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Balanço e atIvIdades desenvolvIdas em 2015



É comum escutarmos que “O Na-
tal é sempre que um homem quer”. 
Não concordo. O Natal é uma época 
própria, não pelas tradicionais trocas 
de presentes mas sim uma época de 
harmonia, de paz e principalmente de 
apelo à solidariedade para com o nos-
so semelhante.

Nestes tempos conturbados em que 
ódios e extremismos têm destruído 
vidas e lares, a celebração do nasci-
mento de Jesus por si só é uma luz de 
esperança para todos.

No meu trabalho, e com uma equipa 
dedicada de homens e mulheres, te-
mos sempre como objetivo dar o nos-
so melhor para apoiar quem precisa, 
ouvir quem nos procura e proporcionar 
uma melhor qualidade de vida a todos 
os que vivem na Freguesia do Areeiro. 
Queremos para todos uma freguesia 
viva, alegre, um espaço de convívio, 
mas também solidária.

Chegado ao fim de mais um ano e 
em forma de balanço tenho consciên-
cia de tudo ter feito para minimizar as 
situações que mais afligem a nossa 
comunidade. Foi difícil, as limitações 
e as contrariedades foram muitas, mas 
maior foi a vontade e o empenho de 
fazer o melhor possível.

A todos os residentes, aos que aqui 
trabalham, aos funcionários e colabo-
radores da Junta desejo um SANTO 
NATAL, em Paz e que o próximo ano 
seja de plena alegria, com muita Saúde 
e Esperança.
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Espaço Público
. Lago da praça João do Rio 
recuperado
. Calçadas e pilaretes, 
uma preocupação contínua
. Morro da Av. Afonso Costa
. Parques infantis renovados
. Praça Francisco Sá Carneiro
. Competências

Higiene Urbana
. Para uma freguesia mais limpa
. Competências

Espaços Verdes
. Espaços verdes renovados

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

VivAreeiro
. Atividades para a população sénior
. Areeiro em férias sénior
. Passeios
. Rastreios de saúde
. Universidade sénior
. Visitas culturais mensais

Saúde
. Postos clínicos da Junta 
de Freguesia
. Protocolos de saúde
. Especialidades médicas
. Enfermagem ao domicílio
. Próteses dentárias

BrincAreeiro
. Dia da Criança
. Areeiro em férias da Páscoa
. Areeiro em férias de Verão
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Cultura e Eventos
. Noites de Luar na Alameda
. Bookcrossing no Areeiro

MovimentAreeiro
. Complexo Desportivo do Areeiro
. Escolinhas de futebol
. Ginástica sénior
. Torneio de ténis de mesa
. Hidroginástica
. Desporto no Movimento Certo
. Atividades desportivas na Alameda
. Zumba Solidário 
. Areeiro participou nas Olisipíadas

EducAreeiro
. Concurso do Dia do Pai
. Concurso do Dia da Mãe
. Reparação e recuperação de escolas
. Diplomas de desempenho escolar
. Clube da Luz e Cor
. Natação
. Psicologia para todos

Comunicação
. Novos canais de comunicação da 
Junta de Freguesia

disponibiliza equipamentos
. Contagem dos sem-abrigo
. Street Store no Areeiro
. Novo espaço de intervenção 
comunitária
. Areeiro porta a porta
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. Dia Internacional da Mulher

. Festival de Tunas de Lisboa 

. Areeiro Open Night

. Halloween Parade

. Flashmob

. Movimento Certo

. Projeto “Cem anos, cem árvores”

. Proteção Civil

. Arraial Popular

. Marcha do Alto do Pina
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Lago da praça João do Rio finalmente em recuperação

ESPAÇO PÚBLICO

Após mais de 20 anos quase ao aban-
dono, a Junta do Areeiro procedeu à 
recuperação deste emblemático pa-
trimónio da freguesia, com mais de 60 
anos de existência. 
Em seguida, procederemos a igual inter-
venção no lago da praça Afrânio Peixoto.
Era um compromisso que tínhamos as-
sumido e estamos a cumprir. 

Também na área do património em es-
paço público procedeu-se à colocação 
de várias letras e números que foram 
sendo subtraídas à base da estátua de 
Guerra Junqueiro, localizada na Praça 
de Londres.
Noutra vertente, mas também no 
âmbito das infraestruturas, a Junta 
de Freguesia entende ser necessário 

dotar a mesma de “instrumentos” es-
senciais de caráter diverso, para que 
todos os espaços sejam utilizados com 
qualidade e gosto.
É o caso da colocação de papeleiras e 
bancos, a instalação de novas tornei-
ras nos bebedouros e a contínua ma-
nutenção nos vários equipamentos de 
fitness nos jardins da freguesia.

Calçada e pilaretes, uma preocupação contínua
Com intervenção diária, a Junta de 
Freguesia do Areeiro dispõe de uma 
equipa destinada a proceder a repa-
rações e melhoramentos do empedra-
do, reconstrução de escadas e à colo-
cação de pilaretes de proteção. 
É uma atividade contínua, que merece 
uma atenção atenta, uma vez que está 
em causa a segurança das pessoas. 
Das múltiplas intervenções, referem- 
-se, a título de exemplo, as efetuadas 
junto à Igreja São João de Deus, nas 
escadas de ligação da rua Manuel dos 
Santos, na rua Domingos Reis Quita e 
no logradouro da Praça Pasteur. 
Procedeu-se, igualmente, à reparação 
de tubos das quedas de águas pluviais 
em diversos locais da freguesia, tendo 
os mesmos sido redirecionados para a 
via pública. Escadas de ligação da Rua Manuel dos Santos

