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Com o Natal e o início de um novo ano, chega o momento de olharmos mais para o que realmente 
faz a diferença nas nossas vidas. Dezembro é por sinal um mês de afetos, balanços e reflexões, 
até porque o final do ano significa o fim de um ciclo, mas sobretudo o início de um novo desafio.
2017 voltou a ser pautado por uma estratégia assente no empenho, dedicação e trabalho em prol 
de quem vive, trabalha e visita o Areeiro e foi com orgulho que vimos reconhecida a confiança no 
nosso desempenho nas eleições autárquicas de dia 1 de outubro.
Foi com grande orgulho que voltei a assumir a responsabilidade e o compromisso de ser Presiden-
te de uma das melhores e mais desenvolvidas freguesias de Lisboa.
Além dos votos de um Santo Natal e de um 2018 repleto de saúde e paz, deixo-vos o meu mais 
sincero compromisso no sentido de reforçar a relação de proximidade com todos os residentes, 
trabalhadores e visitantes do Areeiro.
Só assim, com dedicação e trabalho, é possível continuar a investir numa freguesia cada vez mais 
dinâmica e empreendedora, mas também preocupada com as causas sociais e com as reais ne-
cessidades de todos.

Por si, por nós, por um Areeiro mais próximo de todos.
Bem haja a todos.

Votos de um Feliz Natal e de um 2018 com saúde e paz,
Fernando Braamcamp

POR UM AREEIRO MAIS PRóXIMO DE SI
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INICIATIVAS DE NATAL
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Video-Mapping 
na Fonte luminosa
entre 14 e 23 de dezembro
Este ano, a fonte Luminosa da Alameda 
D. Afonso Henriques vai encher-se de 
cores e música para celebrar o Natal. 
Entre 14 e 23 de dezembro, será exi-
bido um espetáculo de video-mapping 
com uma divertida e inesperada his-
tória de Natal acompanhada pela mú-
sica de Cuca Roseta. Há três sessões: 
19H, 20H e 21H. Segundo a Câmara 
Municipal de Lisboa, «a imponente 
arquitetura da Fonte Luminosa reve-
la ser o palco ideal para esta proje-
ção de Natal onde o fogo e a água 
que complementam este evento vão 
tornar esta experiência mágica e sur-
preendente».

O Natal é uma época de afetos e solidariedade e com o objetivo de tornar esta quadra ainda mais especial para 
todos os nossos fregueses a Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) volta a apostar num conjunto de iniciativas para 
todas as idades. 

Este ano a JFA resolveu apostar numa forma diferente 
de celebrar o Natal, criando memórias e momentos es-
peciais para todas as famílias da freguesia. Em vez da 
habitual entrega do presente de Natal, este ano a JFA 
ofereceu bilhetes familiares para que todos pudessem 
desfrutar de uma tarde animada no Circo Chen, na Bela 
Vista.

Levámos as Nossas
Famílias ao Circo  

Com o objetivo de proporcionar umas 
férias de Natal lúdicas e didáticas para as 
crianças da freguesia do Areeiro, a JFA 
volta a disponibilizar um programa de 
ocupação dos tempos livres que se reali-
za entre 18 e 29 de dezembro no Centro 
Intergeracional do Areeiro. O programa 
destina-se a crianças entre os 6 e os 12 
anos, é exclusivo para residentes e inclui 
ateliers de expressão plástica, corporal e 
dramática, cinema, magia, jogos e idas à 
piscina e ao Museu da Marioneta.

areeiro em Férias de natal 
entre 18 e 29 de dezembro
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texto Festas de natal do CIa e do CDC
Este ano, o Centro Intergeracional do Areeiro (CIA) organizou 
uma festa de Natal especial com atuações e espetáculos dos 
seus alunos de zumba, hip-hop, coro, teatro, entre outros. A 
festa decorreu dia 14 de dezembro no Auditório da Igreja de 
São João de Deus. 
Já o Centro de Desenvolvimento Comunitário (CDC) realizou 
a 19 de dezembro, às 20H, um Jantar de Natal Multicultural. 
Todos os nossos alunos e famílias foram convidados a partilhar 
connosco todas as tradições e costumes das suas famílias num 
jantar partilhado.

Cabazes solidários
Todos os anos pela altura do Natal, a JFA entrega cabazes 
solidários a mais de uma centena de agregados familiares da 
nossa freguesia, num total de 266 pessoas abrangidas. O ob-
jetivo desta medida é proporcionar aos nossos fregueses um 
Natal com tudo o que esta quadra lembra, como o bacalhau 
ou o bolo rei, além dos bens essenciais.

Almoço de Natal de convívio
E como o Natal é uma época de partilha e convívio, a Junta 
de Freguesia do Areeiro organiza todos os anos um almoço 
muito especial e animado. O repasto é todo ele organiza-
do e servido pelos funcionários da Junta de Freguesia do 
Areeiro e tem por objetivo combater a solidão e promover 
momentos de convívio. 



