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Mensagem do Presidente

Executivo

A

ntes de qualquer intervenção quero publicamente manifestar, em meu nome, de

todo o executivo e trabalhadores da Freguesia
do Areeiro, o nosso profundo pesar para quem
perdeu algum entrequerido, e um abraço forte a
todos nós privados de estar com as nossas famílias, sendo este afastamento uma das maiores

FERNANDO D’EÇA BRAAMCAMP
Presidente

provas de amor que podíamos efetuar durante

PELOUROS
Espaço Público e Equipamento Urbano, Espaços Verdes,
Mobilidade, Proteção Civil, Higiene Urbana, Comunicação
e Imagem, Área Social e Modernização Administrativa

a permanência deste vírus cobarde e sem cara.
Queria agradecer a toda a comunidade da Freguesia do Areeiro pela capacidade de interajuda
e responsabilidade que manifestou durante todo
este período, muitos foram os voluntários que de

EURICO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

forma altruísta quiseram ajudar o próximo e só

Secretário

assim é possível continuar a complementar o tra-

PELOUROS
Recursos Humanos e Administrativos,
Saúde e Gabinete de Inserção
Profissional

balho dos funcionários da Freguesia do Areeiro.
Fui o primeiro Presidente de Junta a tomar
medidas preventivas e não recuei na minha
convicção, mesmo depois de ser apelidado de

AMEETKUMAR SHUBASHANDRA
Tesoureiro
PELOUROS
Tesouraria, Contabilidade, Inventário
Atividade Económica

alarmista nas redes sociais. Sei quanto vale uma
vida e senti que não podíamos arriscar nem por
um segundo. Infelizmente o tempo deu-me razão, estávamos na presença de uma Pandemia.
Na última edição desta revista falei-vos de uma
conjuntura Europeia favorável e da importância

PATRÍCIA BRITO LEITÃO

da Junta de Freguesia do Areeiro ter a capacidade

Vogal
PELOUROS
Educação, Cultura e Dinamização do
Espaço Público, Centro Intergeracional
do Areeiro e Centro de
Desenvolvimento Comunitário

de responder a qualquer contingência com uma
margem orçamental, por vezes considerada excessiva, a qual esperamos que seja suficiente para
esta crise que sucede a crise de 2008 e será igualmente um desafio para todos nós.
Podemos acreditar que o pior já passou,

RUDOLFO DE CASTRO PIMENTA
Vogal

mas precisamos de continuar a seguir todas

PELOUROS
Jurídico, Desporto e Associativismo,
Tempos Livres e Lazer, Ambiente
e Bem-estar Animal

as indicações, mesmo que nem sempre sejam
no mesmo sentido, da Direção Geral da Saúde.
Protejam-se e muita saúde para todos nós e
para as nossas famílias.

JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO | Sede: Rua João Villaret,
n.º 9 – 1000-182 Lisboa | Tel: 218 400 253 – 915 507 881
| E-mail: geral@jf-areeiro.pt | Horário: 09h00 às 18h00
DELEGAÇÃO (ALTO PINA) | Rua Abade Faria, n.º 37 – r/c Dt.º 1900-004 Lisboa | Tel: 218 485 130 | E-mail: geral@jf-areeiro.pt
| Horário: 09h00 às 18h00
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Apoio às compras
Com a Declaração do Estado de Emergência a Junta de Freguesia do Areeiro reforçou o apoio aos residentes
dos grupos de risco, e todos os que cumpriam as condições de acesso ao apoio às compras de supermercado e
farmácia começaram a fazer as suas encomendas até
às 15 horas do dia útil anterior à entrega, com este apoio a
Junta de Freguesia do Areeiro conseguiu ajudar os que não
podiam sair de casas a satisfazer as suas necessidade de alimentação e saúde.
Todo o processo foi efetuado pelos trabalhadores
da Freguesia do Areeiro que fizeram todo o processo
logístico necessário, desde o registo do pedido até à
entrega das encomendas na casa daqueles que usufruíram deste serviço. Tendo a Junta de Freguesia
suportado todos os custos diretos e indiretos desta
resposta, para os residentes da Freguesia ficou a despesa de cada encomenda, pelo valor faturado pelo
comerciante.
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Requalificação do campo de Jogos
do Jardim Fernando Pessa
A requalificação do Campo de Jogos do Jardim Fernando
Pessa iniciada no mês de março, já se encontra concluída, a
infraestrutura desportiva recebeu novas redes de vedação e
amortecimento para diminuir o ruido das bolas, que agora
rolam no piso totalmente renovado de relva sintética, todo o
restante equipamento foi igualmente requalificado incluindo
novas redes de baliza para receber os golos de todos os que

por ali poderão festejar o desporto na Freguesia do Areeiro
de forma gratuita.
Esta Intervenção executada pela Junta de Freguesia do
Areeiro foi financiada pela Câmara Municipal de Lisboa através de um reforço orçamental realizado por Contrato de Delegação de Competências.