Rua Domingos Reis Quita
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Recuperação do morro 
da av. afonso Costa
Face ao perigo de derrocada em que se encontrava o morro da 
Av. Afonso Costa a Câmara Municipal de Lisboa procedeu à re-
cuperação do mesmo. Posteriormente, a Junta de Freguesia as-
sumiu a colocação de uma manta de coco, por forma a permitir 
receber uma sementeira por sistema de projeção, transformando 
o degradado local num harmonioso e agradável espaço verde.
Entretanto, atos de vandalismo originaram um incêndio na 
manta já colocada, inviabilizando a inicial ideia de recuperação.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Reparação do alcatrão
Colocação de nova sinalização vertical
Autorização de novas passadeiras
Iluminação

JUNTA DE FREGUESIA
COMPETÊNCIAS

Parques infantis renovados
Um dos nossos principais ob-
jetivos é melhorar a qualidade 
de vida das crianças e jovens da 
freguesia, estando os mesmos a 
ser concretizados dia após dia.
Sendo os parques infantis lo-
cais que fazem parte do seu 
quotidiano e dado que havia 
necessidade de os reabilitar, a 
Junta de Freguesia do Areeiro 
procedeu à colocação de no-
vos e adequados pavimentos 

e equipamentos nos parques 
do jardim Fernando Pessa, 
Praça de Londres e Praça 
João de Deus. O parque da 
Alameda D. Afonso Henriques 
teve remodelação total. 
Os campos de jogos também 
não foram esquecidos, tendo 
sido colocadas balizas no do 
jardim Fernando Pessa e uma 
nova rede de proteção no da 
praça Bernardo Santareno.

Praça Francisco Sá Carneiro 
Há muito que se reclamava junto da Câmara Municipal de Lis-
boa (CML) as más condições em que a praça Francisco Sá Car-
neiro (do Areeiro) se encontrava.
Dado que o problema resultava de questões judiciais que en-
volviam o Metropolitano de Lisboa (ML) e uma construtora, a 
Junta de Freguesia do Areeiro disponibilizou-se publicamente 
para ceder um espaço em que fosse possível o armazenamento 
do estaleiro da obra.

A situação só foi resolvida no dia da renúncia de António Costa 
à presidência da CML. 
De imediato, a Junta de Freguesia do Areeiro entrou em ação e 
procedeu à limpeza do espaço e à reposição da calçada, dando 
assim um aspeto mais digno ao local. 
Embora as obras efectuadas não fossem da competência da 
Junta de Freguesia, mas sim do ML, entendemos ser nosso de-
ver intervir, a fim de minimizar os transtornos resultantes dos 
trabalhos ainda não concluídos por parte desta empresa. 
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Para uma freguesia mais limpa

HIGIENE URBANA

A limpeza do espaço público da Fregue-
sia é um bem essencial à qualidade de 
vida de todos os que nela habitam e tra-
balham, sendo por esse motivo enten-
dido como uma prioridade desta Junta 
que diariamente desenvolve todos os 
esforços para que a Freguesia do Areei-
ro seja uma referência nesta área.
O serviço desenvolvido diariamente 
quer-se rigoroso em termos de quali-
dade e por isso tem sido realizado por 
parte desta Junta um investimento 
extra que permita equipar a Freguesia 
dos meios necessários para alcançar 
esta meta.
Este objetivo é ambicioso e só possível 
de alcançar com a colaboração de to-
dos, nomeadamente no que respeita à 
recolha de dejetos caninos ou de colo-
cação de monos na via pública e peque-
nos resíduos deitados na mesma.

JUNTA DE FREGUESIA
Lavagem manual e mecânica
Varredura manual e mecânica
Recolha de papeleiras
Desentupimento de sarjetas
Deservagem

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Recolha noturna de lixo
Recolha de ecopontos
Recolha de monos e entulho
Contacto CML para recolhas 808 20 32 32

JUNTA DE FREGUESIA
COMPETÊNCIAS
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espaços verdes renovados

ESPAÇOS VERDES

Os espaços verdes são, na sua essência, 
zonas indispensáveis para a qualidade 
de vida dos moradores.
Por esse motivo, a Junta de Freguesia 
do Areeiro procede regularmente à re-
novação e requalificação dos seus es-
paços verdes como são exemplo as re-
centes intervenções no jardim Fernando 
Pessa, onde para além da requalificação 
de todo o espaço verde, jardim infantil, 
equipamentos de fitness e campo de 
jogos se procedeu à sua ressementei-
ra, foram colocados novos aspersores 
e uma nova torneira no bebedouro, ou 
no jardim da Praça Pasteur onde foram 
substituídas as tubagens de rega.
De forma a evitar custos desnecessá-
rios e desperdícios têm sido colocadas 
caixas de segurança para proteção de 
controlo de rega (programadores e vál-
vulas), bem como implementados siste-
mas de rega gota a gota.
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Junta de Freguesia 
com novos meios 
de comunicação 
na internet

COMUNICAÇÃO

Para além da revista em suporte de papel 
que o leitor tem nas suas mãos, a Junta de 
Freguesia do Areeiro possui outros meios 
de comunicação com o objetivo de melhor 
dar a conhecer as suas atividades e intera-
gir com a população.
Esses meios são o site, a página do face-
book e o canal do youtube, disponibilizados 
na internet e aos quais se pode aceder utili-
zando qualquer motor de busca, depois de 
escrever Junta de Freguesia do Areeiro.
Visite-nos num destes meios onde poderá 
acompanhar de forma atualizada e diária a 
atividade da sua Junta de Freguesia, pode 
ver o que fizemos, saber atempadamente o 
que vai acontecer no Areeiro, assim como 
dar a sua opinião ou esclarecer dúvidas de 
forma prática e eficaz. 

p.8

Site: http://www.jf-areeiro.pt  
Facebook: Junta de Freguesia do Areeiro
youtube: Canal Junta de Freguesia do areeiro
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Sensibilidade social minimiza dramas da população

A sensibilidade é uma consequência 
direta da compreensão. Quem não 
compreende não pode ser sensível, 
porque não é permeável às dificulda-
des dos outros e dificilmente conse-
gue entender que todos os compor-
tamentos só fazem sentido quando 
contextualizados, tendo em conta o 
tempo e o espaço, a história e as cir-
cunstâncias.
Sensibilidade e compreensão são, por 
isso, duas realidades que se interligam 
e melhoram a capacidade de entendi-
mento e de empatia com a realidade.
E porque a Junta de Freguesia do 
Areeiro tem sensibilidade e conhece 
a débil realidade social de algumas 
famílias que aqui residem, decidiu 
colocar em prática um conjunto de 

apoios com o objectivo de procurar 
minimizar os seus problemas. 