NOVO PORTAL DE EMPREGO 
A Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) lançou uma plataforma 
de emprego direcionada para fregueses e empregadores do 
Areeiro que pretende ser um ponto de encontro entre quem 
procura trabalho e quem procura colaboradores. O objetivo 
do portal “O que posso oferecer?” que está disponível no site 
da JFA é promover tanto candidatos como ofertas de trabalho 
e, apesar de estar aberto a inserção de empregos vindos de 
fora da freguesia, dá prioridade às empresas locais.
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APOIO ALIMENTAR A qUASE 100 FAMÍLIAS

ÁREA SOCIAL 

Sabia que o Gabinete de Ação Social da Junta de Fregue-
sia do Areeiro disponibiliza Banco Alimentar para agrega-
dos familiares em situação de carência económica? Entre 
janeiro e outubro deste ano foram integrados em média 
dois novos agregados por mês neste programa que apoia 
à data quase 100 famílias, num total de 237 fregueses. De 
salientar que a distribuição dos cabazes alimentares é feita 
uma vez por mês nas instalações do Centro Social Paroquial 
São João de Deus.

ARRANqUE DO GEPE – GRUPO DE ENTREAJUDA 
NA PROCURA DE EMPREGO  
No âmbito do protocolo assinado com o IPAV – Instituto 
Padre António Vieira, iniciou-se em outubro o primeiro 
Grupo de Entreajuda na Procura de Emprego, funcionan-
do o mesmo todas as quartas-feiras, entre as 10H30 e as 
12H30 na Casa da Cultura e Juventude do Alto do Pina 
(Rua Capitão Henrique Galvão, n.º 9). Para participar bas-
ta comunicar a intenção por e-mail (gepe@jf-areeiro.pt).

AREEIRO INTEGRA PROJETO 
DE CUIDADORES INFORMAIS

O Areeiro é uma das quatro freguesias escolhidas para a 
1.ª fase do projeto para Cuidadores Informais da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa. Esta iniciativa que será, 
posteriormente, alargada a todas as freguesias da capi-
tal tem por objetivo promover o desenvolvimento e o 
crescimento pessoal do cuidador e melhorar a qualidade 
de vida dos seus familiares ou dependentes.
O novo Centro de Recursos e (In)Formação a Prestado-
res de Cuidados Informais pretende habilitar, ajudar e 
apoiar psicologicamente os cuidadores e a sua família, 
além de prevenir o risco de sobrecarga física e emocio-
nal e contribuir para que este papel seja reconhecido. 
Mais informações sobre este espaço, os grupos de au-
toajuda e ações de formação e sensibilização disponí-
veis por telefone (218 413 017) ou e-mail (cefc@scml.pt).
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A Junta de Freguesia do Areeiro e a PSP realizaram em novem-
bro uma sessão de esclarecimento à população sobre o progra-
ma “Estou Aqui Adultos”. O objetivo da iniciativa foi informar 
os nossos fregueses da importância de aderirem a este serviço 
gratuito da PSP que assegura a segurança de adultos que, pelas 
mais variadas razões, possam sofrer alguma desorientação na via 
pública. As pulseiras Estou Aqui –  semelhantes às que são usa-
das no Verão pelas crianças – são dirigidas a pessoas que, em 
função da idade ou de patologia, possam ficar desorientadas ou 
inconscientes na via pública e promover o reencontro célere com 
familiares. Para aderir basta deslocar-se à esquadra mais próxima 
da sua residência e obter uma pulseira que tem a inscrição “Call/
Ligue 112” e um código alfanumérico que permite às autorida-
des terem acesso aos dados de identificação do proprietário da 
pulseira, assim como o contacto de familiares. 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 
SOBRE SEGURANÇA DE IDOSOS

INÍCIO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR

Todos os anos, mais de 200 pessoas inscrevem-se na nossa 
Universidade Sénior que é já uma das atividades mais pro-
curadas pelos nossos fregueses, mas também por vizinhos 
de outras freguesias. Este ano, o arranque do ano escolar 
dos nossos seniores volta a trazer aulas tão variadas como 
Informática, História e História da Arte, Sociologia, Inglês, 
Alemão, Azulejaria, Pintura, Yoga, Tai Chi Chuan, entre ou-
tras. Esta iniciativa pretende contribuir para a atualização de 
conhecimentos da população sénior e estimular a criação e 
manutenção de relações sociais e culturais, no sentido de 
tornar o envelhecimento mais ativo e mais inclusivo. Além 
das aulas da Universidade Sénior do Areeiro, a Junta de Fre-
guesia organiza visitas de estudo, aulas e workshops de cerâ-
mica, pintura e hidroginástica.

