião, o Presidente da Junta de Freguesia 

do Areeiro convidou o Presidente da República a conhecer  

o Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro que 

fica ao lado das novas instalações da APELA, Marcelo Rebelo  

de Sousa que ficou impressionado com o trabalho desen-

volvido neste espaço com os moradores dos bairros das 

Olaias e do Portugal Novo. Não faltou o momento de tirar 

uma selfie com o Presidente da República e a equipa do 

Centro de Desenvolvimento Comunitário.
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PROJETO RADAR: 
Areeiro integra fase-
-piloto de projeto de 
combate ao isolamento 
da população idosa

Porta a Porta

A Junta de Freguesia do Areeiro disponibiliza um servi-
ço de transporte gratuito para facilitar as deslocações 
dos seus fregueses ao centro de saúde, correios, banco 
ou supermercado. O Porta a Porta destina-se sobretudo 
aos seniores e aos fregueses com mobilidade reduzida, 
sendo que durante o ano de 2018 foram realizadas 4.392 
deslocações, a uma média de 366 trajetos por mês.

Este serviço realiza-se todos os dias úteis das 8H30 
às 12H30 e das 14H30 às 17H30; tem uma lista de 
paragens onde pode recolher ou deixar os utentes, 
mediante agendamento telefónico através do  
seguinte contacto: 916 128 329.

A Junta de Freguesia de Areeiro (JFA) e a Associação dos 
Inquilinos Lisbonenses (AIL) assinaram no dia 20 de feverei-
ro um acordo de cooperação que irá facilitar a prestação 
de apoio jurídico aos munícipes arrendatários, cujos con-
tratos de arrendamento sejam postos em crise. De salientar 
que este apoio é gratuito para as famílias carenciadas resi-
dentes na freguesia. 

O objetivo desta medida é esclarecer os fregueses do 
Areeiro no que respeita a questões de arrendamento, pos-
síveis mudanças de rendas ou de contratos e em última ins-
tância de risco de despejo.

O apoio será prestado diretamente pela AIL e inclui o 
aconselhamento e/ou acompanhamento jurídico, em con-
sultas, elaboração de cartas e/ou requerimentos.

Este apoio só pode ser prestado a fregueses recensea- 
dos e relativamente a fogos situados na Freguesia de Areeiro,  
como tal credenciados pela Junta de Freguesia de Areeiro.

Arrendamento: apoio 
a famílias carenciadas

Entrega de gorros 
às crianças do IPO 
de Lisboa
A Junta de Freguesia do Areeiro visitou a Ala de Pediatria do 
IPO de Lisboa no dia 22 de fevereiro para entregar os cer-
ca de 40 gorros confecionados pelos alunos do Clube de 
Tricot e Crochet do Centro Intergeracional do Areeiro. Esta 
iniciativa contou com donativos de malhas entregues por 
residentes da Freguesia do 
Areeiro e com o talento das 
nossas alunas às quais dei-
xamos o nosso mais sincero 
obrigada. A Vogal respon-
sável pelo Centro Interge-
racional do Areeiro, Patrícia 
Brito Leitão, esteve presen-
te no momento da entrega 
dos gorros que tornaram 
este dia mais colorido.

O Areeiro, a par da Ajuda e dos Olivais, é uma das três 
freguesias de Lisboa que integra a fase-piloto do proje-
to Radar arrancou no início do ano. Esta iniciativa tem 
por objetivo identificar os idosos que vivem sozinhos na 
capital e perceber quais as dificuldades que enfrentam  
diariamente.

O projeto é da Câmara Municipal de Lisboa em cola-
boração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a 
Polícia Segurança Pública, a Administração Regional de 
Saúde e a Segurança Social e depois da fase-piloto, que 
terá uma duração de três meses, será alargado a toda a 
capital num modelo semelhante ao utilizado noutras ci-
dades europeias.
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é ambiente
e bem-estar animal 

Unir esforços pelo bem-estar dos animais
Há aproximadamente um ano, a Junta de Freguesia do 
Areeiro criou uma nova área de ação focada na melhoria 
do Ambiente, mas também no bem-estar dos animais. Um 
ano volvido, é possível constatar a evolução no Areeiro. 

