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Por si, 
Por nós, 
Por todos!
É bom viver no Areeiro! 
Ser Presidente de uma Junta de 
Freguesia como a do Areeiro é um 
desafio constante e diário. Exigen-
te, sim, não o nego, mas gratifican-
te desde o primeiro minuto em que 
me comprometi com o mandato 
que comecei há quase quatro anos. 

Nem sempre a solução para os pro-
blemas do quotidiano é imediata e 
muitas vezes não é a desejável, mas 
sim a necessária. A necessária para 
o bem-estar de uma das mais im-
portantes e influentes freguesias da 
capital; e necessária para o bem-es-
tar de cada um dos seus habitantes. 

Já se passaram mais de mil dias 
desde que aceitei tornar o Areei-
ro num sítio ainda melhor para se 
viver, trabalhar e crescer e, além 
de todos os projetos necessários 
de manutenção, o nosso Executivo 
tem investido em criar soluções de 
desenvolvimento humano e cultu-
ral, programas de socialização e de 
férias para crianças, jovens e senio-
res e projetos de enriquecimento 
pessoal e profissional para todos os 
habitantes.

Tem sido uma honra fazer esta via-
gem na vossa companhia e só me 
resta agradecer todas as sugestões 
e ideias que têm partilhado connos-
co no sentido de melhorar o serviço 
prestado.

É bom viver no Areeiro!

Votos de boas férias, 
Fernando Braamcamp
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Comunicação
Estamos cada vez mais perto de si 
e em mais canais de comunicação
• Vídeos do Dia do Abraço, do   
   Areeiro Open Night e do Arraial  
• Aplicação Areeiro Mais 
   ao serviço da população 

Cultura e eventos
Uma freguesia cada vez mais ativa
• Dia Internacional da Mulher
• Areeiro Open Night 
• Dia do Abraço
• Mercado do Chocolate
• Festa das Colectividades 
   e Noites de Luar
• Arraial Popular do Areeiro

agenda
Saiba o que temos reservado para 
o seu verão
• Jardim de encantar
• Cinema ao ar livre
• Praia e ATL para crianças e jovens 
• Praia para maiores de 50
• Universidade Sénior 55+

Movimentareeiro
• Areeiro volta a brilhar 
   nas Olisipíadas 2017 
• Torneio de ténis de mesa
• Areeiro apoia candidatura
   de Lisboa a Capital Europeia 
   do Desporto
• Escolinhas de futebol do Areeiro

ÍnDICe
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saúde
• Consultas médicas ao domicílio 
   comparticipadas
• Já conhece os nossos postos clínicos?
• Especialidades
• Protocolos
• Tabelas de preços
• Enfermagem domiciliária
• Próteses dentárias

espaços Verdes
• A importância das nossas árvores

Higiene urbana 
• Aquisição de equipamentos
   aumenta capacidade de resposta
• Sacos para recolha de dejetos
   caninos
• Quadro de competências

apoiareeiro
Ajudar a dizer não à solidão
• Serviços que fazem a diferença
• Consultas Médicas
• Cartão de Medicamentos

20

21

16

17

EducAreeiro
• Projeto Fábrica de Histórias 
   e Feira de Ciência Aberta 
• Projeto Job Shadowing: um dia   
   com o Presidente da Junta 
• Vamos encher a freguesia de azul

18

Espaço Público
• Novo parque canino no Jardim 
   Fernando Pessa
• Logradouros da Praça Pasteur 
   e Avenida de Madrid
• Obras de requlificação do Largo 
   do Casal Vistoso
• Requalificação da parte central 
   da Praça de Londres
• Intervenção no Bairro Arco 
   do Cego
• Jardim Fernando Pessa
• Quadro de competências

04

05

08

09

14

• Domicílios
• Outros Apoios 
• CIA: um espaço para todas as idades
• Areeiro Por Ti
• Serviços úteis
• Incentivo ao emprego e 
empreendedorismo
• Aconselhamento jurídico gratuito
• Gabinete de inserção profissional
• Guia de contactos
• Malhas Solidárias
• Programa “Olá Bom Dia” na CMTV
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AGENDA

AREEIRO revista da freguesia

Jardim de Encantar
5 de agosto
e 2 de setembro
Todos os primeiros sábados de cada 
mês até setembro, o Jardim Fernan-
do Pessa enche-se de cor e animação 
para um dia dedicado à família. Fan-
toches, peças de teatro, insufláveis, 
jogos tradicionais, pipocas e algodão 
doce grátis são algumas das ativi-
dades pensadas nos mais pequenos 
para um dia repleto de diversão.

saiba o que temos reservado para o seu verão
Permitir que os nossos fregueses possam desfrutar do bom tempo, das atividades ao ar livre e dos nossos espaços 
públicos tem sido uma prioridade da sua Junta de Freguesia. Por isso, este verão voltamos a trazer-lhe uma vasta oferta 
de lazer para todas as idades. Venha descobrir o que temos preparado para si na nossa agenda:

Praia e atividades de ocupação de tempos livres 
para crianças e jovens
Entre os dias 3 e 28 de julho, a Junta de 
Freguesia organiza o Areeiro em Férias, 
uma iniciativa gratuita para crianças 
e jovens dos 6 aos 17 anos que inclui 
visitas, passeios, atividades de tempos 
livres e idas à praia. Já em agosto, há 
o ATL de Verão do Areeiro que preten-

de ser uma alternativa para os pais que 
não têm férias agendadas para este 
mês. O programa de ocupação dos 
tempos livres arranca dia 31 de julho 
e termina a 25 de agosto, destina-se a 
crianças entre os 6 e os 12 anos e tem 
um custo de €50/semana. 