“OLá BOM DIA”: ESTAMOS CADA VEz MAIS 
PERTO DE SI

Numa sociedade com uma esperança média de vida cada 
vez mais elevada, é urgente criar programas que incen-
tivem o envelhecimento ativo, mas também o acompa-
nhamento dos seniores no seu dia a dia. A iniciativa “Olá 
Bom Dia” criada pela Junta de Freguesia do Areeiro dá 
esse apoio diariamente a dezenas de fregueses através 
de um telefonema para perceber se estes se encontram 
bem de saúde, além de lhes proporcionar uma palavra 
amiga. Para usufruir deste programa, basta contactar a 
Junta de Freguesia do Areeiro e agendar uma avaliação 
do caso que será realizada pelo nosso Gabinete da Área 
Social.
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A Junta de Freguesia do Areeiro criou no início de 2017 o 
Centro de Desenvolvimento Comunitário (CDC) com o objeti-
vo de melhorar a qualidade de vida dos moradores do Bairro 
das Olaias e do Portugal Novo através da dinamização de um 
conjunto de atividades e iniciativas facilitadoras do sucesso 
escolar e da participação cívica. Este equipamento social dis-
ponibiliza gabinetes de atendimento social e de psicologia, 
atividades seniores e educativas, explicações, aulas de tea-
tro e de hip-hop, um clube de fotografia e vídeo, aulas de 
português língua não materna e grupos para a mudança para 
promover a participação cívica e o envolvimento comunitário. 
Além disso, organiza passeios e visitas culturais, nomeada-
mente durante o período de férias escolares. 
Atualmente, o CDC dá acompanhamento e apoio ao estudo a 
46 crianças e jovens do 1.º ao 11.º ano e alargou o seu horário 
até às 20H com o objetivo de dar resposta às necessidades 
das crianças e famílias. 

INCENTIVO À EMPREGABILIDADE
No âmbito do trabalho desenvolvido na REDE EFE (Educa-
ção, Formação e Empregabilidade), onde a Junta de Fregue-
sia do Areeiro participa regularmente, foi estabelecida uma 
parceria com  o Projeto BIP- ZIP Roteiro Emprega com vista a 
reforçar o trabalho desenvolvido na área da empregabilida-
de. Neste sentido, o Centro de Desenvolvimento Comunitá-
rio começou a dinamizar atendimentos e ações de sensibili-
zação em dezembro de 2017.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

COMBATE AO BULLYING
No arranque do ano letivo, o Centro de Desenvolvimento 
Comunitário organizou em parceria com a PSP – Escola Se-
gura uma ação de sensibilização para o bullying aberta a to-
dos os interessados. O objetivo desta iniciativa foi sobretudo 
ajudar os mais jovens ao nível da integração e interação com 
os pares num momento de maior ansiedade e nervosismo, 
como pode ser o regresso às aulas. 



A Comissária europeia do Emprego, Assuntos Sociais, Compe-
tências e Mobilidade Laboral Marianne Thyssen e o Secretário 
de Estado da Educação, João Costa, visitaram no dia 28 de 
novembro o Centro Intergeracional do Areeiro para assistir à 
aplicação prática da metodologia dos Grupos Aprender Brincar 
Crescer (GABC). Este dia foi particularmente especial porque 
a comissária participou nas atividades e leu uma história, em 

CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO

Comissária europeia visita Grupos Aprender Brincar Crescer
português, aos bebés e crianças que frequentam os GABC.  
Recorde-se que estas sessões são gratuitas, realizam-se uma 
vez por semana, desde outubro, no Centro Intergeracional do 
Areeiro e destinam-se a bebés e crianças até aos 4 anos que 
não frequentem creche ou jardim de infância, mas também aos 
seus pais, avós ou outros cuidadores. Por falta de vaga nos co-
légios, por incapacidade financeira ou por opção das famílias, 
os bebés e as crianças que ficavam em casa têm agora uma 
oportunidade de brincar com outras e de estarem mais prepa-
radas para o posterior ingresso na escola.
Uma vez por semana, cerca de dez crianças e educadores reú-
nem-se numa das salas do Centro Intergeracional do Areeiro para 
brincar com materiais improváveis, mas também para que os adul-
tos possam conversar, trocar experiências e até angústias.
«Este projeto não é bom apenas para estas crianças que estão 
aqui, mas para todas as crianças que possam vir a beneficiar 
deste projeto», disse Marianne Thyssen, em declarações aos 
jornalistas depois de ler em português a história “O Bolinha 
vai à Escola”.

ATIVIDADE PROMOVE APRENDIzAGEM 
E PRáTICAS PARENTAIS 
Os Grupos Aprender Brincar Crescer pretendem promo-
ver oportunidades de aprendizagem significativas para 
crianças e adultos, num ambiente informal e multicul-
tural; facilitar a inclusão social; encorajar o desenvolvi-
mento das competências pessoais e sociais dos pais e 
outros cuidadores; reduzir o stress psicológico das fa-
mílias; promover práticas parentais adequadas à idade 
e período de desenvolvimento das crianças; e facilitar 
o desenvolvimento de atitudes e expectativas positivas 
em relação à educação; entre outras.
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Cumprir o Direito à Educação implica muito mais do que sim-
plesmente proporcionar o acesso de todos à escola pública. 
Com essa preocupação em mente, a Junta de Freguesia do 
Areeiro (JFA) mantém a aposta em medidas que estimulam os 
mais jovens no seu percurso escolar. 
Além do desenvolvimento de vários programas extra-curricu-
lares como a “Fábrica de Histórias”, a “Feira de Ciência” e 
a natação, todos os anos a JFA oferece o material escolar a 
todos os alunos do 1º ciclo das escolas da freguesia. Esta me-
dida pretende estimular e motivar os mais jovens no seu per-
curso escolar, mas também minimizar o encargo das famílias 
no período do regresso às aulas. 
Este ano, estiveram na Escola Básica S. João de Deus vários 
elementos do Executivo da JFA para proceder à entrega dos 
kits de material escolar de regresso às aulas. Cada kit inclui 
material escolar essencial, como lápis, esferográficas, estojo, 
régua, canetas de feltro, lápis de cor, tesoura e cadernos. 