A Junta de Freguesia do Areeiro instalou cinco abrigos 
para as colónias de gatos silvestres em quatro locais diferen-
tes; estabeleceu várias parcerias que visam facilitar o aces-
so a cuidados médico-veterinários, sobretudo no caso dos 
agregados familiares carenciados; desafiou a comunidade 
em geral a doar camisas velhas para fazer camas para os 
abrigos de gatos silvestres e as utentes do Centro de Dia 
do Alto Pina a produzi-las; e criou o Cantinho da Adoção 
que pretende encontrar uma família para os animais que são 
abandonados e que precisam de um novo lar. 

Além disso, registou-se um reforço da implementação 
do programa CED – Capturar, Esterilizar e Devolver – que 
pretende controlar a população de gatos silvestres na Fre-
guesia do Areeiro; houve um incremento da divulgação de 
informação junto da população, nomeadamente através da 
distribuição de flyers em todas as casas; e verificou-se um 
aumento de campanhas solidárias de recolha de bens ali-
mentares com grande adesão da comunidade do Areeiro. 

A Junta de Freguesia do 
Areeiro e a Animalife - Asso- 
ciação de Sensibilização e 
Apoio Social e Ambiental 
assinaram no dia 28 de feve-
reiro um acordo de colabo-
ração que irá proporcionar 
a prestação de alimentação 
e acessórios aos animais de 
companhia das famílias ca-
renciadas da Freguesia do 
Areeiro. O objetivo é apoiar 
estas famílias e respetivos 
animais, previamente identi- 
ficados pela Junta de Fre-
guesia do Areeiro, e isentá-las 
também do pagamento da 
taxa do registo e da licença 
dos canídeos e felídeos.

Novo acordo apoia animais de companhia 
das famílias carenciadas
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Unir esforços pelo bem-estar dos animais

O primeiro Compostor Comunitário da Freguesia do  
Areeiro foi inaugurado dia 16 de fevereiro na Rua Presi-
dente Wilson (logradouro poente, do lado da Praça de 
Londres). Esta iniciativa está integrada no programa Lis-
boa a Compostar, tem a colaboração da Junta de Fre-
guesia do Areeiro e convida to-
dos os fregueses a participarem. 
Se quiser aderir à compostagem 
comunitária, deve inscrever-se 
por e-mail (lisboaacompostar@
cm-lisboa.pt) e frequentar uma 
ação de sensibilização. Só de-
pois recebe uma chave que lhe 
permite utilizar este compostor, 
depositando aí os seus resíduos.   
O fertilizante natural será pos-
teriormente usado nos espaços 
verdes públicos ou nos vasos das 
varandas de quem o solicite.

Agora a compostagem 
já pode ser comunitária

A Junta de Freguesia do Areeiro e a Partícula Sustentável  
- Associação Ambiental assinaram um acordo de colabo- 
ração para reutilização de copos na freguesia do Areeiro.   
A parceria tem por objetivo promover o desenvolvimen-
to ecológico e ambiental sustentável e reduzir os re-
síduos urbanos, melhorando assim a qualidade de vida  
dos fregueses. O programa “Areeiro no Copo” irá desa- 
fiar todos os estabelecimentos de restauração e similares da 
freguesia no sentido de promover o uso de copos de acrílico 
reutilizáveis, reduzindo a utilização de copos de plástico des-
cartáveis e o lixo nas ruas. De salientar que este programa 
será dinamizado em harmonia com o Projeto Lisboa Limpa. 

