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É BOM VIVER NO AREEIRO

Criaram-se grandes expectativas com a 
Reforma Administrativa de Lisboa, reforma 
mal explicada e pior, mal informada.
Na sua maioria passaram a ser competên-
cias próprias as que anteriores à reforma 
eram competências delegadas pela Cama-
ra Municipal de Lisboa, e com exceção da 
varredura do espaço publico e pouco mais.
 A Família como pilar da sociedade, 
para nós, é muito importante e temos 
consciência que na sua componente há 
elementos que precisam mais do nosso 
apoio, mas que todos contam connosco. 
Isto para lhes dizer que “herdamos” da 
CML um edifício no Arco Cego comple-
tamente destruído e recuperamos para 
o aumentar a oferta desportiva, cultural, 
educativa, ocupacional e de bem-estar 
para toda a família. 
A Freguesia do Areeiro conta a partir de 
Setembro com o “CENTRO INTERGERA-
CIONAL DO AREEIRO”, vocacionado e 
preparado para oferecer atividades “dos 
8 aos 80” do apoio ao estudo à ginástica 
de manutenção sénior, do Pilates à Infor-
mática, entre muitas outras atividades, 
sem esquecer os atelieres musicais, ex-
pressão dramática ou de artes plásticas.  
Com o objetivo de estimular o envelheci-
mento ativo e saudável da Freguesia, este 
espaço conta ainda com um Centro de 
Convívio Sénior onde é possível tanto dis-
frutar de inúmeras atividades ocupacionais, 
como apenas passar bons momentos com 
os seus vizinhos em amena cavaqueira.
Para Outubro iremos dotar a Freguesia 
de um outro equipamento inédito nas 
freguesias de Lisboa mas a seu tempo 
chegará a todos vós a novidade.
Não ficou aqui resumido tudo o que fazemos 
pelas nossas Famílias, continuamos a traba-
lhar com dedicação e com o mesmo entu-
siasmo da 1ªhora para que seja “BOM VIVER 
NO AREEIRO” uma máxima para todos.

Com um abraço amigo
Fernando Braamcamp
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lago da Praça João 
do Rio foi requalificado

ESPAÇO PÚBLICO

Depois de mais de 35 anos votado ao abandono, a 
Junta de Freguesia do Areeiro recuperou e devolveu 
à sua população o lago existente numa das suas mais 
belas praças, restituindo-lhe a sua dignidade.
Foi um trabalho minucioso, que respeitou a traça origi-
nal e incluiu a criação de uma réplica da pinha central 
do espelho de água, feita com base em fotografias ce-
didas por moradores.
A cerimónia de inauguração teve lugar no passado dia 
20 de abril e contou com a presença de todo o Execu-
tivo, do vereador municipal António Prôa e de muitos 
moradores que viram com alegria ser-lhes devolvido 
um espaço cheio de história e recordações.
Foi mais um compromisso cumprido, reforçando a 
ideia que é bom viver no Areeiro!

Obras 
na Rua sarmento Beires
No final do mês de março, a Junta de Freguesia do 
Areeiro assinou um contrato para a empreitada de 
uma obra pública, que compreende a montagem de 
um posto de transformação, todas as suas infraestru-
turas subterrâneas (gás, telecomunicações, energia, 
etc.) e o arranjo do talude que faz a ligação da Rua 
Sarmento Beires às traseiras do posto de abasteci-
mento de combustível da BP, na Av. Gago Coutinho.

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

de
po

is
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te
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Intervir para melhor viver
No sentido de melhorar as condições do espaço público, 
de forma a que o mesmo possa ser aproveitado na sua ple-
nitude, a Junta de Freguesia procedeu a diversas interven-
ções, merecendo referência a substituição de bebedouros 
na Praça João do Rio e Jardim Fernando Pessa; a colocação 
de novas redes de baliza no campo do mesmo jardim; a 
requalificação de calçadas e passeios degradados; a substi-
tuição e/ou colocação de diversos pilaretes; a refixação de 
sinais de trânsito e intervenções de manutenção nos equi-
pamentos de fitness, na Alameda.