Antes

Depois

Antes

Depois

Antes

Depois
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Instalação de Piso na zona dos
equipamentos Ginástica Urbana
do Jardim Fernando Pessa

Após a instalação das máquinas de ginástica, um ginásio
ao ar livre para todos, a Junta de Freguesia do Areeiro verificou que nem todos tinham a possibilidade de usufruir deste
espaço. As máquinas foram instaladas numa zona relvada a
qual era um obstáculo para os atletas com mobilidade reduzida, nomeadamente que se deslocam em cadeiras de rodas.

Acreditamos que as máquinas têm de estar a alcance
de todos e após todos os procedimentos necessários foi
efetuada a instalação de um piso sólido que torna aquele
equipamento inclusivo como toda a Freguesia pretende
ser.
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Tratamentos fitossanitários

A Junta de Freguesia do Areeiro está a proceder ao controlo de pragas de insetos afídios que sugam a seiva em diversas árvores da freguesia.
Este tipo de insetos afetam, entre outras espécies de árvores, Carvalhos e Tílias com consequências visíveis, ramos
secos, queda prematura de folhas e a libertação, pelos insetos, de uma substância que danifica calçada, viaturas, mobiliário urbano e tudo o que rodeia a árvore afetada.

A injeção é aplicada, no sistema vascular da planta, com
uma substância que tem um efeito repelente nos insetos
causadores da praga.
Os tratamentos fitossanitários realizados através de microinjeção ou endoterapia vegetal são denominados como
amigos do ambiente e não causam impacto no espaço
urbano.
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Deservagem e desmatação
A Junta de Freguesia do Areeiro procedeu à deservagem, desmatação e limpeza de canteiros, nas Olaias,
com especial foco na zona do Bairro Portugal Novo,
a não aplicação de glifosato obriga a uma constante manutenção, a deservagem dos passeios apenas permite
o corte da parte visível da matéria verde, ficando as raízes

prontas para rebentar novamente num curto espaço de
tempo.
A deservagem mecânica, além de mais demorada obriga à permanência de mais trabalhadores, para resultados
que rapidamente desaparecem, obrigando as equipas a retornar ao local para repetir a tarefa.

Distribuição de refeições
confecionadas
A Junta de Freguesia do Areeiro procedeu à distribuição
de refeições confecionadas a residentes de Freguesia, em
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.
As refeições, pequeno-almoço, almoço e jantar para
todos os dias da semana, confecionadas na Escola Básica
dos Lóios, em Marvila, foram recolhidas pelos trabalhadores da Junta de Freguesia do Areeiro e entregues na morada dos fregueses abrangidos por esta medida, garantindo
a alimentação e manutenção da saúde de forma direta e
eficaz.

Entrega de Cabazes com Frescos
Os voluntários, trabalhadores, e membros do executivo
da Junta de Freguesia do Areeiro procederam à separação
e composição de cabazes com produtos frescos e alimentares para distribuição semanal a mais de 100 agregados em
situação de carência.
As equipas foram incansáveis cobrindo toda a área
da Freguesia do Areeiro, fazendo a entrega destes cabazes personalizados às necessidade de cada agregado, variando assim a quantidade de alimentos de acordo com
o número de elementos a satisfazer com esta medida
A entrega semanal de cabazes, além do apoio alimentar às
famílias mais carenciadas e referenciadas para esta medida,
permite que as famílias continuem protegidas sem necessidade de permanecer na rua, por exemplo em superfícies
comerciais.
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Aplicação de desinfetante nas
Ruas da Freguesia do Areeiro
No dia 25 de março a Junta de Freguesia do Areeiro
iniciou o processo de desinfeção das Ruas da nossa Freguesia, um investimento suportado pelo orçamento da
Freguesia. Complementámos a habitual lavagem das ruas
da Freguesia com este processo sanitário de desinfeção,
de execução extraordinária integrada no plano de contingência COVID-19.
Este processo de lavagem sanitária chegou a todas as
Ruas da área da Freguesia do Areeiro. Tratámos o espaço

público como parte integrante das nossas casas, seguindo as indicações da Organização Mundial da Saúde para
desinfetar todos os locais possivelmente contaminados.
Recebemos bastantes mensagens de apoio e agradecimento de diversos residentes da nossa Freguesia e
alguns pedidos específicos para desinfeção de zonas com
mais movimento, no combate a um inimigo comum,
todos juntos, pela nossa saúde, dos nossos familiares e
amigos.
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Plano de Contingência
da Freguesia do Areeiro

