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Talvez o orgulho não seja um sentimento 
muito nobre mas a arrogância subtil da 
humildade não é melhor. Por isso, aqui 
estou neste Boletim, com o orgulho do 
sentido de dever cumprido (que se vai 
cumprindo) a dar-vos conta da nossa 
atividade e quero ocupar estas linhas 
sublinhando a alegria de saber que con-
tribuímos, com a nossa ação, persistência 
e convicção, ancoradas numa longa ex-
periência autárquica e no afeto, para uma 
freguesia onde é bom viver!
É bom viver no Areeiro porque podemos 
passear em jardins cuidados.
É bom viver no Areeiro porque os equi-
pamentos sociais da responsabilidade da 
Junta funcionam bem.
É bom viver no Areeiro porque continu-
amos a dar atenção à população sénior, a 
ocupar o tempo livre das crianças, criando 
espaços de solidariedade intergeracional 
que humanizam a vida no nosso território.
É bom viver no Areeiro porque, há dois 
anos, agarrámos sem receio as novas com-
petências que uma reforma Administrativa 
da cidade nos concedeu, trazendo para 
a gestão de proximidade decisões que, 
agora, são responsabilidade da Junta de 
Freguesia, proporcionando um melhor at-
endimento e resolução dos problemas.
É bom viver no Areeiro porque aqui vivem 
PESSOAS que conhecemos bem, que nos 
conhecem a NÓS e nos acompanham e 
compreendem como estamos, de modo 
sereno e no tempo certo, a construir com 
a nossa marca uma Freguesia onde se 
conjugam a tradição e a modernidade.
Queremos contar convosco, com cada um 
e cada uma, para que nos ajudem a con-
tinuar a transformar a nossa freguesia num 
local melhor para se viver, para se ser feliz.
O boletim, a página do facebook, o site, 
são  “portas” que, como as portas da nos-
sa (que é vossa) Junta de Freguesia, estão 
abertas para vós. Essa é a nossa missão.

É bom viver no Areeiro!

Fernando Braamcamp
Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro
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Espaço Público
. Sinal danificado na Av. Afonso Costa
.  Fiscalização de esplanadas
. Repintura de passadeira de peões
. Calçadas e pilaretes
. Fiscalização de esplanadas
. Quadro de competências

Higiene Urbana
. Trabalhar para uma freguesia 
mais limpa e saudável
. Sacos para dejetos caninos
. Quadro de competências

Espaços Verdes
. Requalificar e cuidar dos espaços 
de enquadramento e lazer

ApoiAreeiro
. Plataforma elevatória na Igreja 
São João de Deus

VivAreeiro
. Dia Internacional do Riso
. Universidade Sénior
. Visitas Culturais Mensais
. Passeio a Évora e Arraiolos

BrincAreeiro
. Areeiro em Férias de Natal 
. Play Center do Areeiro

Cultura e Eventos
. Dia Internacional da Mulher
. Mercado dos Reis
. Abertura da Mexicana
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Saúde
. Postos Clínicos da Junta de Freguesia
. Protocolos de Saúde
. Especialidades Médicas
. Descontos em Consultas
. Próteses Dentárias

Natal no Areeiro
. Open Night Natal
. Prenda no Sapatinho
. Bolo-rei para a Universidade Sénior 
. Cabazes de Natal
. No Areeiro Ninguém Passa 
o Natal Sozinho

EducAreeiro
. Aulas de Cerâmica 
na Casa da Cultura e Juventude
. Segundas de Música
no Liceu Filipa de Lencastre

Comunicação
. Canais de comunicação da Junta 
de Freguesia
. App “Areeiro MAIS”
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MovimentAreeiro
. Areeiro nas Olisipíadas21

. Programa “Ferro de Soldar” 

. Banco de Ajudas Técnicas

. Cartão de Medicamentos

. Consultas Médicas

. Domicílios

. Guia de Recursos da Freguesia

. Outros Apoios 

. Incentivo ao Emprego

. Gabinete de Inserção Social

. Aconselhamento Jurídico

. Guia de Recursos da Freguesia
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Reparação de calçadas, pilaretes 
e passadeiras de peões