Informações e Inscrições:
Rua Arco do Cego, n.º 54, 1000-019 Lisboa | 211 947 395

Freguesia
Areeirodo

Rua do Arco do Cego

Atividades** :
| Ginástica de Manutenção Sénior
| Ginástica Localizada
| Pilates
| Yoga
| Ballet (dos 6 aos 18)
| Dança Contemporânea (dos 6 aos 18)
| Dança Contemporânea (Adultos)
| Hip-Hop (dos 6 aos 18)
| Zumba
| Atelier Musical 
| Atelier de Expressão Dramática
| Atelier de Artes-Plásticas
| Apoio ao Estudo  5º e 6º ano de Escolaridade:

Português
Matemática
Inglês

| Apoio ao Estudo 7º, 8º e 9º de Escolaridade:
Português
Matemática
Fisico-Química

|Informática

**Abertura de atividades sujeita a um número mínimo de inscrições

O Centro Intergeracional do Areeiro é um novo espaço criado a pensar em si, 
dispondo de um Centro de Convívio, Atividades Desportivas, Ateliers de Expressão 

Dramática e Musical, Apoio ao Estudo e Consultas de Medicinas Alternativas*.
Venha conhecer! Esperamos por si!

Centro Intergeracional
do Areeiro

* Consulte as Especialidades e horários no nosso site – www.jf-areeiro.pt
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Trabalho incansável por uma freguesia melhor

HIGIENE URBANA

Não é fácil imaginar a complexidade logística e a disponibilidade pessoal que 
envolvem os serviços de higiene urbana, nomeadamente no que diz respeito à 
varredura e lavagem das ruas, ao corte de ervas e aplicação de herbicida, à lim-
peza de papeleiras, sumidouros e sargetas, na recolha de dejetos caninos, entre 
muitas outras intervenções.
Para que tudo se desenrole da melhor forma possível, este Executivo não tem 
medido esforços e continua a investir na aquisição de equipamentos e na procura 
das melhores soluções para os problemas que surgem, consciente que este é um 
trabalho necessário para tornar o Areeiro um sítio cada vez melhor para se viver. 

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

Sacos para 
a recolha dos 
dejetos caninos 
Porque cada gesto pode fazer a 
diferença, a Junta de Freguesia 
do Areeiro tem disponíveis sacos 
próprios para a recolha dos deje-
tos caninos, que podem ser levan-
tados na Sede, na Delegação e no 
Posto de Limpeza da Junta de Fre-
guesia do Areeiro.
Ajude-nos a manter um Areeiro 
mais limpo e melhor para todos!
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Um Areeiro mais verde, um cuidado diário! 

ESPAÇOS VERDES

A Junta de Freguesia do Areeiro dedica particular atenção a 
esta área e intervém da forma mais adequada a cada situação, 
seja resultante de atos de vandalismo ou em procedimentos de 
manutenção e rotina.
Referimos nesta edição os trabalhos de corte de vegetação 
infestante dispersa por diversos locais da freguesia, a regula-
rização do tapete central da Praça Francisco Sá Carneiro, a re-
qualificação de canteiros na Av. Eng. Arantes e Oliveira, junto 
ao Clube de Rugby do Técnico, a limpeza de terrenos na Rua 
Sarmento Beires e logradouro do Autoparque Paris, o corte e 
recolha para vazadouro de árvores de grande porte, junto à 
Escola D. Filipa de Lencastre, do Jardim Fernando Pessa e na 
Praça de Londres, com acompanhamento técnico da Câmara 
Municipal de Lisboa. Areeiro livre de glifosato

De salientar que, nas ações que limpeza e deservagem, a Junta 
de Freguesia do Areeiro não utiliza herbicidas à base de glifosato, 
seguindo os pareceres das entidades internacionais competentes 
que o consideram potencialmente perigoso.
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Junta de Freguesia 
do Areeiro utiliza 
as novas tecnologias 
para comunicar 
com moradores

COMUNICAÇÃO

Para além desta revista que, trimestralmente, lhe 
chega às mãos com a informação do trabalho 
desenvolvido nesse período, a Junta de Fregue-
sia coloca ao dispor dos seus moradores outros 
meios de comunicação, utilizando as novas tec-
nologias, como o site, a página do Facebook e o 
canal do Youtube.
Para breve está o lançamento da App “Areeiro 
Mais”, uma plataforma com múltiplas virtualida-
des e funcionalidades da maior importância para 
todos, conforme é descrito na página seguinte.

p.8

site: http://www.jf-areeiro.pt  

Facebook: Junta de Freguesia do Areeiro
youtube
App “Areeiro MAIs”

Programa 
“Portugal - 
Fome de Vencer”, 
na RtP1 
No passado dia 18 de junho, as escoli-
nhas de futebol da Junta de Freguesia do 
Areeiro participaram no programa “Portu-
gal – Fome de Vencer”, transmitido em di-
reto do Futebol Park, instalado no jardim 
da Alameda D. Afonso Henriques, onde 
puderam mostrar as suas apetências fute-
bolísticas e o seu apoio à seleção nacional.

