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Executivo

Mensagem do Presidente

O
FERNANDO D’EÇA BRAAMCAMP
Presidente
PELOUROS

Espaço Público e Equipamento Urbano, Espaços
Verdes, Mobilidade, Proteção Civil, Higiene Urbana,
Comunicação e Imagem, Área Social,
Recursos Humanos e Academia Sénior
PATRÍCIA BRITO LEITÃO
Secretária
PELOUROS

Cultura e Dinamização de Espaços
Públicos, Educação (Escolas / ATL’s
/ Colónias de Férias), Coordenação
do Centro Intergeracional do
Areeiro e Coordenação do Centro
de Desenvolvimento Comunitário
AMEETKUMAR SHUBASHANDRA
Tesoureiro
PELOUROS

Tesouraria, Contabilidade,
Inventário e Atividade Económica
RODOLFO DE CASTRO PIMENTA
Vogal
PELOUROS
Departamento Jurídico, Desporto
e Associativismo, Tempos Livres e
Lazer, Ambiente e Bem-estar Animal
e Modernização Administrativa

ISABEL LAMARES DE CASTRO
E SIMAS
PELOUROS

Saúde e Gestão do Centro Clínico

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

Areeiro é uma freguesia solidária, e nem uma pandemia
faz esmorecer o nosso espírito de
entreajuda e compaixão. Por isso,
ajudamos os nossos colaboradores a manterem-se em segurança,
com testagem voluntária e gratuita à COVID-19, e damos a mão aos
nossos estudantes, com a disponibilização de equipamentos para
que possam assistir às aulas em
casa. Somos uma freguesia que
não recua perante as transformações tecnológicas, e abraçamos o
Digital para trazer novas dinâmicas para a freguesia e para a nossa
população. Exemplo disso é a aplicação Proximcity, um verdadeiro Centro Comercial Online, que
atesta o compromisso da Junta
de Freguesia para com o comércio
local, apoiando-o numa altura tão
crítica. Também olhamos o Desporto como um elemento central
da força da nossa comunidade,
continuaremos a trabalhar para
que o Pavilhão do Casal Vistoso
seja restituído à prática desportiva. E, com os olhos postos nas gerações atuais e nas futuras, é com
seriedade que atuamos nas áreas
do Ambiente e Bem-estar Animal.
Instalámos cinzeiros nas ruas da
freguesia, já contamos com um
segundo Pombal Contracetivo
e com um novo parque canino.
É Bom Viver no Areeiro!

DELEGAÇÃO
Rua Abade Faria, n.º 37 – r/c Dt.º - 1900-004 Lisboa
Tel: 218 485 130 | E-mail: geral@jf-areeiro.pt
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Centro de vacinação
na Freguesia do Areeiro
A Freguesia do Areeiro tem agora disponível um novo centro
de vacinação, de forma a garantir que todas as pessoas elegíveis
possam receber a sua vacina contra a COVID-19.
Localizado na Unidade de Saúde Familiar do Areeiro (USFA), também conhecido como o edifício dos Serviços Sociais
da Câmara Municipal de Lisboa, este centro de vacinação conta, desde o primeiro
dia, com o total apoio por parte da Junta
de Freguesia do Areeiro, que disponibilizou funcionários próprios para acompanharem e acolherem os utentes, durante
o processo de vacinação.
O apoio da autarquia ao novo centro de vacinação encontra-se integrado
numa série de iniciativas dinamizadas
pela junta no combate à COVID-19.

A Junta de Freguesia do Areeiro também presta apoio aos fregueses na confirmação, alteração ou atualização dos
seus dados no SNS e na verificação do
seu nome nas listas de vacinação.
Pode confirmar, alterar ou atualizar os
seus dados no SNS, verificar se consta na
lista de vacinação e esclarecer as suas dúvidas através do número 914 040 414, das
9h30 às 13h e das 14h às 17h, ou enviar
e-mail para vacinacao@ jf-areeiro.pt.
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Respeite as normas
da Direção-Geral
da Saúde

Centro de testagem
da Freguesia do Areeiro
A Junta de Freguesia ao Areeiro criou
o Centro de Testes – Areeiro, uma estrutura de testagem que pretende tirar as dúvidas sobre a possibilidade de terem contraído o novo coronavírus.
O centro encontra-se localizado na
Alameda Dom Afonso Henriques, junto
à Fonte Monumental, e detém condições
exclusivas e preços de testagem acessíveis para todos os fregueses. Todo os fregueses do Areeiro poderão usufruir deste
centro de testagem.