ESPAÇO PÚBLICO

É um trabalho diário e continuo o de-
senvolvido pelos serviços da Junta de 
Freguesia nestas áreas. 
Do conjunto de intervenções efectua-
das, damos conta nesta edição da colo-
cação de um lancil na Av. Afonso Costa 
e de reparação efectuadas em diversas 
artérias, nomeadamente na Alameda D. 
Afonso Henriques, Praça João do Rio e 
Av.ª João de Deus.
Para além disso, depois de recebida a 
autorização solicitada há muitos meses à 
CML, foi efetuada a repintura das passa-
deiras de peões nas ruas Carlos Mardel 

Sinal danificado 
na av. afonso Costa
No dia 17 de fevereiro, a Junta de Fre-
guesia do Areeiro detetou a existência 
de um sinal de limitação de altura dani-
ficado da Avª Afonso Costa, colocando 
em perigo as muitas  viaturas que ali pas-
sam diariamente.
Após a verificação deste problema pelo 
serviço da Junta do Areeiro, Espaço Pu-
blico, efetuamos uma intervenção provi-
sória, a fim de evitar o seu colapso. 

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

e Lucinda do Carmo, colocando fim 
à anormal situação de perigo que se 
criara com a falta das mesmas.

Fiscalização 
de esplanadas
Promovida em conjunto pela Junta de 
Freguesia do Areeiro e Câmara Munici-
pal de Lisboa (CML), teve lugar no dia 29 
de janeiro uma ação de esclarecimento 
junto dos estabelecimentos com espla-
nadas quanto à obrigatoriedade das 
mesmas terem  licenciamento próprio.

Av. João de Deus 

Av. Afonso Costa
de
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Informações e Pré-Inscrições:
Rua João Villaret, n.º 9, 1000 – 182 Lisboa | 218 400 253

Freguesia
Areeirodo

Rua do Arco do Cego

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

Português
Inglês
Matemática

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

*Abertura de atividades sujeita a um número mínimo de inscrições

Centro de Convívio, Atividades Desportivas, Ateliers de Expressão Dramática e Musical, Work-
shops, Massagem Desportiva, Terapias alternativas (Shiatsu, Reiki, Osteopatia, Medicina Tradicional 
Chinesa e Acupuntura) e Apoio ao Estudo.

Centro Intergeracional
do Areeiro

AbreBrevemente
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trabalhar para uma freguesia mais limpa e saudável

HIGIENE URBANA

A insalubridade do espaço público é um 
fator de risco acrescido para as popula-
ções, sendo por isso de grande exigên-
cia e rigor o trabalho que os serviços de 
Higiene Urbana da Junta de Freguesia 
desenvolvem ao nível da limpeza dos 
espaços e da recolha dos resíduos. 
Para alcançar esses objetivos o Exe-
cutivo tem continuado a investir na 
aquisição de material, dispondo neste 
momento de um conjunto de equipa-
mentos que permitem efetuar a limpeza 
e respetiva manutenção do espaço pú-
blico de uma maneira correta e eficaz, 
proporcionando, dessa forma, uma me-
lhoria da qualidade de vida de todos os 
que aqui vivem ou trabalham.

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 dife-
rença, a Junta de Freguesia do Areeiro 
tem disponíveis sacos próprios para a 
recolha dos dejetos caninos, que po-
dem ser levantados na Sede, na Dele-
gação e no Posto de Limpeza da Junta 
de Freguesia do Areeiro.