Programa 
“só Neste País”, 
na Antena 1
Na manhã do dia 6 de março, o programa 
“Só neste País”, dedicado ao envelhecimen-
to ativo e transmitido pela rádio Antena 1, 
incluiu uma entrevista com a moradora na 
nossa freguesia Claudina Garrido, que deu o 
seu testemunho acerca do programa de ação 
social “Olá Bom Dia” da Junta de Freguesia 
do Areeiro e do empenho que esta autarquia 
empresta ao problema do combate à solidão.



Uma nova Aplicação
criada a pensar em si

Brevemente
Freguesia

Areeirodo

Registo de
Ocorrências no 
Espaço Público 

com resolução
em 48h

Descontos Especiais
para Residentes 

no Comércio Local

Agenda de Eventos
e Atividades

na  Freguesia

Noticias
da

Freguesia

Notificação de Abertura
de Inscriçõespara atividades
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APOIAREEIRO

INCENtIVO AO EMPREgO 
E EMPREENDEDORIsMO
A Junta de Freguesia do Areeiro criou uma 
parceria com Montepio Geral “Linha de Crédito”, 
que tem como objetivo 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 – Aqui pode obter o seu!
Com a colaboração e a existência de um 
protocolo entre a Junta de Freguesia do Areeiro 
e 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 
– A pensar em si
Atualmente a Junta de Freguesia do Areeiro 
disponibiliza uma estrutura de apoio ao 
emprego e empreendedorismo que, em estreita 
cooperação com o Centro de Emprego, 
suporta a atuação deste no desenvolvimento 
de atividades 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. 

Mais solidariedade 
Apoios minimizam fragilidades

CARtÃo de MedICAMentoS
Atribuição de um plafond de 30 euros para aquisição de medi-
camentos em farmácias protocoladas, como forma de auxiliar 
nas despesas com medicação de uso contínuo. O cartão é re-
novável, por períodos que variam em função dos rendimentos 
do agregado familiar.

ConSUltAS MÉdICAS
Comparticipação total ou parcial, consoante os rendimentos do 
agregado familiar, do custo de consultas médicas nos postos 
clínicos da Junta de Freguesia do Areeiro, a fim de garantir o 
acesso aos cuidados de saúde necessários.

doMICÍlIoS
A equipa técnica do Gabinete de Ação Social realiza periodica-
mente visitas domiciliárias no sentido de aferir as condições 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 me-
lhorar a qualidade de vida, como óculos ou perucas para doen-
tes oncológicos, e, pontualmente, para suprir impossibilidades 
de cumprir pagamentos de bens de consumo essencial, como 
gás, electricidade, água ou renda de casa.      

Sabia que...

…tem descontos nas consul-

tas médicas?

Poderá consultar os preços 

das consultas de especiali-

dades, nos nossos Postos 

Clínicos ou na página 17. 

O aumento da esperança de vida das pessoas obriga a que haja uma atenção espe-
cial para com os idosos. 
Infelizmente, as respostas a princípios e direitos básicos  não são satisfatórias, gerando si-
tuações de fragilidade, o mesmo sucedendo em relação a outros estratos populacionais.
É neste contexto que o papel das juntas de freguesias ganha maior importância, já 
que são elas as instituições públicas que mais perto estão das populações e melhor 
conhecem os seus problemas.
Porque é atuante, sensível e solidária, a Junta de Freguesia do Areeiro disponibiliza 
um conjunto de programas e apoios com objetivo de minimizar, tanto quanto possí-
vel, essas debilidades.
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Programa “Ferro de soldar”
Destinado a auxiliar pessoas sós e/ou agregados familiares com 
maiores dificuldades económicas na resolução de pequenos pro-
blemas que surgem nas suas habitações, este programa tem vin-
do a ser cada vez mais solicitado.
Reparações de fechaduras, arranjos de autoclismos e tampas 
de sanita, substituição de fitas de estores deterioradas e substi-
tuição de interruptores são os serviços mais vezes requisitados, 
que têm rápida resposta por parte da Fundação São João de 
Deus, entidade com quem a Junta de Freguesia tem uma parce-
ria para a realização destes trabalhos.
Estas são exemplos de pequenas ajudas, mas que se revelam de 
grande importância para a nossa população.