EDUCAÇÃO

O Presidente da JFA, Fernando Braamcamp, a vogal responsável pela 
Educação e o tesoureiro estiveram na EB S. João de Deus 
a distribuir material escolar

NOVO ESPAÇO JOVEM 
Com o objetivo de reforçar a oferta de atividades de 
ocupação de tempos livres e de apoio ao estudo das 
crianças e jovens do Areeiro, a JFA criou um novo Es-
paço Jovem que se localiza no Centro Intergeracional 
do Areeiro. 
O novo espaço destina-se a alunos que residam no 
Areeiro e que frequentem entre o 5º e o 9º ano de es-
colaridade e tem um custo mensal de €15. 
As inscrições podem ser feitas no CIA (Rua Arco do 
Cego, nº 54 | 21 194 73 95).

LIMPEzA E REPARAÇÕES 
NA EB1 SÃO JOÃO DE DEUS
Antes do arranque do ano letivo, a Junta de Freguesia 
do Areeiro procedeu a uma operação de limpeza e re-
paração das instalações da EB1 São João de Deus com 
o objetivo de garantir as melhores condições para os 
alunos do Jardim de Infância António José de Almeida 
e da EB1. A par desta medida, a JFA procedeu ao re-
forço da limpeza deste espaço, através da contratação 
de mais dois funcionários da limpeza em regime diário.  

O Ponto de Encontro que liga
empregadores e desempregados

da Freguesia do Areeiro

oquepossooferecer.jf-areeiro.pt/

Portal
O que posso
oferecer?

Tem ofertas
de emprego?

Precisa
de emprego?

Consulte o
nosso site!
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ESPAÇO PÚBLICO

Novo mural de arte urbana 

Depois do sucesso do mu-
ral feito em julho na sede da 
Junta de Freguesia do Areeiro 
com o propósito de contrariar 
os “tags” que proliferam nas 
fachadas e muros da cidade, 
a JFA decidiu alargar a inicia-
tiva ao recém inaugurado es-
tacionamento do logradouro 
da Praça Pasteur. Este espaço 
conta agora com um extenso 
mural que mistura o urbano da 

cidade com o verde da Natu-
reza que tornou este estacio-
namento num local mais agra-
dável e com menos poluição 
visual. Estas iniciativas preten-
dem acima de tudo dar maior 
visibilidade à arte urbana, mas 
também aos artistas da nossa 
freguesia, como é o caso do 
autor destas duas obras, o 
artista Tomás Lucas, também 
conhecido por “Senhor”.

substituição e reparação 
de bancos
O Areeiro é conhecido pelas suas extensas e imponentes aveni-
das, assim como pelos seus bonitos jardins e pelas suas agradá-
veis praças. Com o propósito de tornar estes espaços ainda mais 
apelativos aos passeios dos nossos moradores, mas também de 
quem nos visita ou de quem aqui trabalha, a Junta de Freguesia 
do Areeiro procedeu à reparação e substituição de todos os ban-
cos durante o mês de setembro. O processo foi mais demorado 
do que gostaríamos porque houve um atraso na entrega, mas o 
resultado valeu a espera. De salientar que apenas os bancos que 
não tinham reparação foram substituídos, mas sempre mantendo 
o design dos anteriores, de forma a não perder a homogeneidade. 

Repavimentação 
da Av. Padre Manuel 
da Nóbrega
Em novembro, a Av. Padre Manuel da Nóbrega foi alvo 
de uma intervenção que visou melhorar esta via tanto 
para os condutores, como para os peões. A obra consis-
tiu na repavimentação da avenida, substituição de tam-
pas de esgoto e grelhas de sumidouros, e repintura da 
sinalização horizontal.



Substituição de calçada 
para reduzir quedas
A Junta de Freguesia do Areeiro procedeu à aplicação de pe-
dras de granito alternadas com pedras de calçada no cruza-
mento entre a Av. São João de Deus e a Av. de Roma, junto à 
estação da CP de Roma-Areeiro para reforçar a segurança dos 
peões. Este passeio passou assim a ter um efeito anti-derrapan-
te de forma a diminuir o risco de acidentes e quedas.

um espaço para si 
e para o seu amigo 
de quatro patas
O parque canino do Jardim 
Fernando Pessa que conta 
com vários equipamentos 
para que o seu cão se possa 
exercitar sem o risco de fu-
gir, já que o espaço é veda-
do, tornou-se num ponto de 
paragem obrigatória para os 
nossos fregueses e para os 
seus amigos de quatro patas. 
O espaço permite que o seu 
animal possa brincar e correr 
em segurança no sobe e des-

ce e nas barreiras de salto, 
além de disponibilizar uma 
caixa de areia e de um bebe-
douro à entrada. 
Este novo espaço veio refor-
çar ainda mais a oferta de 
lazer do nosso Jardim Fer-
nando Pessa que conta com 
um quiosque, um parque in-
fantil, um campo de jogos e 
uma zona com equipamentos 
desportivos para a prática de 
exercício físico. 
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ESPAÇO PÚBLICO