Reduzir os copos 
de plástico está nas 

mãos de cada um 
de nós

Junta de Freguesia do
Areeiro dá o exemplo 

Com o objetivo de  
incentivar a sociedade 
em geral a acabar com os 
copos e garrafas de plástico 
descartáveis, a Junta de 
Freguesia do Areeiro  
substitui-os por garrafas  
de vidro reutilizáveis.  
A melhor forma de mudar 
mentalidades e rotinas,  
é precisamente dando  
o exemplo.»

Sacos de plástico
biodegradáveis 
Sabia que a Junta de Freguesia do Areeiro disponibiliza de 
forma gratuita sacos biodegradáveis para apanhar os dejetos  
do seu animal de estimação? Pode recolhê-los na Sede e na 
Delegação da Junta de Freguesia do Areeiro, bem como 
nos dois postos de Limpeza (Rua Jorge Castilho e Rua do 
Arco do Cego, nº54) ou no Centro de Desenvolvimento 
Comunitário, nas Olaias. Ajude-nos a cuidar do espaço  
público!»

é sustentabilidade 
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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 - T2 Hip-Hop Kids - T2

Pilates - T3 Pilates - T3

Pilates - T2

Pilates - T1 Pilates - T1

Pilates - T2

Ginástica
Localizada

Coro
do Areeiro

Ballet Fit*

Ginástica
LocalizadaYoga - T1

Yoga - T3 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

Zumba Zumba

Pilates - T4 Pilates - T4

Atividades

*Inicio às 19H30

Atividades 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



O Centro de Desenvolvimento Comunitário começou este 
ano uma parceria com a Fundação Aga Khan e o CEPAC 
que disponibiliza aulas de português para estrangeiros 
abertas ao público em geral. Estas aulas já se encontram a 
decorrer e com lotação esgotada e por aqui há alunos de 
oito países diferentes - China, Espanha, França, Índia, Irão, 
Guiné, Paquistão e Rússia - unidos por um objetivo comum: 
aperfeiçoarem o seu nível de português oral e escrito.

é educação e cultura  

Aulas de Português 
para Estrangeiros
com lotação esgotada

O Anfiteatro da Junta de Freguesia do Areeiro tem sido 
pequeno para a adesão dos nossos fregueses às palestras 
de entrada livre dos últimos meses. 

Em fevereiro Luís Bayó Veiga e Modesto Viegas leva-
ram-nos num passeio ao Chiado de outros tempos; e o 
professor Filipe Delfim Santos que dedicou a sua palestra 
às “Cartas e Correspondências no Passado”.

Em março, foi a vez do historiador Paulo Catarino  
Lopes nos transportar numa verdadeira viagem à Idade 
Média; e do também historiador Jorge Artur Sousa Gomes  
falar sobre a “Ditadura Militar Portuguesa 1926-1933”.

De salientar que estas palestras são de entrada livre, 
decorrem no auditório da sede da Junta de Freguesia 
habitualmente às 4ªf, a partir das 15H, e são divulgadas 
na agenda do site, bem como nas redes sociais da JFA. 

Cerca de 150 fregueses do Areeiro desfrutaram no dia 27 de  
janeiro de um agradável passeio à Lousã e a Vila Nova 
de Poiares, também conhecida por capital da Chanfana.  
O passeio incluiu visita ao Ecomuseu da Serra da Lousã e à 
Igreja, almoço tradicional - Chanfana -, e o já habitual baile. 

Passeio à Lousã e a 
Vila Nova de Poiares

Dois anos de Areeiro Por Ti
O Centro de Desenvolvimento Comunitário, localizado 
no bairro das Olaias comemorou no dia 25 de janeiro 
o seu segundo aniversário. No último ano, este espaço 
integrou em projetos educativos mais de 40 crianças 
e jovens; apoiou através do seu Gabinete de Psicolo-
gia cerca de quatro dezenas de pessoas; disponibilizou 
explicações de matemática, português e inglês a perto 
de 20 jovens, com recurso a voluntários; e integrou de-
zenas de crianças, jovens e seniores em aulas de teatro, 
no cine-clube e em aulas de ginástica. 