Contentores de roupa usada para projetos sociais
No passado dia 8 de junho, teve lugar nas nossas instala-
ções a formalização uma parceria de entre Cáritas Diocesa-
na de Lisboa, Projeto Esperança – Cooperativa de Solida-
riedade Social e a Junta de Freguesia do Areeiro, com vista 
à colocação de contentores de recolha de roupa usada em 
locais definidos no mesmo.     
Ficou também acordado que os resultados alcançados com 
a recolha reverterão a favor de projetos sociais da Fregue-
sia, nomeadamente através da conversão em bens necessá-
rios à concretização ou prossecução dos mesmos.

Banco de ajudas técnicas
É um veículo de solidariedade, que através da boa von-
tade de uns – os que doam os equipamentos que já não 
lhe são necessários (como por ex. camas articuladas, 
cadeiras de rodas…)  – se colmatam as necessidades 
temporárias de outros que, por carência económica, 
não tinham possibilidade de os adquirir.
O mais recente equipamento doado foi um adaptador de 
sanita, que já tinha um utente referenciado para o receber.
Mais uma vez agradecemos a disponibilidade e boa 
vontade da nossa população. 
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Programa “Ferro de soldar”

DIA MuNDIAl DA CRIANçA
No dia 5 de junho, na Alameda D. Afonso Henriques, a Junta de Freguesia do Areeiro co-
memorou o Dia Mundial da Criança com uma grande festa, onde o principal objetivo era o 
convívio e a diversão das crianças da freguesia.
Durante todo o dia, foram algumas centenas que por ali passaram e brincaram nos vários 
insufláveis colocados no recinto, subiram a parede de escalada, transformaram-se com pin-
turas faciais e, no final, todas tiveram uma lembrança especial. 
A PSP também marcou presença e fez operações stop, com a colaboração de alguns “pe-
quenos agentes da autoridade”.

BRINCAREEIRO

O AREEIRO EM FÉRIAs NA PásCOA  
Decorreu entre os dias 21 de março e 1 de abril, mais uma edi-
ção desta iniciativa promovida pela Junta de Freguesia, que 
tem como primeira finalidade ocupar o tempo de férias da 
Páscoa das crianças da freguesia, de modo seguro e saudável.
Cinema, passeios, ateliês, atividades desportivas, idas à pis-
cina, demonstrações de artes marciais, visitas a museus e 
atividades diversas fizerem parte de um programa recheado 
de surpresas.

p.13

O AREEIRO EM FÉRIAs DE VERãO  
O Programa Areeiro em Férias no verão é um campo de férias 
não residencial, que se traduz na oferta de tempos livres no ve-
rão (Júnior dos 6 aos 12 anos e Jovens dos 13 aos 17 anos), o que 
representa um importante apoio às famílias no acompanhamen-
to das crianças no período de férias escolares.
Este ano, decorre entre os dias 4 e 29 de julho, divididos em 
dois períodos e com programa adaptado para crianças com 
necessidades especiais.
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Novo Centro Intergeracional do Areeiro

Após mais de 20 anos de abandono do Edifício da Câmara 
Municipal de Lisboa, onde existia a Biblioteca Itinerante, a 
Junta de Freguesia reabilitou este edifício devoluto, criando 
o Centro Intergeracional do Areeiro.
A pré-inauguração do novo Centro Intergeracional do Areei-
ro teve lugar no passado dia 16 de maio, tendo este como 
objetivo oferecer à população residente uma maior oferta 
ao nível das atividades desportivas, culturais, educativas e 
ocupacionais, bem como da oferta de medicinas alternativas 
e de um centro de convívio, de frequência gratuita, dinami-
zado por uma técnica de animação sócio-cultural.
A inauguração deste Centro contou com a oferta de lanche 
convívio e visita ao espaço pelos utentes do Centro de Dia-
do Alto do Pina e da Universidade Sénior do Areeiro, o que 
permitiu dar a conhecer não só as instalações, mas também 
as atividades aqui desenvolvidas.
Mais informações na página 5 desta edição e nas instalações 
da Junta de Freguesia.