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 aces-
so aos cuidados de saúde necessários.

DOMICÍLIOS
A equipa técnica do Gabinete de Ação 
Social realiza periodicamente visitas do-
miciliárias no sentido de aferir as condi-
ções 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 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 con-
sumo essencial, como gás, electricida-
de, água ou renda de casa.      

APOIAREEIRO
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Programa “Ferro de soldar”
Destina-se a auxiliar agregados familiares com 
maiores dificuldades económicas a efectuar 
pequenas melhorias nas suas habitações, 
nomeadamente reparações de estores 
e fechaduras, pinturas ou arranjos de paredes.

InCentIvo ao emPrego 
e emPreendedorIsmo
Linha de crédito concedida pelo Montepio Geral, 
em condições preferenciais, que tem como 
objectivo 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
Em colaboração com a Ordem dos Advogados, 
os residentes e trabalhadores por conta de 
outrem da freguesia do Areeiro podem beneficiar 
de consultas jurídicas grátis, 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
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 desempregos

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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Programa “Olá Bom Dia” de combate ao isolamento
Ao contrário de outras civilizações, 
onde à condição de idoso corres-
ponde um estatuto especial, quase 
de veneração, nas sociedades ditas 
evoluídas a situação é bem diferen-
te, pois ao aumento da esperança de 
vida corresponde, estatisticamente, 
o crescimento de situações de isola-
mento e solidão.
Para ajudar a minimizar esses casos, a 
Junta de Freguesia do Areeiro criou 
o programa “Olá Bom Dia”, que con-
siste em fazer telefonemas diários 
para idosos aqui moradores, referen-
ciados pela equipa técnica de Ação 
Social, não só para perceber se se en-
contra bem de saúde, como também 
para lhe dar uma palavra amiga.

Banco de Ajudas Técnicas com mais equipamentos 
para disponibilizar 
O Banco de Ajudas Técnicas do serviço de Ação 
Social da Junta de Freguesia do Areeiro tem 
como objectivo possibilitar o acesso de pessoas 
com necessidades físicas especiais a equipamen-
tos adequados, durante um período de tempo 
limitado. 
Entre os equipamentos já doados contam-se ca-
deiras de rodas, camas articuladas, andarilhos 
e canadianas, espólio que foi recentemente en-
riquecido com a oferta de mais uma cadeira de 
rodas, um inalador de apoio à terapêutica respira-
tória e um colete torácico lombar. 
Mais uma vez agradecemos a disponibilida-
de das pessoas de boa vontade que, quando 
já não necessitam de certos equipamentos os 
cedem para que a Junta de Freguesia os possa 
emprestar a quem mais precisa e não consegue 
adquiri-los.

Junta de Freguesia colaborou 
na contagem dos sem-abrigo
Organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, teve lugar na noite do dia 
14 de maio, uma nova contagem da população sem-abrigo da cidade de Lisboa.
A Junta de Freguesia do Areeiro foi uma das parceiras, tendo a ação decorrido 
com a colaboração de diversos voluntários e como objetivo a sinalização das pes-
soas que vivem e dormem na rua e a obtenção, quando possível, de informações 
que levem a compreender os motivos da situação em que se encontram.
Em relação à primeira ação, realizada em 2013, foi sinalizado um número inferior 
de indivíduos sem-abrigo, uma população com características cada vez mais difu-
sas, mais jovem e com maior nível de instrução.
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street store no areeiro
Apoiada pela Junta de Freguesia do Areeiro, teve lugar no 
passado dia 24 de Outubro, na Praça de Londres, a 1.ª edição 
do Street Store. 
Trata-se de uma ação internacional que levou, durante meses, 
diversas organizações a recolherem donativos para “construí-
rem” esta loja de rua destinada apenas a cidadãos sem-abrigo 
ou de vulnerabilidade social.
No Areeiro, a iniciativa teve a colaboração de dezenas de vo-
luntários que tinham como missão acompanhar os “clientes” 

novo espaço 
de intervenção comunitária

Teve lugar no passado dia 13 de Agosto, a assinatura de um 
protocolo entre a Junta de Freguesia do Areeiro e o Município 
de Lisboa que contempla a cedência a esta de duas lojas no 
Bairro das Olaias, destinadas à criação de um espaço de inter-
venção comunitária por parte da Junta de Freguesia.
Este espaço é dirigido a todas as faixas etárias da população 
residente no mesmo, que ali poderá desenvolver atividades 
desportivas, lúdicas e formativas, beneficiar de atendimento 
social e apoios na área da psicologia e da procura activa de 
emprego.

areeiro porta a porta
A Junta de Freguesia colocou ao dis-
por da população o “Areeiro porta a 
porta”. É um serviço de transporte 
gratuito que passa pelas artérias e 
serviços de maior procura e tem como 
objetivo responder às necessidades 
de mobilidade dos moradores, princi-
palmente nas zonas com menor oferta 
de transportes públicos. A viatura está 
preparada para utentes com mobilida-
de reduzida.

na escolha das roupas e calçado que necessitavam, disponibi-
lizadas de forma totalmente gratuita.
O evento contou ainda com serviços de cabeleireiro e ras-
treios médicos.
A Junta de Freguesia do Areeiro agradece a todos os que, de 
alguma forma, contribuíram para que esta iniciativa se pudes-
se realizar.
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Atividades para a população sénior durante todo ano