Praia para 
os maiores de 50
Nas duas primeiras semanas de Se-
tembro, decorre o Areeiro Férias 
Sénior, uma iniciativa pensada nos 
maiores de 50 que têm aqui uma for-
ma de socializar e fazer férias com vi-
zinhos e amigos da freguesia. 

Depois do sucesso da edição do verão do ano passado, a Junta de Freguesia e o 
Cinepop voltam a a trazer o cinema ao ar livre ao Jardim Fernando Pessa todos 
os terceiros sábados de cada mês até setembro. Este ano há filmes como “Butch 
Cassidy and the Sundance Kid” (15 de julho), “Lawrence da Arábia” (19 de agos-
to) e Grease (16 de setembro).

Cinema ao ar livre 
15 de julho, 19 de agosto e 16 de setembro

Esta é das atividades mais procuradas 
pelos nossos fregueses com mais de 
55 anos. No próximo ano letivo pode 
frequentar aulas de línguas - francês, 
inglês e latim -; melhorar os conheci-
mentos de informática, astrologia e 
história e cultura de países como Rússia 
ou Espanha; praticar desporto como o 
Yoga e o Tai Chi; e até aperfeiçoar as 
artes manuais, azulejaria e pintura.

universidade sénior 55+



CULTURA E EVENTOS

diA internACionAL dA mULHer 
Em quase todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher é 
assinalado a 8 de março e, como já é tradição, a sua Junta 
não deixa passar esta data em branco, oferecendo flores a 
todas as mulheres do Areeiro. A iniciativa deste ano con-
tou com o Presidente Fernando Braamcamp, o Tesoureiro  
Ameetkumar e a Vogal com o pelouro da Cultura, Patrícia 
Brito Leitão, assim como com o Grupo Intervenção e Rea-
bilitação Activa (GIRA) e a Tuna Universitária do Instituto 
Superior Técnico (TUIST) que tornaram esta data ainda mais 
especial e animada. 

Uma Junta de Freguesia cada vez mais ativa 
Os últimos meses têm sido tudo menos monótonos no Areeiro e a forte adesão dos nossos fregueses mostra que a oferta 
não podia ser melhor. Do Dia da Mulher ao Dia do Abraço, passando pelas Festas das colectividades, Noites de Luar, 
Mercado do Chocolate e Areeiro Open Night até às viagens e ao grande Arraial Popular do Areeiro. Muitos têm sido os 
momentos culturais e de lazer que têm permitido dinamizar a atividade económica da nossa freguesia, mas sobretudo 
proporcionar opções de lazer para todas as idades e gostos. 

Areeiro oPen niGHt 
Mais de 100 lojas das avenidas de Roma, Paris, João XXI, Guer-
ra Junqueiro e Praça de Londres aderiram à iniciativa do Bair-
ro em Movimento em parceria com a Junta de Freguesia. O 
evento decorreu a 8 de junho e juntou milhares de pessoas que 
aproveitaram esta noite para fazerem compras e desfrutarem 
das atividades e iniciativas organizadas pelo comércio local e 
que incluíram música, dança, massagens, descontos e até oferta 
de brindes. A reação dos visitantes não podia ter sido melhor e 
houve mesmo quem enviasse mensagens à Junta de Freguesia 
a pedir mais atividades semelhantes que permitam aproveitar 
melhor a nossa freguesia. 

revista da freguesia AREEIRO
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FestA dAs CoLeCtividAdes e noites de LUAr
Pelo terceiro ano consecutivo, a Alameda voltou a acolher a Fes-
ta das Colectividades e Casas Regionais com uma vasta oferta 
gastronómica típica de cada região do País e com mais de 20 
eventos de dança, revista à portuguesa, espetáculos de rancho e 
fado e, simultaneamente, a 11.º edição das Noites de Luar com a 
atuação da TUIST - Tuna Universitária do Instituto Superior Técni-
co e outras convidadas. Mais uma vez, foi um sucesso.

merCAdo do CHoCoLAte
Nem a chuva demoveu os fãs de chocolate de visitarem e ex-
perimentarem os muffins, fofos, bombocas, crepes, waffles e 
churros de chocolate que estiveram em grande destaque na 
Alameda D. Afonso Henriques, nos dias 12, 13 e 14 de maio. 
O Mercado do Chocolate foi uma aposta ganha, tendo trazido 
ainda uma vasta oferta de street food, uma feira de artesanato, 
música ao vivo, insufláveis e trampolins para os mais jovens.
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diA do AbrAço 
Pelo terceiro ano consecutivo, a Junta de Freguesia do Areei-
ro e a Free Hugs distribuíram abraços pela freguesia numa ini-
ciativa de combate à exclusão e ao isolamento social. E este 
ano contámos com um padrinho de peso, o apresentador João 
Paulo Sousa, que ajudou a tornar a manhã do dia 22 de maio 
ainda mais animada nas principais ruas da freguesia. Ninguém 
escapou e houve mesmo quem confessasse que há muito tem-
po que não recebia um abraço. A iniciativa teve um lugar de 
destaque na comunicação social, tendo aparecido em reporta-
gens da CMTV e da TVI. 