O Centro de Testes - Areeiro estará
disponível de segunda a sexta-feira das
9h às 13h e das 14h às 18h, por marcação prévia. A marcação pode ser realizada
através do número 914 040 414, das 9h30
às 13h00 e das 14h00 às 16h30.
A Junta de Freguesia do Areeiro tem
feito um caminho inovador no combate
contra o novo coronavírus, organizando
várias iniciativas cujo principal objetivo
tem sido o de garantir a segurança de todos os moradores do Areeiro.
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Testagem regular
aos colaboradores da
Freguesia do Areeiro
Um ano após o surgimento do
COVID-19, a Junta de Freguesia do Areeiro continua a zelar pela segurança de todos e promove uma testagem regular à
COVID-19 aos seus colaboradores, de forma voluntária.

A testagem é realizada quinzenalmente, com o intuito de reduzir a possibilidade
de focos e propagação do vírus e sempre
que seja considerado necessário, garantido a saúde e segurança de todos os seus
colaboradores, bem como daqueles que
os rodeiam.
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Desinfete e lave
frequentemente
as mãos

Transporte de fregueses
até ao local de vacinação

A Junta de Freguesia do Areeiro assegura o transporte até ao local
de vacinação a todos os fregueses com mobilidade reduzida.
Os fregueses com mobilidade reduzida que já tenham sido contactados
pela Direção Geral de Saúde (DGS), podem agendar o transporte até ao local de

vacinação, de segunda a sexta-feira, das
09h30 às 12h e das 14h às 17h, através do
número 919 991 024.
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Use máscara sempre
que obrigatório

Oferta de kit de máscaras cirúrgicas
A Junta de Freguesia do Areeiro
disponibiliza 1 kit de máscaras cirúrgicas para cada agregado familiar residente na freguesia. Esta ação
pretende dar resposta às necessidades da população no combate à
pandemia de COVID-19, ainda mais
acentuadas após a aprovação da
obrigatoriedade do uso de máscara
ao ar livre.

Cuide de si e dos outros.
É Bom Viver no Areeiro!

Doação
de máscaras
A Casa da Índia e a Comunidade SIKH de Portugal doaram 1.000
máscaras cirúrgicas à Junta de
Freguesia do Areeiro, que servirão
para ser distribuídas aos fregueses
da zona.
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Rastreios cardiovasculares

No dia 29 de maio a Alameda Dom
Afonso Henriques e o Jardim Fernando
Pessa, receberam o “Med On Tour”, uma
iniciativa é da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da
NOVA Medical School, em parceria com
Junta de Freguesia do Areeiro.
Os voluntários, alunos Faculdade de
Ciências Médicas da NOVA Medical
School, efetuaram rastreios a 260 pessoas,
com despistes à hipertensão, diabetes e
obesidade. Aproveitando a ocasião para
incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis no combate deste tipo de patologias cardiovasculares.
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Serviço de entregas
ao domicílio

A pensar no bem-estar dos seus residentes, a Junta de Freguesia do Areeiro
dá continuidade ao serviço de entregas
de bens de supermercado e farmácia ao
domicílio.
Todo o processo logístico é realizado
pelos trabalhadores da Junta de Freguesia,
desde o registo, até às entregas das encomendas em casa dos fregueses, sendo
que os custos de entrega são totalmente
suportados pela autarquia.
Este serviço de entregas destina-se
aos fregueses do Areeiro que se encontram na faixa etária sénior (+ 65 anos), se
encontrem em isolamento profilático