AREEIRO EM FÉRIAS SÉNIOR
Com cerca de 150 participantes todos os anos, a atividade 
Areeiro em Férias Sénior é uma colónia férias gratuita, cria-
da a pensar nos maiores de 55 anos, com grandes momen-
tos de diversão e convívio. Todos têm a possibilidade de 
aproveitar um descansado dia de praia nas espreguiçadei-
ras, almoços de peixe grelhado à beira mar e os saborosos 
lanches de doces regionais.
Porque o envelhecimento ativo e saudável é uma das gran-
des preocupações do atual Executivo é gratificante verifi-
car que a cada programa ou evento realizado o número de 
participantes aumenta e são criados laços entre todos que 
são uma mais valia numa fase da vida onde muitas vezes a 
solidão mais se verifica.

PASSEIOS
Santarém, Madeira, Tomar, Batalha, Alcobaça, Poiares e 
Porto, são exemplos de passeios já realizados pela Junta 
de Freguesia do Areeiro, onde cerca de 150 participantes 
se puderam inscrever para passar dias diferentes e diver-
tidos. Com visitas culturais a locais de interesse, almoço 
convívio em restaurantes locais, animação musical e reple-

to de animados momentos de confraternização entre par-
ticipantes, membros do Executivo e funcionários da Junta 
de Freguesia.

RASTREIOS DE SAÚDE
Para assinalar o mês de coração, no dia 23 de maio, no âm-
bito do programa Tardes Desportivas, a Junta de Freguesia 
do Areeiro realizou rastreios cardiovasculares gratuitos, que 
incluem a avaliação do peso e altura (IMC), glicémia capilar, 
colesterol total e tensão arterial.

UNIVERSIDADE SÉNIOR
Todos os anos, são mais de 200 os inscritos na Universidade 
Sénior da Junta de Freguesia do Areeiro, sendo uma das 
atividades mais requisitada pelos nossos fregueses e vizi-
nhos de outras freguesias.
As disciplinas que a compõem são de diversas áreas, desde 
as línguas à história, da azulejaria à pintura, para além do 
desporto e relaxamento, como o yoga e o tai chi chuan.
O início de cada ano lectivo tem lugar no mês de outubro e, 
porque nunca é tarde para ter uma maior e melhor forma-
ção, as aulas decorrem com grande entusiasmo.

VIVAREEIRO



revista da freguesia AREEIRO

Atividades para a população sénior durante todo ano
VISITAS CULTURAIS MENSAIS

Orientada pelo pintor e escultor hiper-
realista Jorge Melício, todos os meses é 
organizada uma visita a um local de in-
teresse histórico da cidade de Lisboa, de 
modo a que todos os residentes possam 
ter acesso à cultura.
Museu do Banco de Portugal, Museu Na-
cional de Arte Antiga, Museu Nacional 
do Desporto, Panteão Nacional, Museu 
Militar e Museu da Resistência são exem-
plos de locais já visitados este ano.
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Assistência médica em postos clínicos próprios

SAÚDE

A população tem ao seu dispor dois postos clínicos, proprie-
dade da Junta de Freguesia do Areeiro, onde são disponi-
bilizadas consultas de diversas especialidades e serviços de 
enfermagem, podendo, em alguns casos, a tabela de preços 
ser diferente para “residentes” e “não residentes”.

ESPECIALIDADES

Clínica Geral
Cardiologia
Dermatologia
Oftalmologia
Otorrino
Psicologia adultos
Medicina Dentária
Ginecologia
Nutricionismo
Enfermagem

Centro Clínico – Sede

Clínica Geral
Pediatria
Medicina Dentária
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:
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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 Preço 

Injeções 4,00 €

Tensão arterial 3,00 €

Vacinas 4,00 €

Pensos pequenos 5,50 €

Pensos médios 8,00 €

Pensos grandes 10,50 €

nota: a partir de janeiro de 2016, os residentes maiores de 65 anos beneficiarão de um desconto de 30% nas 
consultas de clinica geral, em ambos os centros clinicos 

Dado o facto da população da freguesia ser 
bastante envelhecida e ter dificuldades de 
locomoção, o Executivo entendeu ser uma 
importante ajuda a prestação de serviços de 
enfermagem também no domicílio dos mo-
radores, sendo a tabela a seguinte.

atos de enfermagem Preço 

Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00 €

Vacinas 1,00 € 

B M Test 1,50 € 

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

Serviços de enfermagem ao domicílio

A partir Dezembro de 2015, no âm-
bito da Medicina Dentária, iniciare-
mos as próteses dentárias com a Dra. 
Maria Gameiro em colaboração com 
o laboratório HI-TEC Montellano. Po-
derá pedir orçamento para prótese 
ou mesmo pequenos arranjos, a pre-
ços simpáticos.

Protocolos exclusivos para residentes
No sentido de complementar os serviços já disponibiliza-
dos, foram estabelecidos os seguintes protocolos, com 
marcação de consultas efectuada através dos centros clí-
nicos da autarquia:

Dr. Fernando Seabra, especialista em Psiquiatria
Dr. Almeida Santos, especialista em Urologia
Dra. Paula Duarte, especialista em Psiquiatria
Centro Clínico Osteomedical – Doenças Ósseas, para 
exames de caráter diverso. 
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   Próteses dentárIas
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Brincar é uma 
atividade recreativa 
e um processo 
de aprendizagem

dIa da CrIança 
Uma prática considerado comum a todas as crianças é 
a brincadeira, considerando-se até que o mesmo é uma 
etapa de extraordinária importância no seu desenvolvi-
mento psicológico e social.
Esta introdução vem a propósito do Dia Mundial da 
Criança, comemorado em Portugal no dia 1 de junho de 
cada ano e da enorme cor e alegria que se estendeu ao 
espaço da Alameda D. Afonso Henriques onde a Junta 
de Freguesia do Areeiro instalou insufláveis, parede de 
escalada e outros equipamentos para centenas de crian-
ças das várias escolas da freguesia se divertirem.
A Polícia de Segurança Pública também participou no 
evento com o objetivo de lembrar hábitos elementares 
de segurança e mobilizar alguns “jovens agentes” para 
aprender as regras básicas de uma operação stop.
No final da festa, todas as crianças receberam uma lem-
brança oferecida pela Junta de Freguesia do Areeiro.
O Executivo agradece à Sumol/Compal o apoio prestado 
a esta iniciativa.