AREEIRO revista da freguesia
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O grande Arraial Popular do Areeiro voltou a ser um dos mo-
mentos altos dos eventos de verão da sua freguesia.
No primeiro dia houve um grande espetáculo de Quim Bar-
reiros que não podia ter sido mais animado, tendo juntado 
milhares de pessoas na Alameda D. Afonso Henriques.
Herman José marcou o segundo dia do Arraial Popular com 
o seu tão característico humor e com grandes hits do seu 
reportório como “És tão boa!” e a “Canção do Beijinho”. A 
primeira parte do espetáculo ficou ao cargo da cantora Mila 

Ferreira, com temas como “És Metade de Mim” e “És a Luz 
que me faz brilhar”.
No último dia, houve a já tradicional sardinhada grátis e as 
atuações da marcha do Alto do Pina e da Tuna Universitá-
ria do Instituto Superior Técnico a antecederam o concerto 
de Toy. Além dos temas cantados em uníssono pelo público, 
como “Estupidamente apaixonado” e “És tão sensual”, o ar-
tista  fez as suas já habituais rimas e brilhou com “You Can 
Leave Your Hat On”, de Joe Cocker. 
Para o ano, prometemos mais um grande Arraial Popular! É 
bom contar consigo!

revista da freguesia AREEIRO

ArrAiAL PoPULAr do Areeiro 
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Estamos cada vez mais perto de si e em mais canais 
de informação 

COMUNICAÇÃO

A comunicação e a informação têm um papel acresci-
do no Poder Local por serem um veículo de transmis-
são de todas as atividades e iniciativas da sua Junta 
de Freguesia, mas também por serem uma forma de 
os nossos fregueses verem as suas dúvidas e questões 
esclarecidas sobre assuntos tão variados como a ges-
tão do espaço público, a higiene urbana ou a cultura 
e educação. 
Além dos cartazes e flyers expostos nas vitrines e dis-
tribuídos pelas caixas de correio, a Junta de Freguesia 
tem vindo a apostar cada vez mais na presença online. 
O site, o Facebook, o YouTube e, mais recentemen-
te, o Instagram são algumas das plataformas onde já 
estamos presentes e cada vez mais dinâmicos. A par 
desta forte presença, a Junta de Freguesia está aten-
ta a todas as publicações e notícias que mencionam 
o Areeiro e o bem-estar dos seus fregueses. Todas as 
propostas e sugestões são bem-vindas!

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

Facebook: Junta de Freguesia do areeiro
youtube
app “areeiro MaIs”

https://www.instagram.com/jfareeiro/?hl=pt

Aplicação AreeiroMais ao serviço da população
Já conhece a nossa aplicação para Android e iOS? 
A app AreeiroMais foi lançada no início deste ano e 
pretende ser mais do que uma plataforma de comu-
nicação. Aqui pode consultar as principais notícias 
da sua freguesia, mas também receber notificações 
dos eventos que estão em agenda e ainda reportar 
anomalias e problemas detetados no espaço públi-
co, como por exemplo lixo depositado em locais 
inadequados, buracos na calçada, passadeiras pou-
co visíveis. 
Os residentes na Freguesia também podem bene-
ficiar de descontos exclusivos em compras ou ser-
viços prestados por comerciantes aderentes, bas-
tando para isso apresentar o cartão de residente 
virtual que é gerado pela aplicação, após inscrição 
na plataforma. 

Vídeos do Dia do abraço, 
do areeiro open night e do arraial
Para poder ver ou rever os melhores momentos de algumas das iniciativas organizadas e promovidas pela Junta de Fre-
guesia do Areeiro, pode consultar a página de Facebook ou consultar o canal de YouTube. Os vídeos mais recentes são do 
Dia do Abraço que se assinalou a 22 de maio e que contou com a presença da associação Free Hugs e do apresentador 
João Paulo Sousa; do Areeiro Open Night, uma noite de compras diferente que envolveu mais de 100 lojas das avenidas 
de Roma, João XXI e Guerra Junqueiro e da Praça de Londres; e do Arraial Popular. É bom viver no Areeiro!
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Ajudar a dizer não à solidão

CArtÃo de mediCAmentos
Sabia que pode beneficiar de um plafond de 30 euros para 
comprar medicamentos em farmácias protocoladas? Esta é 
uma forma de diminuir as despesas com medicação de uso 
contínuo, sendo o cartão renovável, por períodos que va-
riam em função dos rendimentos do agregado familiar.

ConsULtAs mÉdiCAs
Para garantir o acesso aos cuidados de saúde necessários, 
os postos clínicos da Junta de Freguesia do Areeiro têm 
consultas que são comparticipadas parcial ou totalmente, 
dependendo do rendimento do agregado familiar. 

domiCÍLios
A equipa técnica do Gabinete de Ação Social realiza pe-
riodicamente visitas domiciliárias no sentido de aferir as 
condições de habitabilidade, saneamento e saúde dos mo-
radores.

oUtros APoios
A sua Junta também comparticipa a aquisição de bens que 
possam melhorar a qualidade de vida dos fregueses como 
é o caso de óculos ou perucas para doentes oncológicos. 
Pontualmente, também pode prestar apoio no pagamento 
de bens essenciais, como gás, luz, água ou renda da casa. 