VIVAREEIRO

UnIVeRSIdAde SÉnIoR 
A Universidade Sénior do Areeiro é uma resposta social, que 
visa criar e dinamizar atividades sociais, culturais, educacio-
nais e de convívio, sendo uma das atividades mais requisita-
das pelos nossos fregueses e vizinhos de outras freguesias. 
Não existem habilitações mínimas para a sua frequência, 
apenas o puro prazer de aprender, cada um com o seu 
ritmo próprio e de acordo com o seu interesse. 
Entre as disciplinas lecionadas contam-se as línguas (inglês 
e alemão); informática; história geral; história portuguesa, 
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PASSeIo A AVeIRo e CoStA noVA
Teve lugar nos passados dias 28 e 29 de maio um passeio or-
ganizado pela Junta de Freguesia do Areeiro, que teve como 
destino Aveiro e Costa Nova e contou com a participação de 
cinquenta moradores.
Acompanhado por um guia turístico, o programa era compos-
to por visitas a diversos pontos de referência histórica, cultural 
e gastronómico da cidade, tendo os participantes a oportuni-
dade de realizar um passeio em comboio turístico por Aveiro 
e ainda de visitar a Sé Catedral de Aveiro, o Museu da Vista 
Alegre e a Costa Nova, culminado o fim de semana com uma 
visita e lanche no Museu do Brincar, na vila de Vagos. 

espanhola, russa e das religiões; cultura; filosofia; pintura; 
azulejaria; yoga e tai chi chuan. 
As inscrições estão abertas. Inscreva-se! 
Todas as idades são idades para aprender mais! 

VISItAS CUltURAIS MenSAIS
Organizadas pelo escultor Jorge Melício, professor da 
Universidade Sénior da Junta de Freguesia do Areeiro, 
realizam-se todos os meses, exceto no período de férias, 
visitas de estudo a diversos locais da cidade com interesse 
histórico.
No segundo trimestre foi visitado o Museu da GNR, locali-
zado no quartel do Carmo, o Museu da Farmácia, junto ao 
miradouro de Santa Catarina, e o Museu da Água, núcleo 
da Estação Elevatória dos Barbadinhos.
Não há necessidade de inscrição prévia, bastando compa-
recer no local e à hora marcada. Consulte o site da Junta 
de Freguesia para saber quais as próximas visitas.   

Museu da gnR

Museu da Farmácia

Museu da Água
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Assistência médica em postos clínicos próprios

SAÚDE

A população tem ao seu dispor dois postos clínicos, 
propriedade da Junta de Freguesia do Areeiro, onde são 
disponibilizadas consultas de diversas especialidades e 
serviços de enfermagem, havendo preços especiais para 
os residentes da Freguesia.

EsPECIAlIDADEs

Clínica Geral
Cardiologia
Dermatologia
Oftalmologia
Otorrino
Medicina Dentária
Ginecologia
Enfermagem
Psicologia
Nutrição

Centro Clínico – Sede

Clínica Geral
Psicologia
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:

Protocolos exclusivos para residentes
No sentido de complementar os serviços já dis-
ponibilizados, foram estabelecidos os seguintes 
protocolos, com marcação de consultas efetuada 
através dos Centros Clínicos da Freguesia:

dr. Fernando Seabra, especialista em Psiquiatria
dr. Almeida Santos, especialista em Urologia
dra. Paula duarte, especialista em Psiquiatria
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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 ao Domicilio Preço 

Injeções 4,00 €

Tensão arterial 3,00 €

Vacinas 4,00 €

Pensos pequenos 5,50 €

Pensos médios 8,00 €

Pensos grandes 10,50 €

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 moradores, 
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

Em Dezembro de 2015, no âmbito da Medicina 
Dentária, iniciamos as próteses dentárias com a 
Dra. Maria Gameiro em colaboração com o la-
boratório HI-tEC Montellano. Poderá pedir orça-
mento para prótese ou mesmo pequenos arran-
jos, a preços acessíveis para toda a população.
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   PRótEsEs DENtáRIAs

Sabia que...
Já pode fazer a sua marcação para Massagem Desportiva e Terapias Alternativas Shiatsu, Reiki, Osteopatia, Medicina Tradicional Chine-sa e Acupuntura)? 