ou quarentena (está obrigatório) e ainda
para os doentes crónicos ou incapacitados.
Pode realizar o seu pedido através do
número 918 231 108, entre as 10h e as 15h,
todas as segundas e terças-feiras, sendo
as entregas realizadas nos restantes dias
úteis, mediante a ordem de entrada dos
pedidos. O pagamento deve ser efetuado
em numerário no ato da entrega.
A Junta de Freguesia do Areeiro tem
conseguido ajudar todos os fregueses
que não podem sair de casa, para satisfazer as suas necessidades de alimentação
e saúde, e assim quer continuar.
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Refeições solidárias
A Junta de Freguesia do Areeiro, em
parceria com o restaurante “O Nobre”, localizado na Avenida Sacadura Cabral, oferece refeições confecionadas, três vezes

por semana, a famílias referenciadas pelos
serviços de ação social da Junta de Freguesia do Areeiro.

Uma iniciativa
justa e
solidária,
que faz a
diferença
no seio das
famílias mais
carenciadas.
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Instalação de mais de
50 cinzeiros de rua
A Junta de Freguesia do Areeiro disponibilizou mais de 50 cinzeiros de rua ao
longo de vários locais da freguesia, complementado assim a capacidade das papeleiras com cinzeiro integrado.
Com esta medida, a Freguesia do
Areeiro apela ao uso dos cinzeiros para a
colocação das beatas de cigarros e à sensibilização da comunidade para reduzir
o lixo na via pública, o entupimento das
sarjetas e contaminação de águas, bem
com a redução do perigo de ingestão dos
cigarros por crianças e animais.

Diga não aos
cigarros no chão!

Programa “ferro de soldar”
A Junta de Freguesia do Areeiro, em
parceria com a Fundação São João de
Deus, criou o Programa “Ferro de Soldar”.
Este programa tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições habitacionais dos agregados familiares com
maiores dificuldades económicas, através
de pequenas reparações domésticas
como pinturas, arranjo de fechaduras, reparações elétricas, entre outras.
Para usufruir do programa, basta contactar a Junta de Freguesia do Areeiro
para agendar avaliação com o Gabinete
de Ação Social.
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Votos de pesar
Mara Abrantes
A Junta de Freguesia do Areeiro manifestou o mais profundo pesar a todos
os familiares, amigos e fãs pela partida,
no dia 28 de abril, da nossa Freguesa e
aluna da Academia Sénior do Areeiro,
Grande Artista Mara Abrantes.
Mara Dyrce Abrantes da Silva Santos
ficará para sempre na memória de todos
com quem conviveu, pela sua inteligência emocional, simpatia, delicadeza, humildade e sentido de humor.
Obrigado Mara Abrantes

Maria João Abreu
A Junta de Freguesia do Areeiro manifesta o mais profundo pesar pela partida antecipada de Maria João Abreu,
residente na Freguesia do Areeiro, uma
artista única e intemporal.
Todos conhecíamos a excelente
profissional Maria João Abreu, multifacetada, sempre pronta para abraçar
um novo desafio, conquistando todos
os dias da sua vida com uma alegria
contagiante, e assim foi até ao dia 13 de
maio.
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Bolsa de emprego
A Junta de Freguesia do Areeiro apostou no desenvolvimento
de uma plataforma online que ajuda no combate ao desemprego!
Através da plataforma, todos aqueles
que se encontrem recenseados na freguesia do Areeiro, poderão ter acesso a
diversas formações e anúncios de vagas
de emprego disponíveis na zona de Lisboa. É também possível partilhar o seu CV
com os formadores e os empregadores
de uma forma simples e segura. Enquanto entidade empregadora, pode também
divulgar vagas de emprego, tendo de efetuar o registo como tal.
Esta iniciativa incentiva a introdução
de profissionais no mercado de trabalho,
contribuindo assim para a aproximação
das empresas e dos residentes e ainda
para uma melhoria na qualidade de vida
no Areeiro
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Projeto Vet na Rua
O Vet na Rua é o mais recente projeto da Animalife. Pretende apoiar animais
de companhia de famílias em situação de
vulnerabilidade económica comprovada,
disponibilizando procedimentos veterinários gratuitos, como vacinação, desparasitação ou identificação eletrónica.
A Junta de Freguesia da Areeiro foi uma
das primeiras a aderir esta resposta social
e ficará responsável por sinalizar as famílias carenciadas.
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A equipa multidisciplinar do Vet na Rua,
constituída por uma assistente social e
um veterinário, efetuará visitas técnicas e
ações de profilaxia, como vacinação e desparasitação, ações de prevenção de doenças graves e de sensibilização, acompanhamento a clínicas médico-veterinárias
protocoladas, em caso de necessidade de
tratamentos cirúrgicos, como esterilizações, entre outras valências.