Ajude-nos a manter um Areeiro mais 
limpo e melhor para todos!
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Requalificar e cuidar dos espaços de enquadramento e lazer

ESPAÇOS VERDES

Os espaços verdes são imprescindíveis para manter a harmonia dos 
lugares e são locais de convívio e lazer, quando estruturados para o 
efeito, sendo normal apresentarem frequentes sinais de desgaste. 
A Junta de Freguesia exerce uma atenta e regular ação de manu-
tenção e reparação, sendo de referir, entre outros trabalhos, os 
efetuados na Alameda D. Afonso Henriques e no Jardim Fernando 
Pessa, onde foram colocados tapetes de relva em placas, a fim de 
tapar as numerosas “peladas” existentes.
A obra que está a decorrer no jardim do logradouro do Auto Par-
que Paris – poente, na Rua Presidente Wilson, tratasse de um pro-
jeto de requalificação total de um espaço que se apresentava de-
gradado, que inclui nivelamento de terras, introdução de plantas 
e arvoredo de pequeno porte e instalação de tubagens e sistema 
de rega (imagem em cima).
No passado mês de fevereiro, procedeu-se igualmente à repara-
ção de uma rotura existente no sistema de rega da Alameda D. 
Afonso Henriques (imagem à esquerda).
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Junta de Freguesia 
com novos meios de 
comunicação - Brevemente 
a App “Areeiro MAIS”

COMUNICAÇÃO

Para além da nossa revista de Freguesia “Areeiro 
Primeiro” que recebe em sua casa de 3 em 3 me-
ses com todo o trabalho e atividades desenvolvidas 
pela Junta de Freguesia do Areeiro, tem ainda ao 
seu dispor o Site, a Página de Facebook e o Canal 
de Youtube de modo a criar uma maior proximida-
de e maior relação entre a Junta e a sua população.
A maior novidade e inovação da nossa Freguesia 
neste campo da comunicação, é o futuro lançamen-
to da  App “Areeiro MAIS”. Esta nova plataforma 
para android e IOS permite disponibilizar à po-
pulação uma forma rápida e prática de denunciar 
ocorrências no espaço público de forma a abreviar 
o tempo de resposta às mesmas, aumentando a 
eficácia dos nossos serviços e consequentemente 
diminuindo situações de perigo e melhorando 
a qualidade de vida em toda a Freguesia.
Com esta aplicação usufrui ainda de promoções 
e ofertas exclusivas para residentes do Areei-
ro no comércio e serviços da Freguesia, bem 
como as informações de abertura de inscrições 
para atividades e informação de eventos que 
serão realizados no Areeiro.

p.8

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

Facebook: Junta de Freguesia do areeiro
youtube
App “Areeiro MAIS”



Aveiro e Costa Nova
 
28 e 29 de Maio
 
Por apenas 80€
Pagamento em duas prestações de 40€
(primeira prestação no ato da Inscrição e última prestação até 18 de Maio)
 
Inclui: Transporte, 1 noite de alojamento em quarto duplo com Pensão Completa (pequeno almoço, almoço e jantar), Visitas e Passeios, Seguro de viagem, Guia
 
Inscrições de 18 a 29 de Abril
 
 
Consulte o Programa na sede da Junta de Freguesia do Areeiro
Inscrições na Rua João Villaret, n.º 9, 1000-182 Lisboa (Sede)
Inscrições só para residentes e limitadas a 45 vagas existentes

Passeio
Aveiro
Costa Novae 

28 e 29de maio

Inscrições
de 18 a 29 de Abril

Inclui: Transporte, 1 noite de alojamento em quarto duplo com Pensão Completa 

(pequeno almoço, almoço e jantar), Visitas e Passeios, Seguro de viagem, Guia

Por apenas 80€, pagamento em duas prestações de 40€
(primeira prestação no ato da Inscrição e última prestação até 18 de Maio)

Consulte o Programa na sede da Junta de Freguesia do Areeiro

Rua João Villaret, n.º 9, 1000-182 Lisboa (Sede)