BRINCAREEIRO

p.18
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areeIro em FÉrIas na PásCoa 
Por considerar necessário apoiar as famílias 
nos diversos períodos de férias escolares das 
suas crianças, a Junta de Freguesia do Areeiro 
decidiu alargar o programa Areeiro em Férias 
à época da Páscoa.  
Destinada a crianças entre os 6 e os 12 anos, 
esta acção decorreu entre 23 de Março e 2 de 
Abril, tendo a mesma incluído visitas a locais 
de interesse colectivo, idas à piscina e ativida-
des ao ar livre bem divertidas. 
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Férias são sinónimo 
de divertimento 
em segurança

areeIro em FÉrIas no verão  
Tal como sucedeu em anos anteriores, a Junta de 
Freguesia do Areeiro realizou os programas Areeiro 
em Férias no Verão Júnior, destinado a crianças dos 
6 aos 12 anos, mas que este ano foi pela primeira 
vez alargado para adolescentes dos 13 aos 17 anos, 
criando assim o Programa Areeiro em Férias Jovem.
Estas iniciativas gratuitas realizam-se sob a forma 
de campos de férias não residenciais, divididos em tur-
nos de duas semanas, durante as quais, para além das 
idas diárias à praia no período da manhã, há lugar para 
outras atividades lúdicas e pedagógicas, assim como 
momentos de brincadeira livre e dias de piscina.
No corrente ano estiveram envolvidas cerca de 300 
crianças, sendo que, pela primeira vez, o programa foi 
alargado de forma a permitir a inclusão de crianças com 
necessidades especiais. 
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NOITES DE LUAR NA ALAMEDA
Como é hábito, a Fonte Monumental da Alameda serviu de cená-
rio a mais uma edição das Noites de Luar, evento “herdado” de 
uma parceria entre a TUIST – Tuna Universitária do Instituto Supe-
rior Técnico e a extinta Junta de Freguesia do Alto do Pina, que 
não só sobreviveu como ainda se reforçou com a nova realidade 
autárquica.
A noite de 23 de maio foi recheada com muita música, boa dispo-
sição e diversão, em muito devido à qualidade das tunas convida-
das: Económicas, do Instituto Superior de Economia e Gestão; a 
Feminina, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa; a 
Estudantina Universitária de Lisboa e também a TFIST – Tuna Femi-
nina do Instituto Superior Técnico.
As “Noites de Luar” são já consideradas uma referência neste tipo 
de eventos a nível nacional, sendo ainda um dos eventos da Fre-
guesia do Areeiro mais acarinhado pelos seus residentes. 

CULTURA E EVENTOS
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UMA SEMANA DE BOOKCROSSING 
NO AREEIRO
Entre os dias 20 e 24 de Abril, a Junta de 
Freguesia do Areeiro promoveu uma sema-
na de bookcrossing com o objetivo de in-
centivar os hábitos de leitura de uma forma 
dinâmica e interativa.
O mote para esta iniciativa foi o Dia Mundial 
do Livro e dos Direitos de Autor, assinalado 
no dia 23 com a presença da jornalista e es-
critora Vanessa Oliveira, que trocou vários 
exemplares do seu novo livro autografado 
“Mães do Coração”. Ao longo dos diversos 
dias que durou o evento, os livros “ganha-
ram vida” nos seis postos de troca, espa-
lhados pela freguesia de forma a tornar a 
leitura mais próxima e acessivel através da 
troca e partilha que esta iniciativa gerou.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Todos os anos a Junta de Freguesia 
do Areeiro comemora o Dia Interna-
cional da Mulher.
Este não foi exceção e no dia 8 de 
Março o Executivo da freguesia do 
Areeiro, acompanhado pelo agrupa-
mento 1050 do Corpo Nacional de 
Escutas de São João de Deus e pelo 
GIRA – Grupo de Intervenção e Rea-
bilitação Activa percorreu diversas 
artérias e distribuiu flores a todas as 
mulheres ao som da música da TUIST 
– Tuna Universitária do Instituto Su-
perior Técnico.
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FESTIVAL DE TUNAS DA CIDADE DE LISBOA
Com o apoio da Junta de Freguesia do Areeiro, teve lugar no 
dia 14 de março, no Coliseu dos Recreios, o XVIII Festival de 
Tunas da Cidade de Lisboa.
Este é um evento organizado pela TUIST - Tuna Universitária 
do Instituto Superior Técnico, que muito honra a freguesia, 
estando o Executivo presente através do presidente Fernan-
do Braamcamp e dos vogais Luís Marcos e Patrícia Leitão. 

FLASHMOB
Dia 29 de abril, data em que se assinala o Dia Mundial da 
Dança, a Junta de Freguesia do Areeiro promoveu mais uma 
divertida e grande atividade de rua: um Flashmob!
O Flashmob aconteceu em plena Av. Guerra Junqueiro onde, 
para surpresa de todos, enquanto ouviam começar a música 
a tocar, viam os falsos funcionários da restauração e comércio 
local despirem as fardas e começarem a dançar pelas ruas até 
se juntarem para uma coreografia que envolveu desde funcio-
nários da Junta de Freguesia do Areeiro a bailarinos da Escola 
de Musicais e Artes do Palco – Primeiro Acto. 