O aumento da esperança de vida e as assimetrias sociais criam cada vez mais situações de desigualdade que a Junta de 
Freguesia do Areeiro pretende esbater, oferecendo resposta a direitos básicos. 

APOIAREEIRO
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CiA: Um esPAço PArA todAs As idAdes
O Centro Intergeracional do Areeiro, junto ao Bairro do 
Arco Cego, é o local ideal para que os residentes na 
freguesia possam beneficiar de uma grande diversidade 
de atividades desportivas, artísticas, educativas e 
ocupacionais, assim como consultas de medicinas 
alternativas e um centro de convívio. A sua frequência 
é gratuita e conta com uma técnica de animação sócio-
cultural para a sua dinamização. As pré-inscrições para 
o próximo ano letivo já estão a decorrer e há atividades 
para todas as idades e gostos, desde Zumba até 
Ginástica Localizada, Pilates, Yoga e Coro, entre outros.

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

Rua do Arco do Cego

| Ginástica de Manutenção Sénior
| Ginástica Localizada
| Pilates
| Yoga
| Zumba
| Danças Salão
| Hip-Hop (dos 6 aos 18)
| Coro do Areeiro
| Atelier de Expressão Dramática

                     *Abertura de atividades sujeita a um número mínimo de inscrições

O Centro Intergeracional do Areeiro é um 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

Freguesia
Areeirodo

| Atelier de Artes-Manuais
| 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

Atividades
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inCentivo Ao emPreGo e emPreendedorismo 
A Junta de Freguesia do Areeiro criou uma parceria com 
o Montepio geral intitulada “linha de Crédito”, que tem 
por 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 
A Junta de Freguesia do Areeiro tem um protocolo com a 
ordem dos advogados que permite que os residentes e 
trabalhadores por conta de outrem da freguesia beneficiem 
de consultas jurídicas gratuitas, 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, a Junta de Freguesia do Areeiro criou 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 
desempregados.

GUiA de ContACtos 
a Junta de Freguesia elaborou uma listagem de todas 
as entidades públicas e privadas de interesse social com 
o objetivo de facilitar a procura, consulta ou acesso aos 
serviços pretendidos. este guia está disponível no site 
www.jf-areeiro.pt. 

Projeto “areeiro Por ti”
Tendo como principal objetivo promover a melhoria da qua-
lidade de vida e a coesão social da comunidade dos os bair-
ros das Olaias e do Portugal Novo, a Junta de Freguesia do 
Areeiro criou o Centro de Desenvolvimento Comunitário do 
Areeiro, onde desenvolve o projeto “Areeiro por Ti”. Esta ini-
ciativa foi implementada através de um protocolo de colabo-
ração com a Câmara Municipal de Lisboa e inclui Ocupação 
de Tempos Livres para crianças e jovens, onde estes podem 
lanchar, fazer os trabalhos da escola, ter explicações, aprender 
informática e praticar hip-hop e teatro, além de beneficiarem 
de acompanhamento de uma psicóloga.
Neste centro existe ainda com o espaço “Mamãs e Bebés” 

onde decorrem formações de aquisição de competências 
parentais; aulas de ensino de português para estrangeiros e 
de alfabetização para adultos; e um centro de convívio onde, 
para além das atividades de lazer e ocupacionais, os adultos 
podem usufruir de aulas de iniciação à informática e ao inglês.
O “Areeiro por Ti” também disponibiliza acompanhamento 
social e educacional; apoio ao nível da inserção profissional; e 
acabou de abrir inscrições para aulas de ginástica sénior. 
Desde a sua inauguração, o Centro, localizado na rua Wanda 
Ramos, lote 13, tem realizado diversas atividades em datas 
comemorativas como o Carnaval, o Dia dos Namorados e o 
Areeiro em Férias da Páscoa. 

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

Rua do Arco do Cego

| Ginástica de Manutenção Sénior
| Ginástica Localizada
| Pilates
| Yoga
| Zumba
| Danças Salão
| Hip-Hop (dos 6 aos 18)
| Coro do Areeiro
| Atelier de Expressão Dramática

                     *Abertura de atividades sujeita a um número mínimo de inscrições

O Centro Intergeracional do Areeiro é um 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

Freguesia
Areeirodo

| Atelier de Artes-Manuais
| 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

Atividades

APOIAREEIRO

serviços úteis:

revista da freguesia AREEIRO
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Sabia que...
…tem descontos nas consul-tas médicas?
Poderá consultar os preços das consultas de especiali-dades, nos nossos Postos Clínicos ou na página 23. 

Programa 
“olá, Bom dia” na CMtV
Com a finalidade de ajudar a minimizar os casos de 
isolamento e solidão, a Junta de Freguesia do Areeiro 
criou o Programa “Olá Bom Dia”, que consiste num 
telefonema diário para os moradores da Freguesia do 
Areeiro que se encontrem em situação de isolamento.
Este telefonema permite perceber se os mesmos se 
encontram bem ou necessitam de alguma ajuda em 
particular. São momentos com palavras amigas e afe-
tuosas que, diariamente, quebram as solidões.
Os moradores que usufruem deste programa são sina-
lizados pelo Departamento de Ação Social da Junta de 
Freguesia do Areeiro.
Este programa foi motivo de reportagem por parte da 
CMTV, que nas instalações da sede da Junta de Fre-
guesia ouviu uma das pessoas abrangidas pelo progra-
ma e também o seu presidente, Fernando Braamcamp. 