Mais do que um espaço de integração, o Centro 
de  Desenvolvimento  Comunitário do Areeiro é um 
lugar de afetos e partilhas. 

Palestras de  
entrada livre  
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é desporto

Nova aposta no  
desporto: Academia 
de Natação para  
todas as idades
A partir de agora, os fregueses do Areeiro já podem pra-
ticar natação nas piscinas do Complexo Desportivo do 
Casal Vistoso através da Academia de Natação do Areeiro.  
A recém-criada Academia de Natação irá disponibilizar 
as seguintes valências da modalidade:

• Adaptação ao Meio Aquático (crianças entre  
os 3 e os 5 anos);

• Nível I - Crianças;

• Programa “Sabe Nadar” - orientado para os  
fregueses com idade superior a 18 anos e que 
não sabem nadar;

• Nível de Pré-Competição e Nível de  
Competição (com o apoio técnico do CDAP - 
Clube Desportivo do Alto do Pina).

Para proceder à inscrição, deve preencher o formu-
lário disponível no site da Junta de Freguesia do Areeiro 
e para esclarecimento de dúvidas pode enviar e-mail 
para comunicacao@jf-areeiro.pt.

Jovens do Areeiro com grande participação 
nos Jogos da Cidade

As caminhadas do Areeiro já se enraizaram nas rotinas dos 
nossos fregueses e começam mesmo a ser responsáveis 
por novas amizades entre os participantes que todos os me-
ses aceitam o convite da Junta de Freguesia do Areeiro para 
serem mais saudáveis, mas também mais solidários. 

As caminhadas realizam-se uma vez por mês e têm um 
percurso de 7Km que percorre o Parque Urbano do Vale da 
Montanha e o Parque da Bela Vista. Apesar da participação 
ser gratuita e dispensar inscrição, os participantes são de-
safiados a doar bens alimentares para as colónias de gatos 
silvestres da Freguesia do Areeiro. 

Caminhadas por uma 
vida mais saudável

A 5ª EDIÇÃO DAS OLISIPÍADAS já arrancou em Lisboa e 
as crianças e jovens da nossa Freguesia estão muito bem 
representados na maioria das modalidades presentes nos 
Jogos da Cidade. Todos os fins de semana são preenchi-
dos por provas desportivas de futebol, andebol, voleibol, 
xadrez, ténis de mesa, rugby, entre tantas outras. Recorde- 
-se que nas últimas edições, a nossa freguesia tem ocupa-
do lugares de grande destaque, ficando sempre entre os 
três primeiros classificados. 
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é inserção
profissional

Programa Capacitar 
ajuda na procura  
ativa de emprego
Durante uma semana de janeiro, o programa Capacitar 
esteve no Centro de Desenvolvimento Comunitário  
do Areeiro para ajudar os participantes a reforçarem as 
suas competências ao nível da procura ativa de em-
prego e da criação de um negócio próprio. 

O programa de cinco dias teve quatro pilares cen-
trais de desenvolvimento pessoal; inclusão e cidadania;  
empregabilidade; e projeto de vida.

O programa AreeiroEmpreende foi lançado em outubro de 
2018 com o objetivo de apadrinhar ideias e projetos em-
preendedores de estudantes do Instituto Superior Técnico 
e este ano foram anunciadas as duas propostas finalistas. 

O “Estaciona-te” é um projeto que visa a criação e a im-
plementação de mobiliário urbano composto por módulos 
low-cost que têm a capacidade de mudar de forma, com-
binação e funcionalidade na via pública. Ou seja, módulos 
adaptáveis que sejam capazes de reunir em si tanto ativi-
dades lúdicas e culturais como de comércio, beneficiando 
pedestres e comerciantes. 