HALLOWEEN PARADE
No seguimento da edição do ano transacto, 
a Junta de Freguesia do Areeiro organizou, 
em parceria com a Associação Bairro em Mo-
vimento, mais uma Noite das Bruxas.
O evento realizou-se a 30 de outubro, com 
ponto de encontro na Av. de Roma. Depois, 
o cortejo seguiu em desfile até à Av. Guerra 
Junqueiro, num ambiente que combinava o 
medonho com o fantástico, onde se eviden-
ciavam as figurações teatrais de bruxas, vam-
piros, fantasmas e lobisomens.
O comércio encerrou mais tarde, houve bebidas 
e petiscos e, no final, foram premiadas as melho-
res máscaras e montras de estabelecimentos. 
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MOVIMENTO CERTO
Com o objetivo de assinalar a Semana Europeia da Mobilida-
de, a Junta de Freguesia do Areeiro promoveu, em parceria 
com a Associação Bairro em Movimento, o evento Movimento 
Certo que incluiu, nos dias 19 e 20 de Setembro, o encer-
ramento simbólico de artérias na zona da Praça de Londres, 
tendo a estrada lugar a zonas de lazer e esplanadas, animadas 
com programação de rua que incluiu música ao vivo, petiscos 
e bebidas, com muitos estabelecimentos a praticar um horá-
rio alargado até à meia-noite.
Composto por um variado leque de actividades, um dos 
pontos altos aconteceu no Jardim Fernando Pessa, com um 
programa dedicado ao público infantil, com peças de teatro, 
contadores de histórias, espetáculos de magia e música ao 
vivo, aula de culinária e fantoches, entre outros.

AREEIRO OPEN NIGHT
Na noite de 4 de junho, a Ave-
nida Guerra Junqueiro, a Praça 
de Londres e a Avenida de Roma 
voltaram a estar em festa com a 
terceira edição da Open Night, 
organizada pela Junta de Fre-
guesia do Areeiro e Associação 
Bairro em Movimento, com cerca 
de duas centenas de lojas aber-
tas até à meia-noite, com des-
contos sensacionais, promoções 
e petiscos únicos.
Nas ruas houve música, palha-
ços, malabaristas e um cupido, 
este bem perto dos kissing spots, 
bancos de jardim pintados para 
a ocasião, onde os mais apaixo-
nados poderiam sentar-se, dar 
um beijo e partilhá-lo nas redes 
sociais, se assim o entendessem.

PROJETO “CEM ANOS, CEM ÁRVORES”
Organizada pela Associação Lisboa Verde, esta inicia-
tiva pretende evocar os mais de 100 mil portugueses 
envolvidos na I Guerra Mundial através da plantação 
de uma centena de árvores em espaços privados e pú-
blicos, sempre que possível, em datas simbólicas. 
“Cem Anos, Cem Árvores” tem o apoio da Liga dos 
Combatentes, Juntas de Freguesia, Câmara e Assem-
bleia Municipal, o Alto Patrocínio da Presidência da 
República e a Comissão de Honra inclui, entre outras 
personalidades, o general Ramalho Eanes e o antigo 
Presidente da República Jorge Sampaio.
No dia 21 de abril, a freguesia do Areeiro ficou fisicamen-
te ligada ao projeto com a plantação da quarta árvore 
no jardim Fernando Pessa, junto à Assembleia Municipal. 
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DEMONSTRAÇÃO DAS FORÇAS DE PROTEÇÃO CIVIL
Entre 10 a 12 de julho, a Alameda D. Afonso Henriques 
esteve transformada num cenário de catástrofe,  com a 
demonstração de meios e agentes de Protecção Civil, in-
tegrada no programa Lisboa, Cidade + Resiliente + Segu-
ra - 260 Anos do Terramoto de 1755. 
Organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, a iniciativa 
teve como objetivo informar os cidadãos acerca da pre-
paração, meios ao dispor e capacidade de resposta da 
Proteção Civil a situações de emergência causadas por 
sismos ou outros desastres naturais
A mesma teve o apoio logístico da Junta de Freguesia do 
Areeiro e a participação direta de vários voluntários da 
Proteção Civil da Freguesia do Areeiro num simulacro de 
desencarceramento.

ARRAIAL POPULAR
Todos os anos, a freguesia do Areeiro organiza o seu 
arraial dos Santos Populares, este ano na alameda D. 
Afonso Henriques.
O evento começou com a atuação da Marcha Popular 
do Alto do Pina, a quem a Junta de Freguesia do Areei-
ro endereçou os parabéns pela conquista do 1.º lugar 
no Concurso de Marchas Populares de Lisboa. Seguiu-
se a TUIST – Tuna Universitária do Instituto Superior 
Técnico e terminou com um concerto do cantor Toy.
A Junta de Freguesia ofereceu a tradicional sardinha-
da, acompanhada por vinho e caldo verde, embora 
houvesse quem preferisse a também habitual bifana. 

MARCHA POPULAR DO ALTO DO PINA
Em Lisboa, os festejos em honra de Santo António de-
ram o mote àquela que é uma grande representação, 
em forma de espectáculo: as marchas populares, atra-
vés das quais se mostram as tradições da cidade, os 
lugares, as personalidades… 
Em nome da salvaguarda da identidade cultural da sua 
comunidade, a Junta de Freguesia do Areeiro apoia a 
Marcha Popular do Alto do Pina, organizada há muitos 
anos pelo Ginásio do Alto do Pina, que este ano voltou 
a vencer o concurso e arrebatar o primeiro lugar nas ca-
tegorias de melhor desfile na avenida e melhor figurino.
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gInástICa sÉnIor
Dirigidas a todos os adultos 
com mais de 55 anos e com 
frequência gratuita para resi-
dentes, as aulas de ginástica 
têm os benefícios do exercício 
físico necessários e adaptados 
a esta faixa etária. 
Esta atividade tem lugar na Es-
cola Secundária Dona Filipa de 
Lencastre.