Saiba mais na página 5 (cartaz do Centro Intergeracional do Areeiro) e esteja atendo à nossa página de Facebook e site para mais informações.

CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO
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ARRAIAl PoPUlAR do AReeIRo
No dia 17 de junho, os Santos Populares foram comemorados 
com a realização do habitual arraial na Alameda D. Afonso Hen-
riques. É a maior festa que acontece na freguesia, com mais de 
um milhar de espectadores, e começou com a distribuição das 
tradicionais sardinhas, pão, bifanas, caldo verde e bebidas.
A primeira intervenção musical esteve a cargo da TUIST - Tuna 
Universitária do Instituto Superior Técnico, a que se seguiu a 
apresentação coreográfica da Marcha Popular do Alto do Pina, 
classificada em 3.º lugar no concurso das Festas de Lisboa, que 
foi acolhida com grande entusiasmo e merecidos aplausos.

CULTURA E EVENTOS
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A noite terminou em grande estilo com a cantora Romana, 
acompanhada pelos seus músicos, num concerto que incluiu 
as suas canções mais conhecidas e que a numerosa assistência 
também não se coibiu de cantar, transformando o mesmo num 
“diálogo musical” alegre e divertido.
Acontece no Areeiro, fazemos por si!
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dIA InteRnACIonAl do ABRAÇo 
O abraço é uma demonstração de carinho, afeto ou amizade 
que está presente em todas as culturas e, pelo seu forte sig-
nificado, é capaz de contribuir para apaziguar conflitos e criar 
ambientes saudáveis.
Normalmente, pressupõe alguma intimidade, mas neste dia 
terá de ser cada um de nós a quebrar essas barreiras, onde 
quer que elas existam. Afinal, os abraços afagam, são grátis e 
não pagam imposto. 
No dia 22 de maio, em colaboração com a Associação Free Hugs 
– Abraços Grátis, a Junta de Freguesia do Areeiro comemorou 
mais uma vez esta data, contando, para o efeito, com o con-
tributo de elementos de ambas as entidades, que distribuíram 
abraços e transformaram as ruas em locais de afeto e esperança. 

II FeIRA dAS ColetIVIdAdeS e CASAS RegIonAIS 
do ConCelHo de lISBoA
Entre 13 e 15 de maio, realizou-se no jardim da Alameda D. 
Afonso Henriques a II Feira de Coletividades e Casas Regio-
nais do Concelho de Lisboa, organizada pela ACCL - Asso-
ciação de Coletividades do Concelho de Lisboa, em parceria 
com a Associação das Casas Regionais e a Junta de Freguesia 
do Areeiro. Nesses dias, os visitantes puderam tomar contac-
to com iguarias e produtos artesanais apresentados por deze-
nas de coletividades e casas regionais de todo o País.
O evento contou ainda com demonstrações desportivas, 
exposição e venda de artesanato urbano, jogos tradicionais 
e muita música, nomeadamente ranchos folclóricos, grupos 
de concertinas, fados e sevilhanas.

p.19
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X edIÇÃo dAS noIteS de lUAR
Decorreu no passado dia 14 de maio mais uma edição 
deste evento, resultante da cooperação entre a TUIST 
– Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico e a 
Junta de Freguesia do Areeiro, que teve este ano a 
novidade ter sido enquadrado num vasto programa 
de atividades, que nesse fim de semana levou à Ala-
meda pessoas de todas as regiões do País.
Estas são sempre noites diferentes e, por isso mesmo 
e mais uma vez, muitas centenas de pessoas não qui-
seram perder a oportunidade de compartilhar a ale-

BooKCRoSSIng no AReeIRo
Entre os dias 18 e 22 de abril, a Junta de Freguesia do 
Areeiro promoveu uma semana de bookcrossing com 
o objetivo de incentivar os hábitos de leitura de uma 
forma dinâmica e assinalar o Dia Mundial do Livro e 
dos Direitos de Autor, que se comemora no dia 23. 
Ao longo dos diversos dias que durou o evento, os 
livros “ganharam vida” nos seis postos de troca, pos-
sibilitando assim o acesso à leitura de forma gratuita.