Já o “AA4Life” é uma aplicação de gerontecnologia que 
visa usar a tecnologia para auxiliar adultos de idade avan-
çada, reduzindo o risco de incapacidade, reforçando a se-
gurança, prevenindo o isolamento social e estabelecendo 
redes de apoio. Este projeto propõe testar uma plataforma 
adaptada e personalizada para cada utilizador que irá me-
lhorar as suas capacidades cognitivas e motoras além de 
monitorizar os seus dados de saúde.

apoia ideias de 
negócio inovadoras

AreeiroEmpreende

Plataforma 
“O que Posso Oferecer” 
ultrapassa as
73 mil visitas
A bolsa de emprego da Junta de Freguesia do Areeiro 
está a chegar a cada vez mais pessoas com ofertas de 
trabalho nas mais variadas áreas profissionais. 

Durante o ano passado, este site recebeu mais de 
73,3 mil visitas e durante os primeiros meses de 2019 
tem estado sempre acima das 18 mil visualizações por 
mês. 

Esta plataforma pretende ser um ponto de encon-
tro entre quem procura emprego e quem procura  
colaboradores. 

Mais informações em:
https://oquepossooferecer.jf-areeiro.pt/ 

Mais informações em:
capacitarte@clubeintercultural.org
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Porque escolheu viver no Areeiro?

Não escolhi. Eu vivo numa casa que pertence à Ordem 
dos Médicos, de que fui Presidente durante 9 anos. Nessa 
altura estava no 2º andar e agora vivo no 4º andar do mes-
mo lado. É engraçado porque as divisões são iguais.   

O que mais gosta de viver aqui? 

A centralidade. É impecável viver aqui. Está perfeito. 
Continuo a ter a carta, mas já não conduzo. Por isso tenho 
passe, custa-me 14,70€, e facilmente vou para todo o lado. 

Quais as zonas onde mais gosta de passear na Freguesia?

Acho a Almirante Reis e a Alameda zonas simpáticas, 
mas como tenho tanta coisa para fazer em casa, acabo por 
não sair nada, nem passear embora tenha perto a bonita 
Praça João do Rio e a Alameda. 

Ainda trabalha todos os dias?

“Sim, mas só até ao fim de Fevereiro quando deixei oficial-
mente  e por lei, de poder trabalhar para o vulgarmente chama-
do Instituto do Cancro (Instituto Português de Oncologia  
Francisco Gentil), até porque se não fosse lá, não me pa-
gavam (risos). Há uns anos, os médicos reformados fo-
ram autorizados a regressar à vida ativa, até pela falta de 
médicos no Sistema Nacional de Saúde. Do Hospital  
D. Estefânia e da Faculdade de Medicina da Faculdade 
Nova de Lisboa tive de sair quando fiz 70. Mas no Institu-
to do Cancro, como fui eu que criei o centro para o trata-
mento do cancro das crianças – o primeiro do mundo a 
associar Pediatria Oncológica Médica e Cirúrgica – eles 
deixaram-me ficar lá oficialmente. Mas lá não operava por 
causa da minha idade. Na altura, achei que era exagero, 
mas entendi porque se houvesse um problema podi-
am justificar com a minha idade. No entanto, quando  
a responsabilidade é só minha ainda o faço na clínica 
particular onde trabalho […] Quando era mais novo, só 
de pensar em ser operado por uma pessoa de 88 anos,  
fugia. Mas a verdade é que a minha mão não treme...”

Pensa em reformar-se de facto?

Depende de como me sentir. Se me sentir bem, 
continuo, se não afasto-me. 

E já alguma vez pensou na hipótese de ir para um 
lar?

Não me agrada nada. Prefiro estar em minha 
casa com a minha autonomia e independência. Mas 
se um dia tiver de ser…

«É impecável viver aqui no Areeiro»

Com 65 anos de carreira,  
mais de 12 mil cirurgias feitas,  
8 filhos e uma vida inteira em  

Lisboa, exceto os três anos e meio  
passados em Inglaterra a especializar-se, 

António Gentil Martins veio viver  
para o Areeiro há oito anos.