Freguesia em movimento 
com desporto para todos 
MOVIMENTAREEIRO
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HIdrogInástICa
Com aulas no Complexo Des-
portivo do Casal Vistoso, o 
atual Executivo disponibiliza 
aulas gratuitas de hidroginásti-
ca para residentes, proporcio-
nando a todos uma forma de 
exercício agradável e, ao mes-
mo tempo, eficaz para saúde.

ComPleXo desPortIvo munICIPal
do areeIro
O Supera Areeiro, nome pelo qual é conhe-
cido o novo complexo situado no local da 
antiga piscina, já estava em funcionamento, 
mas a sua inauguração oficial ocorreu ape-
nas no passado dia 14 de julho.
A cerimónia contou, entre outras individua-
lidades, com a presença de Fernando Me-
dina, presidente da CML, Fernando Braam-
camp, presidente da Junta de freguesia do 
Areeiro, e do Diretor do Grupo Supera.
Foi também inaugurada a obra da praceta 
exterior envolvente, da responsabilidade da 
Junta de Freguesia do Areeiro.
Este é o final de um complicado problema, 
cuja resolução há muito era desejada pela 
freguesia e pelos utentes do espaço.

torneIo 
de tenIs de mesa
A Junta de Freguesia do Areei-
ro e a Associação das Colectivi-
dades do Concelho de Lisboa 
juntaram-se para mais uma vez 
organizarem um grande tor-
neio de ténis de mesa.
O mesmo decorreu no dia 19 
de Abril, no Pavilhão do Casal 
Vistoso e contou com a parti-
cipação de equipas de todas 
as fachas etárias, femininos e 
masculinos, e equipas federa-
das e não federadas. 

esColInHas de FuteBol
O projeto das escolinhas de futebol 
encontra-se entre os mais acarinhados 
pela Junta de Freguesia. 
Dirigida a todas as crianças entre os 7 
e 10 anos de idade, é uma atividade 
gratuita, podendo os atletas com apti-
dão ter continuidade para os escalões 
superiores através do CDAP – Clube 
Desportivo do Alto do Pina, que atual-
mente tem sede provisória nas instala-
ções da Junta de Freguesia.
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atIvIdades desPortIvas na alameda
De modo a dinamizar a Alameda e ao mesmo tempo incentivar o desporto na Freguesia, desenvolvemos 
durante os sábados de maio o evento Tardes Desportivas. 
A iniciativa englobou várias atividades onde a idade não foi limite para a prática desportiva, desde 
a realização de aulas de grupo ao ar livre como o Body Balance, Body Combat, Zumba, Sh’bam e 
Urban Star, e, em simultâneo, desporto para crianças com diversas atividades a esta faixa etária. 
Em simultâneo com a as atividades descritas anteriormente, durante a tarde de 23 de maio e para 
assinalar o facto de o mês de maio ser o mês do Coração, foram realizados rastreios de saúde numa 
unidade móvel, colocada perto do sítio onde decorreram as atividades das Tardes Desportivas.
Para além das Tardes Desportivas, a Alameda tem contado com várias iniciativas Desportivas de 
caráter esporádico, como é exemplo, a realização do 2º Torneio de Rugby organizado pelo Clube 
de Rugby do Técnico em parceria com esta Junta, no último dia 3 de outubro que contou com a 
presença de centenas de crianças numa atividade recheada de animação e apadrinhada pelo hu-
morista José Diogo Quintela.

aula de ZumBa 
Para reColHa solIdárIa de alImentos 
No dia 3 de outubro, teve lugar na Alameda D. 
Afonso Henriques uma tarde de zumba com o ob-
jectivo de recolher alimentos destinados a duas 
associações humanitárias sedeadas na freguesia.
Foi uma sessão divertida, onde cada um dos in-
tervenientes se disponibilizou a entregar um bem 
alimentar não perecível.
Posteriormente, Fernando Braamcamp e Patrícia 
Leitão, respectivamente, presidente e vogal da 
Ação Social da Junta de Freguesia do Areeiro, fi-
zeram a entrega dos bens recolhidos ao Centro 
Porta Amiga das Olaias e à Associação Mediar.

atIvIdades desPortIvas no “movImento Certo”
Para além de outras atividades de carácter lúdico, o programa do Mo-
vimento Certo, organizado no âmbito da Semana Europeia da Mobili-
dade pela Junta de Freguesia do Areeiro promoveu, em parceria com a 
Associação Bairro em Movimento, incluía igualmente eventos de âmbito 
desportivo alargado a todos os escalões etários.
Do mesmo constava caminhadas, peddy paper, passeios de bicicleta, 
street basket, escalada e descida em rapel, rugby, tai chi, zumba e ainda 
rastreios de saúde.
Foram atividades que congregaram as atenções de algumas dezenas de 
participantes, facto sempre de enaltecer e que a Junta de Freguesia do 
Areeiro regista com agrado.