A 3 de março, a Junta de Freguesia respondeu ao despacho de Despacho n.º 2836-A/2020, dos Gabinetes das
Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde,
e suspendeu as atividades presenciais em espaços fechados
para os grupos de maior risco a partir de 4 de março, ficando
apenas por suspender as atividades organizadas em parceria
com a Câmara Municipal de Lisboa, como as aulas de hidroginástica nas Piscinas do Complexo Desportivo Municipal do
Casal Vistoso, que mais tarde foram igualmente suspensas.

O Programa Ocupação de Tempos Livres do Centro de
Desenvolvimento Comunitário continuou a prestar o serviço
de apoio ao estudo e de explicações, promovendo o sucesso escolar de todos, e atividades lúdicas como Yoga, Atelier
Voar com as emoções, Teatro e Cineclube num combate
à monotonia de estar em casa sem o convívio natural das
escolas.

As atividades tiveram de ser reinventadas e adaptadas à
nova realidade, através do ensino à distância, mantendo as
pessoas ativas, sem a obrigação de sair de casa, conseguimos assim que os professores continuassem a sua atividade
numa aparente normalidade que foi sendo aceite e passados
estes meses já é uma rotina.
Além da suspensão das aulas presenciais da Universidade
Sénior no edifício da Junta de Freguesia do Areeiro e Casa
da Cultura e da Juventude foram suspensas as atividades
desportivas e de apoio ao Estudo do Centro Intergeracional
do Areeiro e no Centro de Desenvolvimento Comunitário,
passando este apoio a ser disponibilizado online através de
momentos de estudo e convívio em direto, e atividades via
facebook para os Grupos Aprender, Brincar, Crescer, destinados a crianças até aos 4 anos, sempre na segurança das
suas casas.
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Oferta de viatura
à 12.ª Esquadra - Olaias
A Freguesia do Areeiro ofereceu um veículo elétrico ao Comando da Polícia
de Segurança Pública, que será utilizado ao serviço da 12.ª Esquadra – Olaias.
Mais um passo na relação de parceria e grande proximidade entre as duas
instituições, que procuram promover sinergias conjuntas de controlo
e diminuição da criminalidade na Freguesia do Areeiro.

O Presidente da Junta de Freguesia
do Areeiro, Fernando Braamcamp entregou a chave da viatura ao comandante
do Comando Metropolitano de Lisboa
da PSP, Superintendente Paulo Pereira,
acompanhado por todo o órgão executivo, pelo Presidente da Assembleia de
Freguesia, Duarte Alcântara, e por todos
os membros da Assembleia de Freguesia que conseguiram estar presentes
numa cerimónia rápida e discreta, devido à situação de pandemia que estamos
a ultrapassar, junto à Fonte Monumental da Alameda, na Alameda D. Afonso
Henriques.
O processo que culminou na tão desejada entrega da
viatura, seguiu todos os trâmites legais após a aprovação da
Assembleia de Freguesia, órgão deliberativo, que aprovou
este investimento. Foi ainda necessário consultar o mercado e as diferentes opções, bem como receber uma resposta positiva do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP
(COMETLIS)
Este reforço, deverá ser utilizado preferencialmente na
Freguesia do Areeiro, sempre ao serviço da Esquadra das