Inscrições só para residentes e limitadas a 45 vagas existentes

Freguesia
Areeirodo

§ 
§ 

§ 
§ 

§ 
§ 
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APOIAREEIRO

Programa “Ferro de Soldar”
Através do protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia do 
Areeiro com  a Fundação São João de Deus é agora possível 
aos agregados familiares ou pessoas sós e em situação de ca-
rência económica realizarem melhorias nas suas habitações, 
como reparações de estores e fechaduras, pinturas, arranjos de 
paredes ou outras, substituições de vidros ou loiças sanitárias 
entre outras. Estas são pequenas ajudas para nós, mas de gran-
de importância para a nossa população.

nova plataforma elevatória na Igreja são João de Deus
Mais do que uma competência, é obri-
gação da Junta de Freguesia estar 
atenta às necessidades que pessoas e 
instituições sediadas na freguesia apre-
sentam e dar a sua contribuição para, 
sempre que possível, encontrar a me-
lhor forma de as suprir.
É nesse contexto que foi decidida uma 
comparticipação financeira para aqui-
sição e montagem de uma plataforma 
elevatória na Igreja São João de Deus, 
estrutura de extrema importância para 
o acesso de pessoas com mobilidade 
reduzida a esse espaço. 
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Banco de Ajudas Técnicas 
disponibiliza equipamentos 
de apoio temporários
O Banco de Ajudas Técnicas da Junta de Freguesia do Areeiro possibi-
lita o acesso de pessoas com necessidades físicas especiais a equipa-
mentos adequados, durante um período de tempo limitado. 
Entre os equipamentos já doados contam-se cadeiras de rodas, camas 
articuladas, andarilhos, canadianas, inalador de apoio à terapêutica res-
piratória e um colete torácico lombar. 
Mais uma vez agradecemos a disponibilidade das pessoas de boa von-
tade que, quando já não necessitam, cedem os seus equipamentos à 
Junta de Freguesia para que esta os possa emprestar a quem precisa e 
não tem dinheiro para os adquirir.

         Sabia que…
… poderá ter descontos nas consultas médicas?
Pode consultar os preços 
das  consultas e especialidades nos nossos Centros Clínicos 
e na  pág. 19 desta revista. 
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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. 

Novo
CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO

             (a abrir brevemente)

Sensibilidade social
Mais apoios para a nossa população
A sensibilidade é uma consequência direta da compreensão. Quem não compreende 
não pode ser sensível, porque não é permeável às dificuldades dos outros e dificil-
mente consegue entender que todos os comportamentos só fazem sentido quando 
contextualizados, tendo em conta o tempo e o espaço, a história e as circunstâncias.
Sensibilidade e compreensão são, por isso, duas realidades que se interligam e me-
lhoram a capacidade de entendimento e de empatia com a realidade.
E porque a Junta de Freguesia do Areeiro tem sensibilidade e conhece a débil rea-
lidade social de algumas famílias que aqui residem, decidiu colocar em prática um 
conjunto de apoios com o objectivo de procurar minimizar os seus problemas. 

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.      
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População sénior em atividade permanente

dIa InternaCIonal do rIso no areeIro
A Junta de Freguesia comemorou o Dia Internacio-
nal do Riso com sessões de Yoga do Riso no Centro 
de Dia do Alto do Pina e na Universidade Sénior do 
Areeiro.
Sabrina Tacconi, Embaixadora do Riso em Portugal e 
pioneira do método no nosso país, mostrou “enge-
nho e arte”ao proporcionar momentos hilariantes  a 
todos os seniores que se juntaram à sua boa disposi-
ção para rir de forma contagiante.

VIVAREEIRO

O objetivo deste dia é alertar a sociedade para a im-
portância de rir, um ato muitas vezes inconsciente e 
que traz bem-estar e benefícios. Rir ajuda a reduzir 
o stress, melhora a circulação sanguínea, estimula 
a criatividade, combate o surgimento de rugas e o 
stress, fortalece a zona abdominal e queima calorias.
A TVI documentou para todo o país esta iniciativa. Rir 
é bom, ajuda a viver mais e melhor e, como se sabe, 
é totalmente grátis.