Malhas solidárias 
Este é um novo projeto onde todos podem participar, principal-
mente os que gostam de fazer tricot ou crochet, ou então que 
gostariam mas não sabem.
É para atender a ambos que casos que foi criado o Malhas Solidá-
rias, o novo Clube de Tricot e Crochet do Areeiro.
Aqui pode praticar, aprender e ao mesmo tempo, ser solidário.
À segunda e sexta-feira, entre 15h30 e as 17h30, venha ter con-
nosco para desenvolver as suas aptidões e, caso o entenda, tor-
nar-se solidário contribuindo com quadrados de crochet, com 9 
cm x 9 cm, que serão transformados em mantas para doar aos 
utentes do Lar Residencial de São João de Deus. Poderá ainda 
participar doando novelos ou restos de lã e agulhas. 
Informações e doações:
Centro intergeracional do Areeiro
rua do Arco do Cego, n.º 54 | tel: 211 947 395
sede | rua João villaret, n.º 9 | tel: 218 400 253



Olá, 
Bom dia

É bom ouvi-lo 
sorrir!

Freguesia
Areeirodo

O “Olá Bom dia” é um Programa 
criado com o objetivo de combater 
o isolamento social da população 
idosa da Freguesia do Areeiro.

O Programa consiste em telefonemas 
diários para o utente, referenciado 
pela equipa técnica da Ação Social, 
não só no sentido de perceber se o 
idoso se encontra bem, como 
também de lhe dar uma palavra 
amiga.

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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ESPAÇO PÚBLICO

logradouros 
da Praça Pasteur 
e da avenida de Madrid 
Conforme era desejo dos moradores e para concretizar o com-
promisso assumido pela Junta de Freguesia perante os mes-
mos, procedeu-se à marcação dos lugares de estacionamento 
no logradouro da Avenida de Madrid, tornando-o um local de 
exclusividade para os residentes.
Já no logradouro da Praça Pasteur será realizada uma interven-
ção de melhoramento das acessibilidades e do estacionamen-
to. A obra surge de um protocolo assinado entre a Junta de 
Freguesia do Areeiro, a EMEL e o Instituto de Gestão Financei-
ra da Segurança Social e tem por objetivo acabar de vez com 
o estacionamento caótico e abusivo que impedia os moradores 
de estacionarem perto da sua residência. 

Obras de requalificação 
do largo do Casal Vistoso 
Uma zona não tarifada e com fiscalização deficiente é o refúgio 
ideal para todos os automobilistas que tentam evitar as zonas 
tarifadas. Numa freguesia com escassez de estacionamento 
como é a do Areeiro, a Junta de Freguesia não podia ficar in-
diferente a esta situação e, por delegação de competências, 
elaborou um plano de recuperação do Largo do Casal Vistoso 
com o objetivo de defender os interesses dos moradores. Esta 
obra compreende o reperfilamento de todo o espaço, incluin-
do o pedonal, com melhoramento do piso e inclusão de zonas 
ajardinadas, estando a conclusão dos trabalhos prevista até ao 
final do mês de junho. O ordenamento e fiscalização do estacio-
namento será da responsabilidade da EMEL.

Novo parque canino 
no Jardim Fernando Pessa

O Jardim Fernando Pessa tem desde o final de junho um par-
que canino vedado com cerca de 180m2 onde os cães podem 
correr e brincar soltos em segurança. A Junta de Freguesia do 
Areeiro instalou neste espaço vários equipamentos para o efei-
to, como o sobe e desce, o slalom, as barreiras de salto e um 
túnel, além do bebedouro na entrada e do wc. O objetivo é 
criar uma alternativa segura e divertida para donos e cães. 
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Requalificação da parte 
central da Praça de Londres
A zona de atravessamento de um lado para o outro da Praça 
de Londres, junto à igreja de São João de Deus, é utilizada 
diariamente por um elevado número de pessoas, pelo que se 
foi progressivamente degradando, atingindo um estado de 
grande risco em termos de segurança. Perante isto, a Junta 
de Freguesia do Areeiro entendeu requalificar o local, substi-
tuindo o alcatrão em mau estado na zona pedonal central por 
lajes, rebaixando os lancis dos passeios de modo a facilitar a 
mobilidade dos peões de mobilidade reduzida e introduzindo 
elementos táteis para sinalização e alerta dos invisuais.

Intervenção no Bairro 
do Arco Cego 
A pedido da Junta de Freguesia do Areeiro decorreu no dia 19 
de junho uma sessão pública de esclarecimento da população 
sobre as obras do Bairro do Arco do Cego. Nesta sessão foi pos-
sível ouvir as reclamações dos moradores em relação ao projeto 
de requalificação do bairro, tendo estado presentes o arquiteto 
projetista e responsáveis do departamento de obras, dos espa-
ços verdes, da mobilidade e do trânsito, de forma a que nenhum 
tema ficasse por esclarecer. Na fase de perguntas foram ouvidos 
27 moradores, de um total de 60 que estiveram presentes, tendo 
as suas questões sido respondidas pela Câmara Municipal de Lis-
boa (CML). No final a CML anotou todas as dúvidas levantadas, 
tendo o Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando 
Bramcaamp, exigido que se procedesse de forma célere à repa-
ração das situações de resolução mais imediata. Após este com-
promisso, a Junta de Freguesia do Areeiro e a Câmara Municipal 
de Lisboa vão oportunamente convocar uma nova reunião para 
apreciação do resultado final.