Olaias que serve também a Freguesia do Beato. A Freguesia
do Areeiro acredita que a aquisição deste veículo será determinante na eficácia do Policiamento de Proximidade, opinião partilhada pelas forças de segurança.
Além da viatura 100% elétrica, Nissan LEAF, a Freguesia
do Areeiro providenciou e custeou a instalação do sistema
necessário na Esquadra das Olaias, situada no Bairro Portugal
Novo, para carregamento das baterias que têm uma autonomia aproximada de 300 quilómetros.
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Entrega de máscaras na Escola
Secundária D. Filipa de Lencastre
Com o reinício das aulas presenciais para os alunos dos 11.º e 12.º anos foi necessário
tomar medidas preventivas e salvaguardar a manutenção da saúde dos alunos,
dos trabalhadores docentes e não docentes do estabelecimento de ensino
de forma direta e de todas as suas famílias de forma indireta.
Para garantir que o regresso ao ambiente escolar era efetuado com a máxima segurança possível o Agrupamento de
Escolas D. Filipa de Lencastre numa união de esforços com
a Junta de Freguesia do Areeiro, alterou toda a forma de
funcionamento da Escola Secundária, criando regras para a
circulação orientada por sinalética, dividindo os alunos por
dois turnos, com entradas e saídas específicas mantendo o
distanciamento social.
Todas as Salas de Aula foram ainda alteradas numa disposição nova onde os alunos permanecem seguros, tendo
as secretárias o espaço físico necessário para evitar a possibilidade de contágio.
A Junta de Freguesia do Areeiro procedeu à oferta de
máscaras sociais reutilizáveis, certificadas pelo CITEVE Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário para todos os alunos, docentes e trabalhadores não docentes, entregues à
Subdiretora, Professora Albertina Rocha pela vogal da Educação, Patrícia Brito Leitão, tendo a equipa de Higiene Urbana
da Junta de Freguesia do Areeiro procedido ainda à lavagem
e desinfeção de toda a área envolvente da escola.
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Fique em Casa #AreeiroIN
No dia 19 de março a Junta de Freguesia do Areeiro
começou a publicar dois vídeos por dia promovendo o
desporto na Freguesia, sendo possível continuar a atividade desportiva para todos os alunos inscritos nestas aulas e
ainda cativar a atenção de novos alunos que aproveitaram
as nossas aulas para manter a saúde física e a boa disposição encurtando assim as horas de confinamento, tendo
o primeiro vídeo alcançado mais de cinco mil e quatrocentas visualizações no Facebook. Havendo alguns atletas
que preferiam repetir as aulas de uma modalidade favorita
e para facilitar a pesquisa dos vídeos começámos a publicar
os mesmos no canal de Youtube da Junta de Freguesia do
Areeiro que já triplicou o número de subscritores, e tem sido
um ginásio virtual aberto 24 horas por dia.

Aulas de Hip-Hop, Pilates, Ginástica de Manutenção
Pós-Parto, Power Fit, Ginástica de Manutenção Sénior,
Yoga, Zumba, todas à distância de um clique, no conforto
da sua casa, à hora e ritmo da sua escolha, adaptando os
exercícios ao espaço e local mais apropriado da sua casa.
O nossa página de Facebook também tem utilizado a
imagem AreeiroIN para partilhar atividades culturais, atividades para as famílias e atividades para as crianças, mesmo
antes do estudo em casa, onde fizemos um horário com atividades para ajudar a preencher os dias dos mais pequenos.
Divulgámos concertos, celebrações, curiosidades nas mais
diferentes áreas de interesse, jogos e vídeos lúdico-pedagógicos sempre para tornar os seus dias mais agradáveis.
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Pombal contracetivo

O Pelouro Ambiente e Bem-estar Animal da Junta de Freguesia do Areeiro com o objetivo de promover o controlo
populacional dos pombos na Freguesia do Areeiro de uma
forma sustentável a custos reduzidos e de forma ética sem
recorrer ao abate dos animais, adquiriu e instalou um Pombal
contracetivo, onde os pombos têm todas as condições de vida
dignas e necessárias para criar o seu ninho e proceder à deposição dos seus ovos. Estes são posteriormente removidos
antes da eclosão, evitando assim o aumento descontrolado
destas aves que muitas vezes sente a necessidade de procurar
a sua alimentação fora da natureza recorrendo aos lixos onde
podem assim contrair e propagar doenças, e na grande parte

das vezes espalhando lixo no espaço público. Os pombos
deste pombal são alimentados e têm condições de habitabilidade ótimas para a sua saúde, estando protegidos de predadores naturais, de intempéries e de atos de violência humana
que muitas vezes são relatados por quem convive com estas
aves.
Este primeiro pombal servirá como projeto piloto e ensinamento procurando compreender se esta é a melhor
solução para controlar a população de pombos na nossa
Freguesia, respeitando o valor da vida dos animais numa sociedade moderna e civilizada.