ABANDONEĹ
O
º
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A Junta de Freguesia
do Areeiro prestou apoio
ao preenchimento do IRS.
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Respeite as normas
da Direção-Geral
da Saúde

Vale do
Dia da Criança

Este ano as crianças da Freguesia do
Areeiro celebraram o seu dia especial com
uma prenda, oferecida pela Junta de Freguesia o Areeiro.
As crianças, até aos 12 anos, puderam
usufruir de um vale no valor de 15 euros, recolhido pelos responsável legal da criança,

de dia 24 de maio a 1 de junho, na sede e
delegação da Junta de Freguesia do Areeiro,
Os vales foram rebatidos, nos estabelecimentos de comércio local aderentes,
sendo trocados por livros, brinquedos e
roupas, de acordo com e faixa etária e as
escolhas de cada criança.
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Formações Gratuitas
A Junta de Freguesia do Areeiro tem
dinamizado um conjunto de formações
modulares certificadas para os residentes
da Freguesia do Areeiro.

de recursos humanos, cozinha tradicional Portuguesa, entre muitas outras. Estas
formações são de carácter gratuito e
destinam-se aos:

As formações têm uma duração de
25 ou 50 horas, com disponibilidade em
horário laboral e pós-laboral, dependendo
da formação escolhida. A iniciativa teve
início no passado mês de fevereiro e irá
decorrer até ao final do mês de abril.

• Residentes ou trabalhadores de empresas da freguesia do Areeiro, com idade
igual ou superior a 18 anos;

As formações abrangem diversas
áreas, tais como a representação, gestão

• Empregados com habilitações superiores ao 6º ano ou 9º ano;
• Desempregados com habilitações
iguais ou superiores ao ensino secundário, com idade maior ou igual a 23 anos.

Uma vez que as formações são certificadas à distância, de modo a garantir o acesso
às mesmas, os inscritos deverão ter um computador ou tablet com acesso à internet.
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Parabéns Clube de Rugby
do Técnico

No dia 19 de maio o Técnico sagrou-se
campeão nacional de rugby pela terceira
vez na sua história, depois das conquistas
nas épocas 1997/1998 e 1980/81.

O Clube de Rugby do Técnico bateu o
Grupo Desportivo Direito por 15-11, numa
final disputada no Estádio Nacional, trazendo o troféu para a casa, para o Areeiro.
A Junta de Freguesia do Areeiro vem
por este meio manifestar as sentidas congratulações ao Instituto Superior Técnico,
por mais esta conquista, desta volta pela
principal equipa de seniores do Clube, fazendo votos de muitas mais conquistas,
desportivas e académicas.
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Regresso aos treinos no Areeiro
As Escolinhas de Futebol da Junta de Freguesia do
Areeiro retomaram os treinos no dia 19 de abril, com
todas as medidas de segurança, no Campo de Jogos
do Grupo Dramático Ramiro José.

Inauguração do Campo de Jogos
do Jardim Fernando Pessa
No dia 8 de maio, a Junta de Freguesia procedeu à inauguração simbólica do
Campo de Jogos do Jardim Fernando
Pessa, uma obra financiada pela Câmara Municipal de Lisboa, e executada pela
Junta de Freguesia do Areeiro.
O equipamento não foi inaugurado,
aquando da conclusão da requalificação,
devido às restrições
importas pela DGS.
Tendo sido utilizado
exclusivamente pelos
alunos da Escola Básica EB 2/3 Luís de
Camões que normalmente usufruíam das
instalações do Pavilhão Desportivo Municipal do Casal Vistoso
para a prática das aulas
práticas da Disciplina
de Educação Fisica.