Jardim Fernando Pessa
Este é um espaço privilegiado da freguesia que, devido ao seu 
usufruto intensivo, merece uma atenção especial, tanto ao nível 
da manutenção como da reparação de equipamentos e infraes-
truturas. Entre todas as intervenções realizadas, destaque para a 
requalificação do bebedouro que havia sido parcialmente arran-
cado pela base e que originou uma rotura no abastecimento de 
água; a reparação de bancos com mesa e das redes que delimitam 
o campo de jogos, reforçando com soldadura as novas barras da 
estrutura e substituindo a rede danificada por painéis; e ainda a 
colocação de dois bonecos de mola no parque infantil, equipa-
mentos que foram vandalizados e que não tinham recuperação.

JUntA de FreGUesiA
• Reparação das calçadas
• Refixação e substituição de sinalização vertical
• Repintura de passadeiras
• Manutenção e substituição do mobiliário urbano    
   (bancos, pilaretes, papeleiras, floreiras,  
   corrimões, gradeamentos de protecção)
• Manutenção e reparação de Parques Infantis

CÂmArA mUniCiPAL de LisboA
• Reparação do alcatrão
• Colocação de nova sinalização vertical
• Autorização de novas passadeiras
• Iluminação

JUntA de FreGUesiA
COMPETÊNCIAS
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A importância 
das nossas árvores
A manutenção do bom estado dos espaços ajardinados e áreas 
envolventes da freguesia tem sido, desde o início do mandato, 
uma das prioridades deste Executivo, uma vez que têm a ver di-
retamente com o bem estar da população e que justifica o seu 
lema “é bom viver no Areeiro”. Em relação às podas e abates 
de árvores, como já foi referido em edições anteriores, em vias 
estruturantes da cidade as situações de abate são da responsa-
bilidade da Câmara Municipal de Lisboa, supervisionadas pelo 
Departamento de Espaços Verdes. Este Executivo tem procura-
do que todas as situações sejam o mais claras e transparentes 
possível, exigindo da autarquia municipal o compromisso de 
replantação imediata de novas espécies nos locais intervencio-
nados. Recentemente, a Junta de Freguesia procedeu a diver-
sas operações, nomeadamente na placa central da Av. Afonso 
Costa, na Rua Aquiles Machado, no logradouro do Autoparque 
Madrid , na Av. Marconi e na Rua Brás Pacheco. 

ESPAÇOS VERDES
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Diariamente, muitas são as tarefas que o de-
partamento de Higiene Urbana tem a seu 
cargo, umas integradas nos serviços de rotina 
de limpeza, outras de caráter mais pontual, 
especialmente no apoio a situações como aci-
dentes rodoviários ou derrocadas. 
Para responder com maior prontidão e efi-
ciência, a Junta de Freguesia do Areeiro não 
tem medido esforços para colocar ao serviço 
da população os equipamentos mais adequa-
dos a cada situação. É dentro deste espírito 
que foi adquirido um novo motociclo com 
aspiração, o vulgar motocão, destinado à re-
colha dos dejetos caninos, e também um as-
pirador de folhas, que permite uma remoção 
mais rápida e completa das folhas no espaço 
público. 

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

Aquisição de equipamentos aumenta capacidade de resposta 

Sacos para 
a recolha dos 
dejetos caninos 
Porque cada gesto pode fa-
zer a diferença, a Junta de 
Freguesia do Areeiro tem dis-
poníveis sacos próprios para 
a recolha dos dejetos cani-
nos, que podem ser levanta-
dos na Sede, na Delegação e 
no Posto de Limpeza da Jun-
ta de Freguesia do Areeiro.
Ajude-nos a manter um 
Areeiro mais limpo e melhor 
para todos!

p.17

HIGIENE URBANA
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EDUCAREEIRO

- Apoio ao Estudo (do 5º ao 9º ano)- Expressão Dramática (adultos/crianças)
- Coro do Areeiro (adultos)- Expressão Plástica (adultos)

Saiba mais na página 10 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!

Com o objetivo de incentivar o conhecimento científico, a Junta de Fregue-
sia do Areeiro celebrou um protocolo, em fevereiro, com o Instituto Superior 
Técnico, Clube de Rugby do Técnico e Agrupamento de Escolas D. Filipa de 
Lencastre cujo propósito é a realização de projetos científicos nas áreas da físi-
ca, ciências e matemática com os alunos do Agrupamento de Escolas Filipa de 
Lencastre. A monitorização destes projetos está a cargo de alunos do Instituto 
Superior Técnico, sendo o produto final exposto numa Feira de Ciências aberta 
a toda a comunidade. Além disso, os alunos têm a oportunidade de beneficiar 
de duas aulas semanais de acompanhamento, sessões práticas de experiên-
cias e a implementação de um projeto, incentivando e potencializando novos 
talentos nestas disciplinas.