Aos 88 anos, o médico cirurgião e  
fundador e atual Presidente da Associação 
dos Atletas Olímpicos Portugueses admite 

que passa a maior parte do tempo em 
casa ou a trabalhar, mas ainda assim  

não deixa de elogiar a centralidade da  
Freguesia e a simpatia dos comerciantes. 

é entrevista 
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Como são as suas rotinas?

Agora estou a centrar-me em colocar em papel 
tudo aquilo que apresentei em palestras e conferências  
ao longo da minha vida. A verdade, é que tenho tudo guar-
dado em casa, mas não há museu que chegue. Além disso, 
estou a deitar coisas fora. Não há a hipótese de deixar aquilo 
a ninguém. 

Tem-lhe custado desapegar-se dos seus livros, revistas, 
documentos…

Sim. É muito complicado porque eu tenho tudo e mais 
alguma coisa. Houve uma coisa que me custou imenso: eu 
tinha coleções de Revistas de Cirurgia Plástica, de Cirurgia e 
de Oncologia Pediátrica e muitas outras, as mais importan-
tes que havia e fui juntando. Mas imagine ao fim de 60 anos,  
uma revista com 1 ou 2 cm de espessura, vezes 12 meses, 
vezes 60 anos. Só encontrei dois sítios que aceitaram, o 
Hospital de Beja, que ficou com a coleção da Revista do 
Colégio Internacional de Cirurgiões e o Hospital de Santiago 
do Cacém que ficou com a Revista da Associação Médica 
Mundial. Tudo o resto foi para o lixo. Estefânia, Santa Maria,  
os hospitais civis de Lisboa não tinham espaço.  E eu também  
não… tenho papéis , papéis, papéis… até porque fui presidente  

da Associação Médica Mundial e da Ordem dos Médicos e 
só trabalhava com cópias para não estragar os originais […]  
e tenho imensas cartas de colegas que eram famosos na altu-
ra e dedicatórias… Neste momento estou a tentar selecionar 
só documentos que possam ser úteis, nomeadamente na mi-
nha guerra pelo Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que isto 
está cada vez pior e vai rebentar. Eu defendo o privado e o 
público, defendo os dois. Temos de ter um sistema de saúde 
com o público, o privado e o social, todos a trabalharem equi-
libradamente e tratados por igual. Enquanto tratarem mal os 
enfermeiros e médicos no público eles vão para o privado…

“Acho a Almirante Reis e a 
Alameda zonas simpáticas...”

E tem hobbies?

Agora não. Fiz muito desporto quando era mais novo, 
mas agora já não é a mesma coisa. […] Interessa-me ler e 
estar informado sobre a medicina – que está sempre a evo-
luir –, mas já começo a não ir a muitos congressos interna-
cionais para os quais sou convidado, sobretudo porque é 
cansativo e caro. As inscrições são sempre umas centenas 
de euros e não meia dúzia de tostões.

Sente-se sozinho?

Não. Até porque trabalho, leio, vou a imensas palestras 
e reuniões... 

E o que acha dos seus vizinhos?

Não conheço quase ninguém do meu prédio. Cumpri-
mento toda a gente, mas não tenho contacto. Às vezes, 
quando os meus amigos e familiares me visitam, vou a um 
restaurante de um chinês muito simpático aqui perto. E ha-
via uma senhora muito simpática, dona da Papelaria Josil, 
bem como há agora um senhor também excecionalmente 
simpático, dono da Loja Cliper e que, como não estou ge-
ralmente em casa a horas certas, faz o favor de receber e 
guardar as encomendas que me são dirigidas. 
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é saúde

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

Clínica Geral 16:30 às 17:30 16:30 às 17:30

Dermatologia 15:15 às 17:00

Ginecologia 15:00 às 17:20

Medicina-Dentária 15:00 às 17:00 13:30 às 17:00 09:00 às 17:00 9:00 às 12:30 13:30 às 17:00