O Presidente da Junta de Freguesia do
Areeiro, Fernando Braamcamp agradeceu
a presença de todos, nomeadamente do
Campeão Olímpico Nuno Delgado, chefe
de missão da Lisboa Capital Europeia do
Desporto 2021, e dos atletas das Escolinhas de Futebol do Areeiro que estrearam
o Campo de Jogos.
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HISTÓRIAS
DE
ENCANTAR
Programação
Antivírus, a Magia
contra-ataca

A Casinha do
Chocolate - O Musical

A História
da Carochinha

Jardim
Fernando Pessa

03 de julho

07 de agosto

04 de setembro

Jardim
Praça João do Rio

10 de julho

14 de agosto

11 de setembro

Jardim
Tristão da Silva

17 de julho

21 de agosto

18 de setembro

As peças terão início às 11h00 e têm a duração aproximada de 40 a 50 minutos.

CINEMA kIDS
AO AR LIVRE
Entrada livre
lugares limitados
Jardim Fernando Pessa

Sessões às 17 horas

CINEMA
ao ar livre

Jardim Fernando Pessa
às 20 horas

31 de julho
The Right Juice
O Sonho Certo (2014)

28 de agosto
Inception
1ª sessão * 26 de junho
dia de surf 2
2ª sessão * 31 de julho
A Guarda do Leão
O Regresso do Rugido

A Origem (2010)

24 de setembro
St. Vincent
Um Santo Vizinho (2014)

3ª sessão * 28 de agosto
A Viagem de Arlo

rua joão villaret n.º 9 * 218 400 253
Rua Abade Faria n.º 37 * 218 485 130

Apoio à Cultura: Se é profissional na área da cultura, e reside na Freguesia
do Areeiro, envie um e-mail para gav@jf-areeiro.pt

Ƥ  
Francisco Sá Carneiro
Doze anos após as obras no Metropolitano de Lisboa, num ano em que se completam quarenta anos do falecimento do
antigo Primeiro-Ministro, a Praça nomeada em sua homenagem deu por encerrado o seu processo de recuperação.

Mantenha a
distância de segurança

A Praça Francisco Sá Carneiro, também
conhecida como Praça do Areeiro, largou
os equipamentos de construção e voltou
à amplitude que sempre a caracterizou,
solidificando-se como uma das áreas mais
emblemáticas da Freguesia do Areeiro e
da cidade de Lisboa.
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Eco-Freguesias XXI
A Junta de Freguesia do Areeiro revalidou o galardão conquistado na edição anterior do Eco-Freguesias XXI, alcançando
a distinção de prata, com um índice verde de 87,85%, num patamar que engloba
as freguesias com resultados compreendidos entre 70% e 90%, no escalão IV
(10.000 a 20.000 eleitores).
A entrega do Galardão Eco-Freguesias
XXI 2021, reconhece e premeia as freguesias mais sustentáveis do país. A 3.ª Edição do Projeto Eco-Freguesias XXI contou
com 111 candidaturas, a nível nacional.

Festa da Cereja
No dia 6 de junho a Alameda D. Afonso
Henriques recebeu a Festa da Cereja, um
evento organizado pela Junta de Freguesia do Areeiro em parceria com a Casa de
Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa.

Além da Cereja de Alfândega da Fé
a festa contou com produtos regionais
do nordeste do país e ainda a com atuação do Grupo de Concertinas Águias
Vermelhas.
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Apoio escolar
através de cedência
de equipamentos
No decorrer do período de confinamento, a Junta de Freguesia do Areeiro
disponibilizou computadores a todos os
alunos, referenciados pelas escolas, que
não tinham a possibilidade de adquirir
equipamentos necessários para garantir
um bom acompanhamento escolar.
Com esta iniciativa, à semelhança
do 1º confinamento, a Junta de Freguesia
do Areeiro pretende extinguir quaisquer
carências e diferenças que possam existir no acesso ao ensino na Freguesia do
Areeiro.