FeIra De CIênCIa aBerta

Promovido pela Agrupamento de Escola 
D. Filipa de Lencastre, este projeto tem 
como principal finalidade dar a conhecer 
aos alunos a realidade do mundo do tra-
balho nas suas diversas vertentes.
Funcionando como estágio de um dia, os 
alunos percorrem várias instituições e em-

ProJeto JoB sHaDoWIng
uM DIa CoM 
o PresIDente Da Junta
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A Junta de Freguesia do Areeiro tem vindo a investir cada vez 
mais no setor da Educação e do desenvolvimento das crianças e 
jovens do Areeiro, criando atividades e iniciativas para a popula-
ção escolar que complementam e potenciam os conhecimentos 
adquiridos na escola.

Educação primeiro

Na área da escrita criativa, a Junta de Freguesia do Areeiro apoiou a iniciativa “Fá-
brica de Histórias” que tornou possível o lançamento de um livro intitulado “Um 
Mundo Depois de Outro” que foi todo ele escrito e ilustrado pelos alunos da EB 2/3 
Filipa de Lencastre, no ano letivo 2016/2017. A obra que também é acompanhada 
por um DVD documental e um filme de animação foi apresentada no dia 31 de maio 
no auditório Filipa com a presença do Presidente Fernando Braamcamp e da Vogal 
responsável pelo Pelouro da Educação Patrícia Brito Leitão. O auditório foi pequeno 
para a quantidade de familiares, amigos e professores que quiseram estar presentes 
para testemunhar o resultado do trabalho realizado ao longo do último ano letivo. A 
história não podia fazer mais sentido, tendo em conta que se centra na extinção de 
espécies e no nosso papel sensibilizador na proteção dos animais, dos seus habitats 
naturais e em última instância do Ambiente. 

ProJeto “FáBrICa De HIstórIas”

presas, nas quais recolhem elementos que 
lhes permite escolher com maior rigor a 
área de formação académica a seguir.
No âmbito do mesmo, no passado mês de 
Fevereiro, o Presidente da Junta de Fre-
guesia do Areeiro, Fernando Braamcamp, 
acolheu dois jovens do 11.º ano que o 
acompanharam e tomaram contacto dire-
to com a realidade do que é o quotidiano 
de um autarca.
Para além disso, também puderam ser 
esclarecidos sobre diversas matérias, en-
tre as quais as competências da Junta e o 
modo de funcionamento da mesma.
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vAmos enCHer A FreGUesiA de AZUL!
Para assinalar o mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infân-
cia, a Junta de Freguesia do Areeiro promoveu a iniciativa 
“Vamos encher a freguesia de Azul”, composta por um con-
junto de ações que decorreram entre os dias 30 de março 
e 4 de abril, cujo principal objetivo foi unir agentes educa-
tivos, Poder Local e comunidade em geral na promoção da 
proteção das nossas crianças e jovens.
Para dar corpo à mesma, toda a comunidade foi desafiada 
a aderir através da criação e colocação de laços azuis no 

espaço público, chamando dessa forma a atenção para a 
existência desta problemática como uma realidade muitas 
vezes encoberta e/ou silenciada.
Os mesmos poderiam ser deixados em jardins, praças, gra-
deamentos, bancos, postes, onde quer que suscitassem um 
olhar, uma interrogação, onde trouxesse esta problemática 
à consciência de quem passava. 
Esta iniciativa contou com a envolvência da vogal da Edu-
cação, Patrícia Brito Leitão, e  do Presidente da Junta, Fer-
nando Braamcamp, tendo este concedido uma entrevista 
sobre o tema à Rádio Marginal.
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uma freguesia 
com desporto para todos 

MOVIMENTAREEIRO

Areeiro voLtA A briLHAr nAs oLisiPÍAdAs 2017
Depois do êxito alcançado na edição anterior, em que os 
nossos jovens atletas subiram ao pódio 13 vezes e alcan-
çaram o 2.º lugar na classificação final global, a Junta de 
Freguesia do Areeiro voltou a estar presente na 3ª Edição 
das Olisipíadas.
Os nossos jovens atletas estiveram em grande destaque 
nas finais dos Jogos da Cidade que decorreram no fim de 
semana de 3 e 4 de junho no Estádio Universitário de Lis-
boa com mais de 700 inscritos nas 13 modalidades.
No final, o esforço e dedicação das crianças e jovens par-
ticipantes foi recompensado, tendo o Areeiro voltado a 
conquistar o 2º lugar da classificação geral.

torneio de tÉnis de mesA
Teve lugar nos dias 25 e 26 de março, no Complexo Desportivo 
Municipal do Casal Vistoso, mais um torneio de ténis de mesa 
organizado pela Junta de Freguesia do Areeiro e Associação 
das Colectividades do Concelho de Lisboa. No mesmo parti-
ciparam atletas federados e não federados, individualmente 
ou representando entidades coletivas, em todos os escalões, 
e ainda atletas de desporto adaptado. Para além da oferta 
de t-shirts a todos os participantes, os melhores classificados 
receberam taças, medalhas e troféus, tanto a nível individual 
como coletivamente. A Junta de Freguesia esteve represen-
tada pelo seu Presidente Fernando Braamcamp, Tesoureiro  
AmeetKumar e Vogal do Desporto Patrícia Brito Leitão.
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Areeiro APoiA CAndidAtUrA de LisboA 
A CAPitAL eUroPeiA do desPorto
Foram mais de 500 crianças, entre os 5 e os 10 anos de idades, que acei-
taram o desafio e juntaram-se à Junta do Areeiro para demonstrar o apoio 
da Freguesia à candidatura de Lisboa à Capital Europeia do Desporto! O 
nosso obrigado a todos os alunos que participaram no “Lisbon Road 2021” 
humano e a todos os professores que ajudaram e aceitaram esta parceria 
entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a EB1 São João de Deus. Também 
com o mesmo propósito, realizou-se no final do mês de março um desfile 
em que estiveram representadas todas as freguesias do distrito. Aconte-
ceu no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, no intervalo do jogo entre o 
Benfica e o Belenenses, tendo o Areeiro sido representado pelo Vasco, um 
dos alunos da citada escola.