oPen nIgHt do AReeIRo
Pelo quarto ano consecutivo, a Freguesia do Areeiro recebeu no 
dia 2 de junho mais uma edição da grande festa em que se trans-
formou a “Open Night”, organizada em parceria pela Associação 
de Comerciantes Bairro em Movimento com a Junta de Fregue-
sia do Areeiro.
Mais de 200 lojas estiveram abertas até à meia-noite, com des-
contos especiais, lançamento de novos produtos, petiscos ex-
clusivos, tudo acentuado com animação de rua e muita música 
ao vivo.
A Junta de Freguesia do Areeiro esteve presente com o seu 
habitual stand, tendo como objetivo prestar esclarecimentos e 
informações sobre assuntos de interesse geral e as várias ativi-
dades da Freguesia.

gria que a tuna organizadora empresta a cada exibição, bem 
acompanhada, aliás, pelas convidadas Magna Tuna Apocalis-
cspiana, Estudantina Académica do ISEL, anTUNiA - Tuna de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e TFIST 
- Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico.  
Como agradecimento simbólico pelos dez anos de realização 
conjunta deste evento, no final, o Executivo da Freguesia con-
gratulou a TUIST com a entrega de um CD em prata.
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EDUCAÇÃO

PROJEtO JOB SHADOWING
No âmbito do projeto Job Shadowing, promovido pelo Agrupa-
mento de Escolas D. Filipa de Lencastre, a Junta de Freguesia do 
Areeiro acolheu duas alunas do 11.º ano deste estabelecimento 
de ensino, que acompanharam o dia a dia do seu Presidente.
Este projeto tem como objetivo dar a conhecer a realidade do 
mundo de trabalho a jovens estudantes do ensino secundário, aju-
dando-os a melhor selecionarem as suas escolhas para o futuro. 

- Apoio ao Estudo (do 5º ao 9º ano)- Expressão Dramática- Expressão Musical- Expressão Plástica 
Saiba mais na página 5 no cartaz do Centro Intergeracional do Areeiro) e esteja atento à página de Facebook e site para mais informações.

Estão abertas as inscrições para atividades do Novo Centro 
Intergeracional do Areeiro!

AulAs DE CERâMICA NA CAsA DA CultuRA E JuVENtuDE
Complementando as aulas de pintura já existentes, a Junta de Freguesia do 
Areeiro vai disponibilizar aulas de cerâmica para todas as idades na Casa da 
Cultura e Juventude.
Localizado na Rua Capitão Henrique Galvão, este espaço foi inaugurado 
em 2008, resultado da reconstrução de um edifício degradado e é uma 
estrutura definida como sendo um polo multiusos e dinamizador da ativi-
dade artística da Freguesia.
A sua frequência é gratuita e tem em vista estimular a criatividade de 
cada um, sendo também uma forma de partilhar conhecimentos e apren-
der técnicas da arte cerâmica. Para que isso acontece só falta colocar as 
mãos na massa. As inscrições estão abertas.

sEguNDAs DE MúsICA 
NO lICEu FIlIPA lENCAstRE
Numa parceria entre a Junta de Freguesia do Areeiro e o Liceu 
Filipa de Lencastre, decorre entre fevereiro e junho, um ciclo de 
concertos pela Orquestra Académica Portuguesa.
Os mesmos têm lugar no auditório do citado estabelecimento 
de ensino, na primeira segunda-feira de cada mês, às 21h00, 
sendo a entrada livre.
A Orquestra Académica Portuguesa (OAP) é uma orquestra 
amadora e académica, de nível superior, que pretende dar a 
todos os que toquem, profissionalmente ou não, a oportunida-
de de usufruir da experiência do que é tocar em conjunto, num 
ambiente académico. 
O repertório é muito variado e abrange tanto compositores 
clássicos como artistas contemporâneos pop. 
Repertório Musical divulgado mensalmente na página de Face-
book e Site da Junta de Freguesia. Esteja atento!
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tÉNIs DE MEsA NO PAVIlHãO DO CAsAl VIstOsO
Com organização da ACCL – Associação das Coletividades 
do Concelho de Lisboa e Junta de Freguesia do Areeiro e o 
apoio da Câmara Municipal de Lisboa, o Pavilhão do Casal 
Vistoso acolheu mais um torneio de ténis de mesa, aberto a 
praticantes de ambos os sexos e escalões, incluindo desporto 
adaptado.  
É um evento já habitual neste espaço, onde mais do que a 
glória de vencer contagia a alegria que a juventude sente ao 
praticar esta modalidade..
No final, os elementos do Executivo presentes encarregaram-
se de distribuir taças e medalhas aos mais bem classificados, 
individuais e coletivos.
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Freguesia em movimento 
com desporto para todos 
MOVIMENTAREEIRO