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 proteção)
• 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

Nova varredora elétrica
A Junta de Freguesia do Areei-
ro adquiriu uma nova varredo-
ra aspiradora elétrica no final 
de novembro para substituir 
as duas viaturas que tinham 
sido entregues pela Câmara 
Municipal de Lisboa no âmbi-
to da reforma administrativa. 
Os referidos veículos eram dos 
finais dos anos 80 e movidos a 
gasóleo, provocando poluição 

atmosférica e sonora. 
A nova varredora aspiradora 
elétrica foi adquirida atra-
vés do Fundo Ambiental e 
comparticipada por fundos 
europeus com o objetivo de 
diminuir os consumos e as 
emissões poluentes e conse-
quentemente reduzir os cus-
tos diretos e indiretos na sua 
utilização.

Nova estação de bicicletas 
partilhadas no Arco do Cego
Lisboa tem neste momento 60 km de ciclovias e uma nova rede 
de bicicletas partilhadas intitulada Gira que pretende que este 
meio de transporte seja uma alternativa ao carro no centro da 
cidade. A freguesia do Areeiro já tem uma estação da Gira, lo-
calizada na Rua Arco do Cego, onde pode levantar ou deixar a 
sua bicicleta. Para conhecer melhor este serviço basta aceder ao 
site da Gira ou descarregar a aplicação que está disponível para 
Android e iOS. Depois pode escolher o tipo de passe adaptado 
às suas necessidades – anual, mensal ou diário – e encontrar a 
estação e a bicicleta – clássica ou elétrica - mais adequadas. No 
final, ainda se pode avaliar o serviço através da APP Gira.



HIGIENE URBANA

Limpeza da rotunda Francisco Sá Carneiro 
Face ao impasse em relação à manutenção da 
placa central da Praça Francisco Sá Carneiro, 
a Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) proce-
deu à limpeza da mesma no final de outubro, 
cortando as ervas e removendo o lixo que se 
acumulava há meses no local. 
Recorde-se que no momento desta interven-
ção a manutenção da Praça Francisco Sá Car-
neiro estava ainda sob responsabilidade da 
Câmara Municipal de Lisboa, enquanto a JFA 
aguardava que esta transferisse a competên-
cia da sua gestão. de
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A Higiene Urbana é um pilar essencial para o bem-estar e qualidade de vida de qualquer freguesia e na nossa não é 
exceção. Diariamente a nossa equipa de colaboradores desenvolve várias ações de lavagem de ruas, deservagem, 
recolha de papeleiras e manutenção de lagos. No entanto, com a seca que se tem verificado no País, esta tarefa tem-
se tornado mais ingrata para estes trabalhadores porque a Junta de Freguesia do Areeiro adotou uma estratégia de 
redução do desperdício de água, sendo que durante os meses de outubro e novembro, as lavagens só se realizaram 
em situações que se justificassem. Quanto aos lagos da Praça João do Rio e Afrânio Peixoto, estes mantiveram o seu 
normal funcionamento porque têm um sistema fechado, ou seja, sem desperdício de água.

Deservagem na Rua Sarmento Beires
Em novembro deste ano, a Junta 
de Freguesia do Areeiro levou a 
cabo mais uma intervenção urgen-
te num jardim projetado pela Câ-
mara Municipal de Lisboa na Rua 
Sarmento Beires, nº 50. A JFA está 
mesmo a considerar solicitar junto 
dos Espaços Verdes da CML uma 
solução que torne este espaço 
mais agradável e viável, tendo em 
conta que a CML não previu um 
sistema de rega para este local.de
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Remoção de graffitis
Os tags e graffitis proliferam na nossa cidade 
e o Areeiro não é exceção. Com o objetivo de 
contrariar este fenómeno, a Junta de Fregue-
sia do Areeiro associou-se à Câmara Munici-
pal de Lisboa numa ação de limpeza de tags 
e graffitis das fachadas dos edifícios da nossa 
freguesia. Av. João XXI, Praça de Londres, Av. 
de Paris e Guerra Junqueiro são algumas das 
zonas que já foram alvo de intervenção. 
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OLHE MAIS PELA SUA RUA 
E PELA SUA SAúDE

A limpeza da nossa freguesia depende não só do trabalho 
dos colaboradores do Departamento de Higiene Urbana, mas 
também do civismo e do comportamento responsável de cada 
um de nós. 
Alimentar os pombos, deitar beatas e resíduos no chão, deixar 
sacos de lixo ao lado dos caixotes e não apanhar os dejetos 
do seu animal de estimação são alguns dos comportamentos 
a evitar. Estes gestos que se repetem diariamente nas nossas 
ruas prejudicam não só o bem-estar dos fregueses, mas 
sobretudo a sua saúde. 

APANHE OS DEJETOS DO SEU ANIMAL 

Sabia que os dejetos caninos são responsáveis pela transmis-
são de várias doenças infeciosas e parasitoses diversas, em 
especial às crianças que brincam nos jardins e outros espaços 
públicos? Além disso, o contacto do seu animal de estima-
ção com dejetos de animais infetados também pode provocar 
doenças como a esgana ou a parvovirose. Apanhar os dejetos 
caninos demora apenas alguns segundos, mas previne doen-
ças que podem ficar para a vida toda. 