Abrigos para Gatos Silvestres
Durante toda a pandemia o grupo de voluntárias pelo
Ambiente e Bem-estar Animal da Junta de Freguesia do
Areeiro continuou a cuidar e alimentar os gatos nas nossas colónias, sempre com a mesma dedicação incondicional. Os gatos destas colónias após aceitarem as suas
cuidadoras, ultrapassando o medo muitas vezes originado pelos maus tratos que receberam, são capturados e
transportados para uma consulta num médico veterinário,
para analisar o seu estado de saúde e sempre que possível são alvo de esterilização, ficando identificados para
não voltarem a fazer todo este processo. O Vogal do
Pelouro Ambiente e Bem-estar Animal, Rudolfo de Castro
Pimenta, tem procurado instalar os abrigos nos locais com
maior necessidade de controlo populacional desta espécie
e agradece ao corpo de voluntárias por todo o esforço que
tem sido essencial para os resultados obtidos.
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Equipa de Higiene da Freguesia
A Junta de Freguesia privilegiou a saúde de todos os seus colaboradores,
tendo investido em novos equipamentos informáticos sempre que necessário
para todos os trabalhadores que têm funções possíveis desempenhar em regime
de teletrabalho, mas a equipa de higiene urbana não tem esta opção,
o trabalho é necessariamente presencial e uma missão diária.

Foi necessário formar os trabalhadores e mudar mentalidades, de um dia-a-dia onde muitas das funções são repetidas de forma praticamente mecânica, numa rotina que se
repete e nunca termina. Estas mulheres e homens, não pararam, não podiam parar e muitos não sabem parar, trabalham
com uma dedicação que os motiva e motiva quem os observa, sabem que o trabalho nunca acaba, e no dia seguinte
estará novamente à sua espera.
Trabalham nas ruas da Freguesia, por vezes são elogiados e reconhecidos, por outras injustamente chamados à
atenção por situações que já resolveram, mas todos os dias
se repetem porque há sempre uma minoria que não respeita
as ruas da nossa Freguesia com uma extensão das nossas
casas, um local a respeitar e a manter.

A nossa equipa de higiene urbana precisou de se proteger com máscaras, desinfeção constante, regras apertadas de
distanciamento e higiene no Posto de Higiene Urbana, o seu
Quartel-general. Desinfetaram, lavaram, varreram, recarregaram os dispensadores de sacos para dejetos caninos com um
consumo médio de 7000 sacos por mês, colheram dejetos com
o motocão, esvaziaram papeleiras, efetuaram serviços da CML
recolhendo lixos volumosos e lixo comum, porque só assim, todos juntos, era possível manter as Ruas mais limpas, mais seguras
e acreditar no controlo sanitário como medida de prevenção.
O Executivo da Junta de Freguesia do Areeiro, na Pessoa
do seu Presidente, Fernando Braamcamp, reconhece o esforço desta equipa que reforça o orgulho de todos em fazer parte
de uma equipa maior e unida que é a Freguesia do Areeiro.
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Requalificação das escadas
da Rua José Acúrcio das Neves
A requalificação das Escadas da Rua José Acúrcio das
Neves devolveu a esta estrutura a dignidade que as Ruas da
Freguesia do Areeiro merecem.
O piso da escada tinha abatido o que a tornava perigosa
e de difícil utilização, situação que ficou resolvida com esta
obra, devolvendo a escada aos moradores de todas as idades
e diferentes capacidade física.

Esta intervenção executada pela Junta de Freguesia do
Areeiro foi financiada pela Câmara Municipal de Lisboa através de um reforço orçamental realizado por Contrato de Delegação de Competências.

Antes

Depois

Antes

Depois

Antes

Depois
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Dia da Criança

O tradicional dia da criança na Freguesia do Areeiro foi
suspenso, mas era impossível deixar de celebrar o bem-estar daqueles que universalmente são reconhecidos como
o futuro da humanidade. Este ano o dia teve de ser passado
sem as atividades dos anos anteriores no Jardim Fernando
Pessa, mas ficámos por perto.
A nossa imaginação é infinita e pode ser um brinquedo
novo todos os dias, em histórias e aventuras que podemos
encontrar nas páginas de um livro, uma ferramenta para trabalhar a nossa cultura e educação que muitas vezes é substituída por uma atividade mais aliciante para quem ainda não
adquiriu hábitos de leitura.