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, es-
panhola, russa e das religiões; cultura; filosofia; pintura; azu-
lejaria; yoga e tai chi chuan.
Consulte na nossa Sede e no nosso site os horários de todas 
as disciplinas. Todas as idades são idades para aprender mais! 
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População sénior em atividade permanente
passeIo a évora e arraIolos

Um passeio à cidade de Évora com um almoço tradi-
cional na vila de Arraiolos é o resumo que se pode 
fazer de um sábado muito divertido e animado. 
No passado dia 12 de março, cerca de 150 fregueses 
viajaram com a Junta de Freguesia do Areeiro rumo 
ao Alentejo para ficarem a conhecer, ou revisitarem, 
estas duas localidades, a primeira com o seu centro 
histórico reconhecido como Património Mundial pela 
Unesco, desde 1986; a outra, conhecida pelos céle-
bres tapetes decorativos.
Durante o almoço, não faltou o já habitual bailarico 
e música ao vivo. 
O Presidente da Junta, Fernando Braamcamp, o Te-
soureiro, Ameetkumar Shubashandra, e a Vogal da 
Ação Social, Patrícia Leitão, marcaram também pre-
sença neste dia de alegre confraternização.

vIsItas CulturaIs mensaIs
Organizadas pelo artista plástico e escultor hiper-realista Jorge 
Melício, todos os meses têm lugar visitas de estudo a diferentes 
locais com interesse histórico da cidade de Lisboa, abertas a 
todos os residentes da nossa freguesia.
A Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves foi a última visita de 
2015, a que se seguiram já este ano o Museu da Associação 
Futebol de Lisboa e o Museu da Cidade.
Esteja atento a novas visitas!

     Sabia que…
... já pode fazer as pré-inscrições 
para as atividades de Centro de Convívio e Ginástica de Manutenção sénior?         Mais informações na pág. 5 

                    desta revista e esteja atento        

                    (a) à nossa página 
                    do Facebook e site. 

CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO



AREEIRO revista da freguesia

AREEIRO EM FÉRIAS NO NATAL
Com o objetivo de, nesta época festiva, manter as 
crianças ocupadas com atividades planeadas en-
quanto os pais trabalhavam, a Junta de Freguesia 
do Areeiro organizou mais uma vez a Colónia Areei-
ro em Férias no Natal.
Foram duas semanas de muita diversão, onde a 
crianças do Areeiro, entre os 6 e os 12 anos, pu-
deram novamente passar as suas férias escolares, 
com visitas a museus, ateliês diversos, piscina e 
atividades ao ar livre, entre outras, tendo o fee-
dback das mesmas sido “são as férias mais diver-
tidas de sempre!”

BRINCAREEIRO

o PlayCenter Do areeIro! 
Esta foi mais uma iniciativa inovadora e gratuita da 
sua Junta de Freguesia, que teve como lema “Faça 
as suas compras de Natal no Areeiro, nós tomamos 
conta do seu filho”.
Esta ideia nasceu de uma vontade de facilitar a tarefa 
das compras de Natal ás famílias do Areeiro ao mes-
mo tempo que promovemos o comércio na Freguesia. 
Num espaço próprio, as crianças puderam disfrutar de 
momentos de puro entretenimento com jogos, pintu-
ras, contadores de estórias, brincadeiras e diversão, 
devidamente acompanhadas por pessoas experientes.
Esta iniciativa teve uma grande aceitação por par-
te da nossa população, tendo sido apresentada no 
programa “Agora Nós” da RTP1 como um exemplo 
da freguesia ao serviço da população.
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dIa InternaCIonal da mulHer
A 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher e a 
Junta de Freguesia do Areeiro não podia deixar de assinalar 
este dia com a já tradicional distribuição de flores e serenatas 
às mulheres da nossa Freguesia.
Com o apoio do GIRA, (Grupo Intervenção e Reabilitação Ac-
tiva, uma associação com sede na Freguesia), e da animada e 
divertida TUIST - Tuna Universitária do Instituto Superior Téc-
nico foram distribuídas centenas de flores e cantadas várias 
serenatas a todas as senhoras.
Mais do que assinalar esta data pela relevância que ela tem, é 
uma grande alegria ver os sorrisos e abraços com que todas 
aceitaram este pequeno, mas significativo, gesto.