NÃO ALIMENTE POMBOS OU OUTROS ANIMAIS

Segundo a Associação Portuguesa para a Defesa do 
Consumidor, dar comida aos pombos prejudica o 
equilíbrio ecológico destes animais e pode mesmo 
levar à sua reprodução descontrolada. Fornecer qual-
quer tipo de alimento no espaço público ou privado, 
susceptível  de  atrair  animais  errantes,  selvagens  
ou  que vivem  em  estado  semidoméstico  no  meio  
urbano,  causando insalubridade  na  via  pública, é  
passível  de  coima  de  um vigésimo  a  um  quinto  
do  salário  mínimo  nacional.

NÃO DEIXE LIXO NA RUA

Abandonar lixo na via pública ou deitar beatas e outros 
resíduos no chão são comportamentos que tornam as 
nossas ruas menos agradáveis e mais vulneráveis a pra-
gas e à propagação de doenças e são puníveis com coi-
mas. Use as papeleiras e os contentores para depositar 
os seus resíduos, recicle e torne a sua rua e o seu bairro 
num lugar ainda melhor para viver.
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APP AREEIROMAIS 
Esta aplicação criada no início de 2017 pela Junta de 
Freguesia do Areeiro permite que os seus fregueses 
reportem problemas inerentes ao espaço público, aos 
espaços verdes e à higiene urbana. Para tal, basta fazer 
download da app, tirar uma foto da situação a reportar 
e acrescentar a morada. A ocorrência irá aparecer num 
mapa e pode consultar o seu estado: em execução ou 
concluído.

AJUDE-NOS A MELHORAR 
O ESPAÇO PúBLICO DO AREEIRO

APP NA MINHA RUA LX 
Esta plataforma também permite reportar 
problemas em espaços verdes, habitação, 
higiene urbana, equipamentos municipais 
e espaço público, mas desta feita à Câmara 
Municipal de Lisboa. 

RECOLHA GRATUITA 
DE LIXO VOLUMOSO 
Vulgarmente conhecidos por “monstros”, 
os lixos de grande dimensão como máqui-
nas de lavar, colchões, móveis e outros, 
são de recolha gratuita em Lisboa. Basta 
ligar 808 20 32 32 para que os objetos de 
que se quer desfazer sejam recolhidos à 
sua porta, sem preocupações e depósitos 
desnecessários na rua. 

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

JUNTA DE FREGUESIA
COMPETÊNCIAS
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Os desejos de feliz natal e muito em particular de um Óp-
timo Ano 2018 facilmente poderiam tornar-se quase inó-
cuos ou banais, sobretudo se não fossem contextualizados 
num quadro de novas realidades e novos equilíbrios como 
os que actualmente vivenciamos na nossa vida quotidiana, 
mais em particular na Freguesia do Areeiro.
Com efeito, após o dia 1 de Outubro, o Areeiro assegu-
rou uma divisão e repartição de forças distinta de todas as 
outras que se viveram num passado recente na Freguesia. 
A proximidade de votações entre as duas principais for-
ças políticas em contenda foi mesmo a mais significativa 
(e sintomaticamente, a mais pequena) de toda a cidade 
de Lisboa. Ora, souberam os seus actores principais com-
preender e interpretar essa mensagem e, em diálogo pro-
fícuo entre si, chegar a um entendimento que assegurasse 
estabilidade e solidez à Junta de Freguesia para este qua-
driénio 2017/2021, e reformar ou reformular, em alguns 
aspectos até renovando, num caminho que se pretende 
contínuo e consequente, a composição dos seus órgãos. 
Ou, por outras palavras, as sinergias e o entendimento en-
contrado entre o PSD e o PS possibilitarão inequivocamen-
te uma base sólida de estabilidade, para durante os próxi-
mos 4 anos, dando assim maior conforto e segurança aos 
principais beneficiários da acção executiva de política local 

e de proximidade. Saber interpretar e respeitar a vontade 
democrática do povo é, em si mesmo, um gesto essencial 
em democracia. 
Uma certeza relevará então com convicção: a de que 
o Grupo Político do PS na Assembleia de Freguesia do 
Areeiro saberá honrar os seus compromissos, respeitando 
a vontade popular, e mantendo-se atento e interventivo 
em tudo aquilo a que o normal funcionamento institucional 
da autarquia local possa dizer respeito.
E é nesse sentido que são dirigidas estas palavras na revis-
ta Areeiro Primeiro: em prol dos fregueses e dos cidadãos 
que aqui nos visitam, não só nesta quadra festiva, como 
durante todo o ano, contribuindo para um Areeiro mais 
inclusivo, de todos e para todos. Porque o Areeiro precisa 
de todos.
Um Areeiro que saiba conjugar as diferentes realidades 
das duas extintas Freguesias de Alto do Pina e de São João 
de Deus com o objectivo de consagrar e encontrar uma 
identidade do Areeiro mais clara e unívoca, esbatendo e 
aproximando todas e todos em harmonia e confluência. 
O Natal e o início de 2018 podem ser bastante profícuos 
nessa articulação. Assim o desejamos e esperamos. 