A Junta de Freguesia falou com a Livraria Barata, uma loja
histórica do Areeiro, conhecida por todos nós e que durante
o período de quarentena obrigatória viu as suas vendas a diminuir de forma preocupante e encontrou uma solução para
dois problemas, uma celebração digna do dia da Criança 2020
no Areeiro e uma forma de retribuir à Livraria Barata tudo o
que tem feito pelas pessoas da Freguesia, fazendo parte das
nossas vidas. Praticamente todos temos uma memória na
Barata e não queremos perder este postal da Avenida de Roma.
Acreditamos que para o próximo ano será possível celebrar o dia da Criança na Rua, mas esta parceria com o comércio local poderá ser uma tradição a manter.
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Apoio ao Comércio local

A Junta de Freguesia do Areeiro procurou promover o
comércio local recolhendo informação sobre os serviços
prestados ao domicílio, entregas e recolhas em lojas, criou
uma lista que foi sendo alimentada pelos próprios comerciantes e por recolha de informação por parte da Junta de
Freguesia. Na aquisição de produtos de primeira necessidade e farmácia para entrega aos residentes abrangidos por
esta medida, as aquisições foram preferencialmente a comerciantes da Freguesia para apoiar o comércio de bairro
que torna a nossa freguesia mais viva e mais segura. Sempre
que possível, como nas celebrações do dia da criança deste
ano, onde promovemos a leitura com a oferta de livros da
Livraria Barata, procuramos investir na continuidade destes
marcos da nossa freguesia.

O órgão executivo deliberou a suspensão da Renda
mensal de concessão de exploração, nos meses de abril,
maio e junho dos quiosques sitos na Avenida de Roma, Avenida Rovisco Pais, Jardim Irmão Lúcia e Jardim Fernando
Pessa, se estes permaneceram encerrados, e a isenção das
taxas de licenciamento de ocupação do espaço público, de
publicidade comercial e de locais no Mercado do Arco do
Cego, procurando assim criar um período de carência em
detrimento das receitas próprias da Freguesia do Areeiro,
como medida de apoio financeiro real a estes comerciantes,
quando estes foram impedidos de realizar a sua atividade.
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Recordar é acreditar no futuro!
Circo de Natal

II Torneio de Futebol Comunitário
No dia 26 de outubro
2019 a Alameda D. Afonso
Henriques recebeu a segunda edição do Torneio
de Futebol Comunitário do
Técnico Futebol Clube. O
Torneio decorreu durante o
período da manhã, contando com mais de 65 inscritos, podendo a equipa incluir um
atleta sem-abrigo. Os participantes sem-abrigo, para além de
praticar desporto e conviver com a comunidade receberam
um saco com variados produtos de higiene além da refeição
que todos os atletas receberam para recuperar as energias.

Desfile de Halloween
No dia 31 outubro 2019 teve lugar o Desfile de
Halloween da Praça
de Alvalade até à
Alameda D. Afonso
Henriques, organizado pela Associação de Comerciantes de Lisboa - Bairro
em Movimento em parceria com as Juntas de Areeiro e Alvalade, que receberam este evento nas suas Ruas e deram o apoio logístico necessário, nomeadamente a segurança rodoviária e
pedonal.

O dia 14 de dezembro
de 2019 ficará para sempre
no imaginário das centenas
de crianças que assistiram ao
espetáculo do Circo Chen Em busca do Pai Natal - uma
tarde bem passada, num
ambiente familiar.

Celebração do Ano do Rato
Nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020, uma semana
antes da data oficial, 25 de
janeiro, a Alameda D. Afonso
Henriques celebrou o Ano
Novo Chinês uma das datas
mais aguardadas por quem
vive a Cultura chinesa.

Dia Internacional da Mulher
Celebrado a 8 de março, o Dia
Internacional da Mulher é comemorado desde 1909, tendo sido oficialmente proclamado pela Organização das Nações Unidas em 1975.
A
Junta de Freguesia do Areeiro festejou
esta data com a já tradicional entrega de flores às Mulheres
do Areeiro, ao som da Tuna do Instituto Superior Técnico.

Sacos para recolha
de dejetos caninos
A Junta de Freguesia do Areeiro disponibiliza sacos para
recolha de dejetos caninos e utiliza um motocão, com o objetivo de manter os nossos passeios livres de dejetos.
A Carolina Farinha tem 7 anos, a irmã tem 5 anos, e quer
passear nas ruas do Areeiro sem pisar cocós de cão.
A Carolina explicou ao pai e à mãe que queria fazer um
cartaz e informar as pessoas deste problema, deslocou-se à
Junta de Freguesia do Areeiro e deixou-nos esta mensagem:
“Por favor apanhe o cocó do seu cão. Obrigada Carolina”
Recolha de Sacos . Sede: Rua João Villaret, nº9
. Delegação: Rua Abade Faria, nº37
. Posto de limpeza: Rua Jorge Castilho
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Covid-19 e Estratégias
para Lidar com o Isolamento
Por: Joana Soveral Gonçalves
A pandemia do Covid-19 é uma situação para a qual ninguém estava preparado, esta
situação exige muito de nós. Foi-nos pedido que ficássemos em casa, que mudássemos
as nossas rotinas e hábitos, que deixássemos de abraçar, beijar, apertar a mão, de
conviver a dois ou em grupos…coisas tão nossas, tão enraizadas na nossa cultura.
Deixou de ser possível circular livremente, a nossa liberdade ficou limitada, e quando circulamos é com todos os cuidados e com muito receio de ser contaminado e de contaminar
alguém, esta situação causa preocupação, ansiedade e medo.
Durante a fase de isolamento é perfeitamente normal
que surjam determinados sentimentos, nunca esquecendo