HIDROgINástICA 
NO AREEIRO
As aulas de hidroginástica têm 
lugar na piscina do complexo 
desportivo do Casal Vistoso e 
são disponibilizadas pela Jun-
ta de Freguesia do Areeiro, à 
população sénior.
Esta é uma atividade despor-
tiva que quase não tem restri-
ções e é indicada para quem 
sofre de lesões musculares, 
dores de costas, problemas na 
coluna e nos joelhos, já que a 
água deixa o peso corporal 
muito mais leve do que o nor-
mal e ajuda absorver o impacto 
dos movimentos, preservando 
as articulações. 
Venha fazer hidroginástica con-
nosco!

A tOCHA OlÍMPICA DAs OlIsIPÍADAs 
PAssOu NA FREguEsIA DO AREEIRO
No passado dia 3 de junho, a tocha olím-
pica das Olisipíadas, acompanhada pelo 
Kiko, a divertida mascote dos jogos, pas-
sou pelas ruas e avenidas da cidade de Lis-
boa, tendo no Areeiro sido recebida pelos 
nossos pequenos atletas, juntamente com 
o Departamento de Desporto da Junta de 
Freguesia do Areeiro.
O destino final da mesma foi a Praça do 
Município, onde pelas 17h00 teve lugar a 
cerimónia de abertura da festa final dos 
jogos, que aconteceu nos dias 4 e 5, no 
Estádio Universitário de Lisboa.  

     Sabia que…
... Já se pode inscrever nas atividades de Yoga, Zumba, Ginástica Localizada, Ballet (dos 6 aos 18), Dança Contemporânea e Hip-Hop (dos 6 aos 18), entre outras.                  Mais informações na pág. 5 

                   desta revista e esteja atento        
                   (a) à nossa página do Facebook 
     e site.

CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO
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As Olisipíadas de Lisboa vieram relançar os já extintos “Jo-
gos da Cidade”.
Envolvendo as 24 Freguesias de Lisboa, dezenas de Clubes e 
Associações, centenas de técnicos e voluntários, cerca de 8 mil 
crianças inscritas entre 12 modalidades em competição, são o 
Grande Evento Desportivo da Cidade. 
Depois de 9 meses de competição em fases locais para apuramen-
to para as tão esperadas fases finais, o trabalho, esforço e dedi-
cação das cerca de 500 crianças inscritas do Areeiro, bem como 
técnicos, voluntários, clubes, associações e escolas da Freguesia, 
que defenderam as cores do Areeiro com garra e determinação, 
foi reconhecido com 13 subidas ao pódio e com a Taça de 2º Lu-
gar das Olisipíadas de Lisboa, da qual muitos nos orgulhamos. 

Endereçamos os parabéns a todos os participantes, premiados 
e à EB1 São João de Deus e respetiva Associação de Pais, pela 
conquista do Prémio de Mérito Desportivo de Escola. 
Para este êxito muito contribuiu o apoio da APEE EB1 São 
João de Deus Agrupamento Escolas Filipa de Lencastre, Clube 
de Rugby do Técnico, Clube Desportivo Alto do Pina - CDAP, 
Clube de Voleibol Filipa de Lencastre, Escolinhas de Futsal da 
Junta de Freguesia do Areeiro, Complexo Desportivo do Casal 
Vistoso e Grupo Dramático Ramiro José, a quem muito agrade-
cemos todo o empenho e dedicação.
Para o próximo ano o objetivo é envolver mais crianças, escolas, 
clubes e entidades da nossa Freguesia, nesta que é a grande 
festa de desporto da cidade de Lisboa! Contamos com todos!

Areeiro alcança 2.º lugar nas Olisipíadas



O que é o “Porta a Porta”?
O serviço “Porta a Porta” da Freguesia 
do Areeiro é um transporte urbano flex-
ível gratuito, de percurso fixo e para-
gens 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/jfAreeiro

Rua do Arco do Cego – Centro Intergeracional
do Areeiro