Boas Festas. Excelente 2018.

DUARTE ALCâNTARA - Presidente da Assembleia de Freguesia do Areeiro

UM AREEIRO. PARA TODOS. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AS OLISIPÍADAS

Os jogos da cidade estão de volta sob o lema “Lisboa Vive 
o Desporto” e com a dinâmica da candidatura a Capital 
Europeia do Desporto, sendo que o período de inscrições 
já arrancou e decorre até dia 31 de janeiro.
De salientar que as iniciativas da 4ª edição das Olisipíadas 

já começaram neste mês de dezembro com os eventos de 
escola que incluíram atividades de futsal, atletismo, andebol 
e ténis de mesa. Para fevereiro e março está agendada a 
fase local que inclui Futebol no dia 11 de fevereiro, às 9H30, 
no Pavilhão Vistoso; Ténis de Mesa a 17 de fevereiro, pelas 
9H, na Escola Filipa Lencastre; Rugby no dia 3 de março, às 
9H30, no campo do Técnico; e Voleibol a 10 de março, pelas 
9H, na Escola Filipa de Lencastre.
Recorde-se que esta iniciativa proporciona a experimenta-
ção e competição de treze modalidades oficiais e quatro 
modalidades paralímpicas inseridas num programa de com-
petição a realizar localmente, de acordo com a organização 
das 24 freguesias de Lisboa. Apesar do objetivo desta ini-
ciativa ser incentivar a prática desportiva, a verdade é que o 
esforço dos atletas do Areeiro tem-se refletido em grandes 
conquistas em várias modalidades, tendo nas últimas duas 
edições ocupado o pódio (2º lugar) da classificação geral.

DESPORTO
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CULTURA, LAzER E DINAMIzAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

O MAIOR DESFILE DE HALLOwEEN DE LISBOA
Na noite de 31 de outubro, realizou-se a 4ª edição do Lisboa 
Halloween, uma iniciativa organizada pela associação de co-
merciantes Bairro em Movimento e que contou com o apoio 
da Junta de Freguesia do Areeiro. 
Mais uma vez este foi o maior desfile de Halloween da cida-
de de Lisboa e contou com centenas de famílias que esco-
lheram celebrar esta data na nossa companhia. 
O desfile de disfarces percorreu a Av. de Roma, Praça de 
Londres, Av. Guerra Junqueiro e Alameda e contou com 
mais de 100 lojas decoradas a rigor. Os mais originais fo-
ram premiados, incluindo os amigos de quatro patas. Do 
júri fizeram parte a Presidente do Bairro em Movimento, 
o Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando 
Braamcamp, e o vogal Rudolfo de Castro Pimenta.

CIA CELEBRA O MAGUSTO COM OS SEUS ALUNOS 
E PROFESSORES
O Centro Intergeracional do Areeiro organizou no dia 10 de no-
vembro um magusto muito especial para os seus alunos, professo-
res e funcionários. A celebração do São Martinho realizou-se nas 
instalações do Centro Intergeracional do Areeiro na Rua Arco do 
Cego, incluiu as tradicionais castanhas e jeropiga e proporcionou 
um momento de convívio entre os alunos, docentes e colaborado-
res da Junta de Freguesia do Areeiro.

PASSEIOS: FáTIMA E óBIDOS
Como já vai sendo habitual, a Junta de Freguesia do Areei-
ro organiza todos os anos vários passeios e visitas culturais, 
criando a oportunidade dos nossos fregueses conhecerem 
melhor as tradições, gastronomia, história e cultura do 
nosso país. Os últimos passeios realizaram-se em setem-
bro, a Fátima, e em novembro à vila de Óbidos. Além dos 
participantes poderem conhecer locais simbólicos destes 
destinos, houve ainda tempo para um almoço com comida 
típica das regiões visitadas, baile e animação. 



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. 



Ao serviço da comunidade há mais de 50 anos, o posto mé-
dico da Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) conta com uma 
vasta experiência e uma equipa de profissionais qualificados 
de reconhecido mérito e competência, assim como os meios 
necessários ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
dos nossos pacientes e suas famílias. A principal missão do 
nosso posto médico é a melhoria das condições de saúde dos 
nossos Fregueses, e a promoção do seu bem-estar a preços 
reduzidos.
No posto médico, localizado na Av. Óscar Monteiro torres nº.19 
A, temos as especialidades de Clínica Geral, Dermatologia, Gi-
necologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Psicologia, Nu-
trição, Urologia, Medicina Dentária e Enfermagem; e na exten-
são, localizada na Rua Abade faria nº.37, temos Clínica Geral, 
Psicologia e Enfermagem. As consultas e os tratamentos de en-
fermagem estão sujeitos a uma tabela de preços que varia para 
Residentes ou Não Residentes (consultar pág. 23).