que todos nós reagimos e encaramos as situações de forma
diferente, esta nossa capacidade distinta de reagir está relacionada com quem somos e com as nossas experiências
e vivências passadas (Ordem dos Psicólogos Portugueses,
2020). Os sentimentos que podem surgir numa fase de isolamento são:

Ansiedade e Medo – em relação à nossa saúde, saúde de quem nos é querido
(família, amigos, cuidadores, entre outros) e monitorização dos sintomas da doença;
Preocupação – quando temos alguém que ficou em isolamento por ter contactado
connosco e por isso não poder sair de casa e realizar as rotinas habituais do dia-a-dia;
Angustia – quando se tem alguém que depende da nossa ajuda, ou ficarmos
dependentes da ajuda dos outros;
Incerteza – sobre o que irá acontecer, quanto tempo irá durar, e sobre a evolução
do estado de saúde (caso existam doenças);
Solidão – por estarmos afastados de quem gostamos;
Frustração e Aborrecimento – por se ficar privados de realizar as atividades e
rotinas habituais;
Zanga – por estarmos em isolamento e estarmos limitados no espaço, sem poder
circular livremente;
Tristeza e Falta de Esperança – a vontade de consumir bebidas alcoólicas ou
consumo de drogas, bem como alterações no apetite e no sono (Ordem dos Psicólogos
Portugueses, 2020)

Segundo as orientações da Ordem dos Psicólogos Portugueses (2020), que irei mencionar neste artigo e pelas quais
me rejo e partilho com os meus clientes ou para quem me
solicitar informações, existem algumas estratégias e sugestões para lidar com o isolamento:
∞ Procurar manter-se actualizado, deve consultar duas
ou três vezes as informações fornecidas pelas fontes oficiais. No entanto, deve limitar a visualização de notícias que
podem causar ou aumentar a ansiedade e a preocupação.
Deve manter-se informado para determinar com precisão
quais os riscos que corre para que possa tomar as todas as
precauções necessárias;

∞ Se tem dúvidas não tenha receio de fazer perguntas
e de procurar esclarecimentos sobre a doença, diagnóstico,
sintomas e o tratamento a profissionais de saúde.
∞ Manter contactos com familiares, amigos e pessoas
de quem gosta e convive no seu dia-a-dia. O isolamento físico (não poder estar com os outros) não implica um
afastamento social, ou seja, deve procurar falar sempre que
possível com as pessoas de quem gosta e em quem confia.
É uma boa maneira de reduzir a ansiedade e a solidão. Pode
ser utilizado o telemóvel, o telefone fixo de casa, o email,
mensagens, redes sociais e videochamadas. Procure fazer
chamadas com regularidade;
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∞ Relaxar, é benéfico que tente manter-se ocupado/a
com tarefas e atividades que lhe façam bem, que lhe dêem
prazer, que lhe tragam tranquilidade e calma, por exemplo,
ler, ver televisão (séries, filmes, documentários, telenovelas,
entre outros). Aproveitar este tempo também para fazer algo
que habitualmente não tinha tempo para fazer;
∞ Manter as rotinas é importante que as rotinas sejam
mantidas como uma forma de se manterem ativo/as. Deve-se
levantar à mesma hora, vestir-se, manter os horários das refeições. Se possível trabalhe a partir de casa procurado cumprir o
horário que teria no seu trabalho (caso seja possível);
∞ Fazer algum exercício físico procure realizar atividades físicas simples que possam ser feitas em casa, tais como:
dança, yoga, exercícios de relaxamento ou exercícios de fortalecimento dos membros superiores e inferiores (braços e
pernas);
∞ Procurar fazer uma alimentação equilibrada, esta é
uma das questões mais importantes para que possa manter a sua saúde (física e mental) e para que se sinta bem.
A fruta e vegetais, que são ricos em vitaminas, fibras, minerais e antioxidantes, são essenciais à protecção da saúde e
para manter o nosso organismo equilibrado.
∞ Manter uma atitude positiva, deve confiar nas suas
capacidades para lidar com situações menos boas ou positivas, como provavelmente já aconteceu no passado. Desta forma procure utilizar estratégias que costumam resultar
noutras situações difíceis e complexas pelas quais passou.
Partilhe com um amigo, familiar ou com um profissional de
saúde sobre a sua experiência. Tenha confiança e acima de
tudo esperança que esta situação irá passar e que correrá
tudo bem. Se se sentir muito angustiado ou perturbado
fale com um profissional de saúde;