CULTURA E EVENTOS

reabertura oFICIal da pastelarIa meXICana
Teve lugar no passado dia 18 de janeiro, a inauguração 
oficial da renovada Pastelaria Mexicana, um estabeleci-
mento de restauração que todos conhecem, local de re-
ferência da Freguesia e um ícone da cidade de Lisboa.
A Junta de Freguesia não podia deixar de marcar pre-
sença neste dia, e foi com muito gosto que que vimos 
novamente as suas portas abertas à nossa população e 
clientes habituais.

merCado dos reIs
Entre 6 e 10 de janeiro, realizou-se na Alameda D. Afonso Hen-
riques, a primeira edição do Mercado dos Reis do Areeiro.
O objetivo foi trazer à nossa Freguesia produtores nacionais 
para dar a conhecer as suas iguarias e sabores tradicionais.
A Alameda ficou repleta de tendas montadas para o efeito e 
foi difícil distinguir o fumeiro mais requintado, a fruta mais sa-
borosa, a bebida mais aromática ou o melhor doce conventual.
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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
Psicologia adultos
Medicina Dentária
Ginecologia
Nutricionismo
Enfermagem

Centro Clínico – Sede

Clínica Geral
Pediatria
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
Centro Clínico osteomedical – Doenças Ósseas, 
para exames de caráter diverso. 
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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 
laboratório HI-TEC Montellano. Poderá pedir 
orçamento para prótese ou mesmo pequenos 
arranjos, a preços simpáticos.

p.19

   Próteses DentárIas

DESCONTO DE 30% - PARA RESIDENTES maiores de 65 anos- 
NAS CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL 
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Atividades artísticas 
em locais de referência 
da Freguesia do Areeiro  

EDUCAÇÃO

INSCRIÇõES Já ABERTAS
- AULAS DE CERâMICA NA CASA DA CULTURA 
e JuventuDe
A Junta de Freguesia do Areeiro vai passar a 
disponibilizar aulas de cerâmica, para todas as 
idades, complementando a oferta já existente 
de aulas de Pintura na Casa da Cultura e Ju-
ventude.

SEGUNDAS DE MúSICA NO LICEU FILIPA LENCASTRE
Numa parceria entre a Junta de Freguesia do Areeiro e o Liceu Filipa de Len-
castre, 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 aca-
démica, de nível superior, que pretende dar a todos os que toquem, profissio-
nalmente ou não, a oportunidade 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. 

Sabia que...

… já pode fazer as pré-inscrições 

para as atividades de Apoio 

ao Estudo (do 5.º ao 9.º ano), 

Expressão Dramática (adultos e 

crianças), Expressão 

Musical (adultos) 

e Expressão Plástica (adultos)? 

Este espaço foi inaugurado em 2008, resulta-
do da reconstrução de um degradado edifício 
situado na Rua Capitão Henrique Galvão, e é 
uma estrutura definida como sendo um polo 
multiusos e dinamizador da atividade artística 
da Freguesia.
A sua frequência é gratuita e tem em vista es-
timular a criatividade de cada um e, ao mesmo 
tempo, uma forma de compartilhar e aprender 
experiências da arte cerâmica.
Para que isso acontece só falta colocar as mãos 
na massa.

CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO

Novo
CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO

             (a abrir brevemente)
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Freguesia com 
desporto para todos 

MOVIMENTAREEIRO

Junta De FreguesIa Do areeIro 
Presente nas olIsIPÍaDas
As Olisípidas estão de volta, depois da 1.ª edição se ter saldado 
por um sucesso, com 5250 inscrições de crianças e jovens dos 6 
aos 14 anos. Na edição deste ano, os jovens participantes podem 
disfrutar de modalidades de experimentação, como a Canoagem 

     Sabia que…
... Já se pode pré-inscrever nas atividades de Yoga (adultos), Ginástica Localizada (adultos), Ballet (crianças), Dança Contemporânea (crianças) e Hip-Hop (crianças).