Apoio às aulas online
De forma a manter o ritmo de estudo, a
promover a aprendizagem e ajudar os pais
que se em teletrabalho, a Junta de Freguesia do Areeiro decidiu manter as Atividades
de Animação, Apoio à Família (AAAF) e a
Componente de Apoio à Família (CAF) a
funcionar remotamente durante o segundo confinamento.
As crianças que naturalmente usufruem do Centro de Desenvolvimento
Comunitário do Areeiro e do Centro Intergeracional do Areeiro continuaram a
contar com o acompanhamento escolar e o apoio ao estudo fornecidos por
estes centros da Junta de Freguesia do
Areeiro, mesmo. As atividades foram asseguradas por meios telemático, ultrapassando as restrições impostas pela
pandemia, criando assim uma resposta
online.
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Use máscara sempre
que obrigatório

Ƥ  
Praça Bernardo Santareno
Num projeto idealizado e concebido
pela Freguesia do Areeiro com o financiamento da CML a Praça Bernardo Santareno
ganhará uma nova vida respondendo às
necessidades da população residente,
numa espaço público mais convidativo
promovendo o espirito de comunidade e
as vivências únicas da nossa Freguesia.
O campo de jogos será totalmente
renovado passando a disponibilizar um

campo de padel e uma tabela de basquete, contando ainda com a instalação de
equipamentos de ginástica urbana.
O parque infantil será igualmente requalificado num projeto integrado que
contará ainda com a instalação de um
quiosque reforçando a oferta comercial
desta zona das olaias promovendo a segurança do local.
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Serviço de passeio
para cães

Inauguração
de um novo
parque canino
A Freguesia do Areeiro disponibiliza
para os seus fregueses mais um parque canino, situado no Jardim Irmã Lúcia.
O novo parque canino está equipado
com bancos para repouso, um dispensador de sacos para dejetos caninos e ainda
um bebedouro para cães. O novo espaço
vem complementar a oferta disponível
neste jardim.
Agora, todos os fregueses do Areeiro
poderão visitar o Jardim e ter um momento de descanso ao ar livre, seja em família,
ou com os seus melhores amigos de quatro patas.
A instalação deste novo parque canino
procura dar mais opções para passear os
seus cães durante o dia, depois do primeiro
espaço deste tipo, situado no Jardim Fernando Pessa, ter tido sucesso.

Numa altura em que muitos se encontram impossibilitados de sair de casa,
a Junta de Freguesia do Areeiro desenvolveu um serviço de passeio para cães,
de modo a apoiar os seus fregueses e
respetivos animais de companhia.
Deste modo, o Pelouro Ambiente e
Bem-estar Animal reúne voluntários dispostos a passear o seu cão, sendo que
todos os voluntários cumprem as normas e regras recomendadas pela Direção Geral de Saúde (DGS). As condições
de acesso a este serviço são:
• Idade superior a 65 anos;
• Doentes Crónicos
• Sem suporte familiar
• Em quarentena obrigatória
ou profilática (COVID-19)
• Com incapacidade permanente
ou temporária
Esta iniciativa encontra-se sujeita
a marcação prévia através do número 912 869 018 ou através do e-mail
gav@jf-areeiro.pt
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Ƥ  
A Rua Capitão Henrique Galvão encontra-se em processo de requalificação
total do piso e alargamento dos passeios,
de forma a melhor o percurso pedonal e
dos veículos na zona.
A intervenção conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e
com a execução da Junta de Freguesia do
Areeiro.

Reabilitação
do piso
Foi instalado um troço de cerca de 4m² de calçada mista entre a
Rua Al Berto e o Largo Roque Laia.
Com esta reabilitação do piso
do acesso pedonal, a Junta de Freguesia do Areeiro pretende garantir
a segurança e a comodidade das
pessoas que por lá passam.
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Desmatação
e limpeza
Devido à falta de manutenção, da
responsabilidade da CML e mesmo
antes da passagem administrativa dos
espaços verdes das zonas laterais da
Praça Francisco Sá Carneiro, a Junta
de Freguesia do Areeiro procedeu à
desmatação e limpeza destas faixas de
terreno e continuará a solicitar a concretização da passagem destes espaços
para a responsabilidade da Junta de
Freguesia do Areeiro.
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Petição online para
a restituição do Pavilhão
do Casal Vistoso

Use máscara sempre
que obrigatório

A Junta de Freguesia do Areeiro criou
uma petição online para que seja feita a
restituição do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso à prática desportiva e encontrada uma solução digna e
definitiva para as cerca de 90 pessoas em
situação de sem-abrigo que se encontram a pernoitar no pavilhão.