∞ Pedir ajuda sempre que precisar se precisar de pedir
ajuda deve fazê-lo. Peça que o ajudem com compras, com
medicamentos, produtos de higiene pessoal ou até mesmo
com meios de comunicação. Tudo o que precisa para que se
sinta seguro e confortável durante este período. Tem havido
iniciativas muito interessantes e positivas a este nível tais
como: o vizinho solidário, as Juntas de Freguesia também
ajudam neste campo, entre outras;
∞ Evitar fumar muito caso seja fumador, consumir bebidas alcoólicas ou outras drogas como uma forma de lidar
com as suas emoções;
∞ Deverá redobrar o cuidado e deverá tomar rigorosamente a medicação, caso tome medicação regularmente;
∞ Deverá estar atento aos sintomas da doença, mesmo
os sintomas que pareçam habituais nesta situação possuem
um significado diferente, caso existam alterações significativas no estado de saúde ou em caso de dúvida deverá sempre
ligar para a linha SNS 24 procurando aconselhamento;
∞ Procure informar-se e estar disponível para aprender e adaptar-se a usar meios de comunicação e tecnologias, recorrendo à videochamada para facilitar o contacto
com as pessoas de quem gosta, como família e amigos;
Reforçar as manifestações verbais de afeto, por exemplo para uma pessoa idosa este ponto é crucial, sentir que é
amada e que se preocupam com ela (Ordem dos Psicólogos,
2020).
São apenas algumas sugestões indicadas pela Ordem
dos Psicólogos Portugueses, podendo adaptar-se sempre às
situações concretas e individuais de cada um, o objetivo é
que se consiga passar e sair desta situação o mais saudável,
física e psicologicamente, possível.
O isolamento não irá durar para sempre, irá passar e irá
correr tudo bem! Procure sempre fazer aquilo que lhe dá
prazer e que lhe faz bem, mas dentro de casa, exige adaptação sim, mas o ser humano está capacitado de ferramentas
para que se possa adaptar e sobreviver.
A mudança nem sempre é má, poderá descobrir coisas que
gosta e sabe fazer e que de outra forma nunca teria descoberto,
retire lições e aprendizagens positivas desta experiência.
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Areeiro + Saúde
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

ESPECIALIDADES

CORPO
CLÍNICO

HORÁRIO
segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

Clínica Geral

Dr. Jorge
Fernandes

Dermatologia

Dra. Cândida
Fernandes

15:00
às 16:30

Ginecologia

Dra. Bruna
Ambrósio

10:00
às 13:00*

16:30

Dra. Sofia
Resendes
Medicina-Dentária

Dra. Maria
Gameiro

09:15 às 14:45

14:45 às 16:15*

9:15 às 13:00

Dra. Susana
Lopes
Dra. Susana
Faria

Otorrinolaringologia

14:00 às 16:15

16:30

15:30 às 16:15
10:00 às 12:15

Dra. Susana
Correia

15:45 às 17:00
* Consultas realizadas quinzenalmente.

MEDICINA ALTERNATIVA
(só para residentes)
Osteopatia

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

Dr. Bernardo
Costa

FISIOTERAPIA
(só para residentes)
Fisioterapia

segunda-feira

sexta-feira
9:00 às 12:00

segunda-feira

Dra. Renata
Corradi

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

quinta-feira

sexta-feira

9:00 às 12:00

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

ESPECIALIDADES

Clínica Geral

CORPO
CLÍNICO

HORÁRIO
segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

Dra. Conceição
14:30 às 17:00
Ferreira

10:00 às 13:00

Psicologia

Dra. Joana
Gonçalves

10:00 às 12:00

Enfermagem

Enfª. Sara
Medeiros

10:00 às 12:00 10:00 às 12:00

Todas as Especialidades e tratamentos requerem marcação prévia.
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10:00 às 12:00

13:00 às 15:00 10:00 às 12:00