                  Mais informações na pág. 5 
                   desta revista e esteja atento        
                   (a) à nossa página do Facebook 
     e site.

CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO

open nIgHt
natal é aQuI 
no nosso baIrro
No dia 17 de dezembro, a Junta de 
Freguesia do Areeiro e a Associação 
Bairro em Movimento organizaram 
uma festa de Natal, com mais de 
100 lojas abertas até às 24h00, com 
sugestões de presentes irresistíveis, 
surpresas, coros de Natal, música na 
rua e muita animação.
Junto à renovada Pastelaria Mexica-
na realizou-se um concerto com mú-
sica da Disney, momento de encanto 
para as crianças e a que os pais tam-
bém aderiram, juntando-se entusias-
mados à festa.

e o Skate, a que se juntam as de Andebol, Atletismo, Basquete-
bol, Ciclismo, Futebol, Ginástica, Judo, Natação, Rugby, Ténis de 
Mesa, Voleibol, e Xadrez. 
Nesta 2.ª edição, a Junta de Freguesia do Areeiro volta estar pre-
sente com cerca de 500 participantes nas 12 modalidades, em 24 
momentos de convívio desportivo e saudável competição.

NATAL NO AREEIRO
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prenda no sapatInHo 2015
Esta é uma época do ano intensamente senti-
da pela generalidade das pessoas, em espe-
cial as crianças.
Por esse motivo, a Junta de Freguesia do 
Areeiro realizou novamente este ano, no dia 
19 de dezembro no Pavilhão do Casal Vistoso, 
uma grande festa de Natal, onde houve muita 
alegria, pinturas faciais, balões, magia, música 
e onde o Pai Natal também marcou presença.
Foi uma tarde especial, que terminou com um 
lanche e a prometida e desejada prenda de 
Natal para colocar no sapatinho.

Natal é tempo privilegiado 
de união e partilha de afetos
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Junta de FreguesIa 
dIstrIbuI CabaZes de natal
As famílias mais carenciadas têm nesta época um reforço soli-
dário por parte da Junta de Freguesia do Areeiro, materializado 
com a oferta de Cabazes de Natal, compostos por bens de pri-
meira necessidade e outros característicos da quadra, como o 
bacalhau e bolo-rei.
Foram abrangidas cerca de 300 pessoas na distribuição dos Ca-
bazes de Natal.

no areeIro
nInguém passa o natal 
soZInHo
Dia 24 de Dezembro a Consoada 
de Natal no Areeiro começou mais 
cedo, com o já tradicional almoço 
de Natal.
Este é um almoço confeccionado 
e servido pelo executivo e funcio-
nários da Junta de Freguesia que 
todos os anos se voluntariam para 
que no Areeiro ninguém passe o 
Natal sozinho, transformando as-
sim uma altura que, para muitos os 
que sofrem de solidão e abando-
no, pudesse ser um momento de 
tristeza em momentos de partilha 
e convívio.

entrega de bolo-reI 
para a unIversIdade sénIor
No passado dia 16 de dezembro, os profes-
sores e alunos da Universidade Sénior da Fre-
guesia do Areeiro foram surpreendidos com 
a oferta de um lanche de bolo-rei a todos os 
presentes no auditório da JFA, enquanto de-
corriam as normais aulas.
Esta foi uma forma de a Junta de Freguesia 
desejar as Boas Festas a todos os alunos da 
Universidade Sénior.



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 veiculo Areeiro “Porta a Porta” 
está preparado para utentes com 
mobilidade reduzida.Freguesia

Areeirodo
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21 840 02 53
Rua João Vilaret, nº 9 - 1000-182
geral@jf-areeiro.pt
facebook.com/jfAreeiro