A petição assinado online. Poderá
também assinar a petição na Junta de
Freguesia do Areeiro e em alguns estabelecimentos do comércio local do
Areeiro.

Imagem: https://informacoeseservicos.lisboa.pt/

Esta iniciativa surge após a Câmara
Municipal de Lisboa, pela voz do vereador Manuel Grilo, ter revelado que o novo
Centro de Emergência de Arroios apenas
irá ser para a população dessa mesma
freguesia, mantendo em funcionamento
o Centro de Emergência do Pavilhão do
Casal Vistoso, por tempo indeterminado.

A Junta de Freguesia do Areeiro pretende assim recuperar o Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso ao seu
propósito de servir a atividade desportiva
a centenas de pessoas de todas as idades , bem como obter uma solução digna
para as pessoas em situação de sem-abrigo, com um processo de integração
consolidado na comunidade da cidade
de Lisboa.
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Instalação do segundo
pombal contracetivo
A Junta de Freguesia do Areeiro instalou o segundo pombal contracetivo na
freguesia do Areeiro.
O objetivo dos pombais contracetivos
passa por promover o controlo populacional dos pombos, de uma forma sustentável e ética, provando ser um método
eficaz, sem recorrer ao abate de animais.
Esta medida é realizada através de um
processo simples que não implica qualquer dano ao animal, sendo que o pombal detém todas as condições condignas
para o mesmo. O procedimento consiste

em fornecer as condições necessárias às
aves para criarem o ninho e procederem
à deposição dos ovos, que serão mais
tarde retirados antes da eclosão, sendo
substituídos por ovos em plástico, de forma a controlar a população de pombos
da freguesia. Os pombos ficam também
protegidos de predadores naturais, e terão
direito a alimento, água e sombra.
Esta instalação foi financiada pela Câmara Municipal de Lisboa, tendo a Junta
de Freguesia do Areeiro aderido à rede
municipal de pombais contracetivos.
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Compostor
comunitário
do Areeiro
Dois anos após a colocação do compostor comunitário do Areeiro, o composto atingiu o nível de maturação necessário
e foi distribuído por todos aqueles que participaram no projeto, e que depositaram os
seus resíduos orgânicos na estrutura.
O Composto Comunitário da Freguesia do Areeiro foi inaugurado no dia 16
de fevereiro de 2019 e está integrado no

programa “Lisboa a Compostar”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa,
na qual a Junta de Freguesia do Areeiro é
parceira.
Para participar nesta iniciativa, basta
enviar um email para lisboaacompostar@
cm-lisboa.pt, a requisitar a sua inscrição
no projeto.
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Passeio ao Dino
Parque Lourinhã
No dia 23 de maio os residentes da
Freguesia do Areeiro voltaram a usufruir
de um passeio organizado pela Junta de
Freguesia do Areeiro, após um período
necessário de contenção onde todas as
atividades foram adiadas, foi possível retomar os passeios.
Seguindo todas as indicações e recomendações da DGS

31 | AREEIRO PRIMEIRO

Mantenha a
distância de segurança

CENTRO COMERCIAL
ONLINE para apoiar
o comércio local
A Junta de Freguesia do Areeiro disponibilizou um Centro Comercial Online,
com o objetivo de apoiar e promover o
comércio local da freguesia. A plataforma
digital, com o nome de Proximcity, tem
como objetivo dar uma montra digital
aos negócios locais, contribuindo desta
forma para apoiar o pequeno comércio,
que tem sido muito prejudicado durante o período de confinamento. Ao mesmo tempo, estarão também a ajudar na
transição digital de muitos comerciantes. Após descarregarem a aplicação, os
consumidores terão acesso a uma lista de
estabelecimentos, onde poderão encomendar os produtos que desejam e, caso
sejam residentes na freguesia, usufruir de
entregas gratuitas na sua própria casa.