Nutrição 14:00 às 17:00

Oftalmologia 16:30 às 17:20

Otorrinolaringologia 15:45 às 17:15

Psicologia Clínica 
Adultos / Jovens

14:00 às 15:00

Urologia 12:30 às 13:30

Ortopedia 16:00 às 17:15*

Enfermagem 12:00 às 14:00 12:00 às 14:00 12:00 às 14:00 12:00 às 14:00 12:00 às 14:00

Fisioterapia 9:00 às 12:00

Osteopatia 9:00 às 12:00

POSTO MÉDICO – SEDE

Av. Óscar Monteiro Torres, nº 19-A • Horário: 2ªf a 6ªf – 9H às 18H • Contactos: 217 972 795/916 127 570

E-mail: posto.clinico.sede@jf-areeiro.pt

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

Clínica Geral 14:00 às 18:00 10:30 às 13:00

Psicologia 15:00 às 18:00

Enfermagem 10:00 às 12:00 10:00 às 12:00 10:00 às 12:00 10:00 às 12:00 10:00 às 12:00

POSTO MÉDICO – EXTENSÃO-DELEGAÇÃO

Rua Abade Faria, nº 37 • Horário: 2ªf a 6ªf – 9H às 18H • Contacto: 218 485 130

Rastreio de saúde 
gratuito nas Olaias
Dia 13 de fevereiro, a Junta de Freguesia do Areeiro organizou um ras-
treio de saúde gratuito no Centro de Desenvolvimento Comunitário, nas 
Olaias. O rastreio permitiu medir de forma gratuita a tensão arterial e a 
glicémia dos nossos fregueses, além de avaliar o Índice de Massa Corpo-
ral. O objetivo destas iniciativas é sensibilizar a população para hábitos de 
vida mais saudáveis e prevenir ou diagnosticar doenças.
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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€ —

Osteopatia (por sessão) 30€ —

TABELA DE PREÇOS

Atos de Enfermagem Preço

Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00€

Vacinas 1,00€

B M Test 1,50€

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

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

FISIOTERAPIA PHISIOPHARMA Rua Augusto Gil, nº 29a | Tlf.: 217 972 795

MEDICINA CHINESA Dr. 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

Sabia que…
a artrose é uma doença inflamatória e degenerativa das 
articulações cujos sintomas mais frequentes são dor, 
estalidos na articulação e dificuldade de movimento, 
tendo tendência a agravar-se com o envelhecimento? 
A fisioterapia ajuda na diminuição da inflamação e da 
dor, além de aumentar a força muscular e melhorar o 
movimento. 

Avaliação à saúde oral 
de crianças e jovens
Nos dias 4 e 6 de março, o Centro de Desenvolvimen-
to Comunitário do Areeiro recebeu uma visita muito es-
pecial. Uma equipa da Colgate avaliou a saúde oral das 
crianças e jovens que frequentam este espaço e ainda 
lhes ensinou a escovarem da forma correta os dentes e a 
prevenirem cáries. 
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Acordos Médicos
Exclusivos:
Psiquiatria,
Urologia,

CardiologiaPreços especiais
para Residentes

Enfermagem 
e Fisioterapia
ao Domicílio

Consulta de
Diabetes
“APDP”

Clínica Geral
+ 10 Especialidades

Consultas
ao Domicílio

“Anjos da
Noite”

30% de desconto
para residentes com

 mais de 65 anos
em Clínica Geral

Aparelhos
e Próteses
Dentárias

Postos Clínicos Especialidades
Clínica Geral

Oftalmologia

OrtopediaGinecologia

Otorrinolaringologia

Psicologia

Nutrição

Urologia

Dermatologia

Medicina
Dentária

Enfermagem

Fisioterapia

Contactos

Posto Médico (Sede) 
Av. Óscar Monteiro Torres, nº 19-A
217 972 795 | 916 127 570

Extensão
Rua Abade Faria, nº37
218 485 130