De entre as novas especialidades e valências, destaca-se o ga-
binete dedicado às medicinas alternativas como Osteopatia, 
Medicina Chinesa e Fisioterapia que foi criado no Centro In-
tergeracional do Areeiro.
Inserindo-se no âmbito da responsabilidade social da JFA, te-
mos vindo a desenvolver várias ações no sentido da prevenção 
da doença, aconselhamento e orientação de terapêuticas ade-
quadas através de rastreios, principalmente na área da diabe-
tes e doenças cardiovasculares.
Considerando que a população da Freguesia se encontra bas-
tante envelhecida e em alguns casos com falta de locomoção 
o que dificulta o acesso a cuidados básicos de saúde, esten-
deu-se o serviço de enfermagem ao domicílio.
E uma vez que a consulta de clínica Geral é muito procura-
da pelos nossos Fregueses maiores de 65 anos, diminuímos o 
preço da consulta em 30%, para possibilitar um acompanha-
mento constante e individualizado.
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SAÚDE

Sabia que todos os dias há 200 pessoas em Portugal diagnostica-
das com diabetes e que metade dos diabéticos desconhece ter a 
doença? No total, há cerca de um milhão de diabéticos no nosso 
país, sendo uma doença com maior prevalência no sexo masculi-
no (15,9%) e na faixa etária dos 60 aos 79 anos (25%). 
Com o objetivo de promover a qualidade de vida das pessoas 
com diabetes que residem na nossa freguesia, a Junta de Fregue-
sia do Areeiro assinou um acordo de cooperação com a Associa-
ção Protectora dos Diabéticos de Portugal, tornando-se assim na 
primeira freguesia a ter um acordo deste género. 

APOSTA NA PREVENÇÃO DA DIABETES

A Junta de Freguesia do Areeiro lançou em setembro deste 
ano uma nova consulta de terapia familiar e de casal que de-
corre no Centro Intergeracional do Areeiro às terças-feiras, a 
partir das 17H (com marcação prévia).
Esta nova consulta dirige-se a famílias e casais, em situa-
ção de conflito ou sofrimento relacional, como por exem-
plo dificuldades na conjugalidade, divórcio, dificuldades de 
exercício de autoridade parental, conflitos geracionais, difi-
culdades de comunicação, impasses familiares, doença de 
um dos membros da família/casal, luto, intimidade compro-
metida, problemas comportamentais dos filhos, transição 
dos filhos para a vida adulta, mudança de vida repentina, 
doenças terminais, e todos os problemas que possam alte-
rar a dinâmica familiar.

noVa Consulta De teraPIa FaMIlIar 
e De Casal 

No âmbito desta iniciativa, realizaram-se rastreios gratuitos à dia-
betes e um programa de quatro sessões formativas abertas aos 
nossos fregueses onde um médico, uma nutricionista e uma en-
fermeira abordaram temas relevantes da diabetes e explicaram 
como vigiar esta doença e como adaptar a sua alimentação, mes-
mo em ocasiões festivais, como é o caso do Natal.
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Especialidades e Horários

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

Clínica Geral 17H às 18H30 17H às 18H30

Cardiologia 14H30 às 17H

Dermatologia 14H30 às 16H 

Ginecologia 16H30 às 18H

Medicina Dentária 13H30 às 18H 13H30 às 18H
9H30 às 12H

14H30 às 18H
9H30 às 13H 13H30 às 18H

Nutricionista 17H45 às 18H15

Oftalmologia 16H30 às 18H

Otorrinolaringologia 15H45 às 17H

Psicologia Adultos/Jovens 15H às 16H

Enfermagem 12H às 14H 12H às 14H 12H às 14H 12H às 14H 12H às 14H

Urologia 16H às 17H

Av. Óscar Monteiro Torres, n.º 19-A / Horário: de segunda a sexta-feira, das 09H às 19H

POSTO MéDICO- SEDE                   TELEFONE:  217 972 795

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira

Clínica Geral 14H às 18H 10H30 às 13H

Psicologia 15H às 18H

Enfermagem 10H às 12H 10H às 12H 10H às 12H 10H às 12H 10H às 12H

Rua Abade Faria, n.º 37- R/C Dto. / Horário: de segunda a sexta-feira, das 10H às 18H

ExTENSÃO – DELEGAÇÃO                             TELEFONE:  218 485 130

AREEIRO revista da freguesia



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 €

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 €

atos de enfermagem Preço 

Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00 €

Vacinas 1,00 € 

B M Test 1,50 € 

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

 TABELA DE PREÇOS - RESIDENTES E NÃO RESIDENTES
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Consultas MéDICas DoMICIlIárIas
Anjos da Noite - 24H / 7dias por semana
Tlf.: 217 972 795

FIsIoteraPIa
Fisiopharma - Clínica Médica
Fisioterapia e Homeopatia a preços especiais
Tlf.: 217 972 795

DIABETES
Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal
Consultas de especialidade e tratamentos a preços comparticipados 
Tlf.: 217 972 795

aCorDos que FaCIlItaM o aCesso à saúDe

Medicina Chinesa Terapia Familiar
e de Casal Massagem Terapêutica Osteopatia

segunda-feira
10H às 18h

terça-feira
17H às 18H

quinta-feira
10H às 13H

quarta e sexta-feira
10H às 13H

MEDICINAS ALTERNATIVAS - CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO

PsIquIatrIa
Dr. Fernando Seabra
Tlf.: 217 972 795

DR. PAULA DUARTE
Tlf.: 217 972 795

urologIa
Dr. Almeida Santos
Tlf.: 217 972 795



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