É BOM COMPRAR
NO AREEIRO!
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Numa primeira fase, as entregas serão efetuadas num prazo máximo de 24h
após a encomenda e as mesmas só se
realizarão nos dias úteis. Existem também
algumas limitações no que diz respeito às
compras dos fregueses, nomeadamente,
o limite máximo de 5kg por encomenda
e a exclusão de entregas de produtos alimentares confecionados e congelados, salvo para recolha em loja física ou estabelecimentos que detenham serviço de entregas próprio. Os comerciantes que decidam
aderir a esta plataforma não terão custos
associados, visto que a inscrição na mesma é completamente gratuita, tal como o
serviço de entregas, que é totalmente custeado pela Junta de Freguesia.

A adesão por parte dos comerciantes é muito simples, sendo apenas necessário enviar um email para:
gav@jf-areeiro.pt. Quem estiver interessado em
descarregar a aplicação, apenas terá de se dirigir à
App Store (iOS) ou à Google Play Store (Android),
pesquisar por Proximcity e começar a apoiar o
comércio local da freguesia do Areeiro. Desta forma os negócios podem continuar
a sua atividade de uma forma segura
e facilitada.
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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

Clínica Geral

Dr. Jorge
Fernandes

Dermatologia

Dra. Cândida
Fernandes

HORÁRIO
segunda-feira

Otorrinolaringologia

Dra. Maria
Gameiro

quarta-feira

16:30

quinta-feira

sexta-feira

16:30
15:00
às 16:30

Dra. Sofia
Resende
Medicina-Dentária

terça-feira

14:00 às 16:15

14:00
às 16:15

09:30 às 14:45

14:45 às 16:15*

9:30 às 13:00

Dra. Susana
Lopes

15:30 às 16:15

Dra. Susana
Faria

10:30 às 14:00

Dra. Susana
Correia

15:45 às 17:00

9:30 às 13:00

* Consultas realizadas quinzenalmente.

TRATAMENTOS
(só para residentes)
Osteopatia

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

Dr. Bernardo
Costa

FISIOTERAPIA
(só para residentes)
Fisioterapia

segunda-feira

Dra. Renata
Corradi

sexta-feira
9:30 às 12:00

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

9:30 às 12:00

quinta-feira

sexta-feira

9:30 às 12:00

CONSULTAS MÉDICAS AO DOMICÍLIO | Anjos da Noite
A Junta de Freguesia do Areeiro e os Anjos da Noite
disponibilizam assistência médica ao domicílio aos
resistentes da Freguesia do Areeiro 24 horas por dia,
por 25€.
Para usufruir deste serviço, basta contactar
o Posto Médico da Av. Óscar Monteiro Torres.
Contactos: 217 972 795 e 916 127 570
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FISIOTERAPIA AO DOMÍCILIO | Fisioterapeuta Renata Corradi
Se necessitar de fisioterapia ao domícilio, poderá contactar
a fisioterapeuta Renata Corradi.
Contacto: 967 697 799

ENFERMAGEM AO DOMICÍLIO | Enfermeira Sara Medeiros
Se necessitar de cuidados de enfermagem poderá usufruir
deste serviço, de segunda a sexta-feira das 14h00 às 18h00.
Marcação prévia por contacto telefónico.
Contacto: 916 369 710

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

Psicologia

Dra. Joana
Gonçalves

Enfermagem

Enfª. Sara
Medeiros

quinta-feira

sexta-feira

10:00 às 13:00
10:00 às 12:00

10:00 às 12:00 10:00 às 12:00

10:00 às 12:00

Todas as Especialidades e tratamentos requerem marcação prévia.
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13:00 às 15:00 10:00 às 12:00

Veja e subscreva a Newsletter da Junta de Freguesia do Areeiro
em www.jf-areeiro.pt