Jovens da FreguesIa PartICIParam nas olIsIPÍadas
As Olisipíadas são organizadas pela Câmara Municipal de Lisboa em co-
laboração com as juntas de freguesias, coletividades e clubes da cidade.
A inauguração teve lugar no dia 21 de fevereiro, no Complexo Des-
portivo do Casal Vistoso e a Junta de Freguesia do Areeiro esteve 
representada nos jogos por cerca de setenta jovens atletas, numa 
competição que envolveu mais de 5000 inscritos.
As competições decorreram até ao dia 31 de maio, data da jornada 
de encerramento dos jogos onde, para além dos resultados alcan-
çados, importa que os mesmos sejam encarados pelos jovens como 
uma forma de confraternização saudável e de expansão das suas ca-
pacidades desportivas.
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Atividades escolares 
e manutenção de instalações

EDUCAÇÃO
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ConCurso de desenHo do dIa do PaI
Com o objectivo de assinalar de uma forma diferente o Dia 
do Pai, a Junta de Freguesia do Areeiro lançou um desafio às 
crianças da freguesia que frequentavam as escolas EB2/3 Luís 
de Camões e o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencas-
tre, para que fizessem um retrato do pai e o complementas-
sem com uma frase que o definisse.
Foram muitas dezenas os participantes e para fazer a sua ava-
liação foi constituído um júri  composto por dois represen-
tantes do Executivo da Junta de Freguesia, um professor de 
Pintura e Artes Plásticas da Universidade Sénior do Areeiro 
e um professor de cada um dos estabelecimentos de ensino 
envolvidos.
Os trabalhos foram divididos pelos escalões etários dos 6 aos 
8 anos, dos 9 aos 10 anos e dos 11 aos 12 anos, sendo atribuí-
dos três prémios por cada um deles.

ConCurso “uma Carta Para a mãe” 
O concurso de desenhos do Dia do Pai foi um sucesso e, por isso, a Junta 
de Freguesia do Areeiro não poderia deixar de realizar um outro, desta 
vez sobre o Dia da Mãe.
As crianças entre os 6 e os 12 anos de idade das escolas EB2/3 Luís de 
Camões e do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre foram con-
vidadas a escrever uma carta às suas mães, expressando todos os senti-
mentos que tem, quais as suas maiores qualidades e o motivo por que a 
consideram a melhor mãe do mundo.
A escolha dos vencedores não foi fácil, dada a qualidade das doces e cari-
nhosas missivas, sendo os prémios constituídos por cheques FNAC de 50€ 
e bilhetes duplos para o Jardim Zoológico.
A junta de Freguesia agradece aos responsáveis das escolas envolvidas o 
apoio manifestado a esta iniciativa.

reParação e reCuPeração 
dos estaBeleCImentos de ensIno
A Junta de Freguesia do Areeiro tem atualmente as competências 
de manutenção e reparação dos jardins – de – infância e escolas de 
ensino básico do ensino público, sendo a segurança e conforto das 
nossas crianças, uma das prioridades do Executivo, procedemos 
regularmente à manutenção e requalificação do espaço escolar 
limpeza anual das escolas e de todo o espaço exterior (limpeza do 
arvoredo, colocação de pilaretes de interdição de transito, entre 
outros). 
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aulas de PIntura
Para os que têm vocação, mos-
trem interesse ou queiram apri-
morar a sua técnica, a Junta de 
Freguesia do Areeiro disponibili-
za aulas de pintura com apoio de 
uma professora especialista nes-
sa área e em artes decorativas.
As mesmas decorrem à segun-
da e sexta-feira, na Casa da 
Cultura e Juventude, localizada 
na Rua Capitão Henrique Gal-
vão, n.º 9, um espaço multiu-
sos vocacionado para a prática 
cultural da nossa freguesia e 
onde se fomenta o gosto pela 
cultura e se desenvolvem várias 
atividades intergeracionais.

CluBe das Cores 
e da luZ 
Junta de Freguesia do Areeiro 
financia o Clube das Cores e 
da Luz, que abrange cerca de 
420 alunos do 1.º e 2.º ciclo do 
Agrupamento de Escolas D. 
Filipa de Lencastre. 
Este projecto promove várias 
actividades e tem como base 
temática a luz e a cor, sendo o 
seu principal objectivo criar na 
comunidade escolar um clube 
dinâmico e interdisciplinar de 
ciências, tecnologias e artes 
para várias idades, em que os 
participantes interessados, se-
jam alunos, professores, pais 
ou avós, possam partilhar, 
aprender e colaborar.

aPresentação da avalIa-
ÇÃO DA ESCOLA EB 23 LUÍS 
de CamÕes
A Junta de Freguesia do Areei-
ro faz questão de acompanhar 
a evolução da qualidade dos 
estabelecimentos de ensino 
nela sediada.
Nesse sentido, no dia 13 de 
abril, a convite do Agrupamen-
to de Escolas Luís de Camões, 
a vogal da Educação, Patrícia 
Leitão, esteve presente na Reu-
nião de Apresentação da Ava-
liação Externa da Escola EB 23 
Luís de Camões.

entrega de dIPlomas de desemPenHo esColar
Teve lugar no passado dia 27 de outubro, a cerimónia de entrega de diplomas aos alunos 
com melhor desempenho escolar no ano lectivo de 2014/15, do Agrupamento de Escolas 
D. Filipa de Lencastre.
Patrícia Leitão, vogal da Educação da Junta de Freguesia do Areeiro, esteve presente nesta ce-
rimónia e procedeu à entrega dos referidos diplomas em conjunto com outros docentes da Escola. 
Da cerimónia constou ainda uma mostra de talentos e um breve ensaio musical, com inclu-
são de vários instrumentos, produzido por alguns alunos da Escola.
A Junta de Freguesia do Areeiro endereça sinceros parabéns a todos os alunos e professo-
res pelos excelentes resultados obtidos.

PsICologIa Para todos
De modo a melhor acompanhar 
as nossas crianças e jovens, a 
Junta de Freguesia do Areei-
ro tem uma psicóloga afeta às 
escolas EB 2,3 Luís de Camões 
e Agrupamento de Escolas D. 
Filipa de Lencastre de forma a 
disponibilizar acompanhamento 
psicológico a nível de referen-
ciação, avaliação e seguimento.

natação
Empenhada no acompanhamento e desen-
volvimento harmonioso e saudável da po-
pulação mais jovem, a Junta de Freguesia 
financia, na totalidade, as aulas de natação 
dos alunos da Escola EB 2/3 Luís de Camões.



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