esCoLinHAs de FUteboL do Areeiro 
Já conhece o projeto das Escolinhas de Futebol da sua fregue-
sia? Esta iniciativa que conta já com 11 anos de atividade e que 
já deu formação a mais de 100 crianças tem por objetivo iniciar 
os jovens na prática de futebol, fomentar o desportivismo, fo-
mentar o desportivismo, dinamizar as relações interpessoais e 
melhorar as capacidades físicas e motoras dos participantes. 
Esta é uma forma de ensinar as nossas crianças a serem bons 
desportistas, mas também bons cidadãos.
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Consultas médicas ao 
domicílio comparticipadas

SAÚDE

A Junta de Freguesia do Areeiro acaba de fazer uma parceria 
com os Anjos da Noite que permite aos residentes da nossa 
freguesia terem assistência médica ao domicílio, 24 horas por 
dia, por €25. Para usufruir deste benefício, basta inscrever-se 
no Posto Clínico Óscar Monteiro Torres, localizado na Av. Óscar 
Monteiro Torres, nº 19 A. Posteriormente, quando necessitar 
deste serviço pode ligar para a linha dos Anjos da Noite (707 
507 507) e requerer a consulta médica ao domicílio a qualquer 
hora do dia e em qualquer dia da semana. Esta parceria 
pretende facilitar o acesso dos nossos fregueses a serviços de 
saúde por um preço mais reduzido. 

esPeCIalIDaDes

Clinica Geral
Cardiologia 
Dermatologia
Oftalmologia 
Otorrino
Psicologia Adultos
Medicina Dentaria 
Ginecologia 
Nutricionista 
Enfermagem

Centro Clínico – Sede
Clínica Geral
Psicologia
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:

No sentido de complementar os serviços oferecidos a população nos 
centros clínicos da Autarquia, foram estabelecidos diversos protocolos 
exclusivos para residentes, de salientar os seguintes:

dr. Fernando seabra, consultas de Psiquiatria
dr. Almeida santos, consultas de Urologia
dra. Paula duarte, consultas de Psiquiatria

Para usuFruIr Destes ProtoColos, Basta MarCar a Consul-
ta nuM Dos Centros ClÍnICos.

Já conhece os nossos postos clínicos?
Os postos clínicos da Freguesia do Areeiro contam com 
uma equipa clínica credenciada composta por um diretor, 11 
médicos e dois enfermeiros e têm como principal objetivo 
prestar cuidados de enfermagem e consultas médicas aos 
fregueses que delas necessitem a custos sociais.
E a pensar no seu conforto e na prestação de um melhor serviço, 
o posto Óscar Monteiro Torres foi alvo de uma requalificação, 
tendo sido criado um novo gabinete de estomatologia com 
o objetivo de melhor responder à procura das consultas da 
especialidade, bem como dotar os restantes gabinetes de 
melhores condições funcionais.

ProtoColos exClusIVos Para resIDentes
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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 €

Considerando que a população da Freguesia se encontra bastante envelhecida, como no resto da cidade de 
Lisboa, é pertinente pensar-se em auxiliar os residentes com dificuldade de locomoção. Sendo que a autarquia 
possui dois Centros Clínicos com várias especialidades e um serviço de enfermagem, é uma mais valia estender-se 
o serviço de enfermagem ao domicílio.

atos de enfermagem Preço 

Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00 €

Vacinas 1,00 € 

B M Test 1,50 € 

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

enFerMageM DoMICIlIárIa

Em dezembro de 2015, no âmbito da Medicina Dentária, 
iniciámos as próteses dentárias com a Dra. Maria Gameiro 
em colaboração com o laboratório HI-TEC Montellano. Po-
derá pedir orçamento para prótese ou mesmo pequenos 
arranjos, a preços simpáticos. 

   Próteses DentárIas

As consultas médicas e os servi-
ços de enfermagem nos Postos 
Clínicos da Junta de Freguesia do 
areeiro, estão sujeitos a uma tabe-
la de preços, podendo em alguns 
casos variar em função de ser ou 
não residente na Freguesia.

nas consultas de CLÍniCA GerAL, 
os moradores com idade igual ou 
superior a 65 anos  beneficiam do 
desconto de 30%

taBela De Preços - resIDentes e não resIDentes
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Consultas
Médicas

Domiciliárias
Famílias residentes na Freguesia

Inscrição prévia para acesso a condições especiais:
Posto Clínico Óscar Monteiro Torres

Av. Óscar Monteiro Torres 19 A |217 972 795

As
sis

tência Médica 24h

Acordo com


