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Mensagem do Presidente

«Creche no 
Areeiro, uma 
resposta cada vez 
mais perto de ser 
realidade

Há equipamentos que são determinantes 

para o bem-estar dos cidadãos e podería- 

mos enumerar vários, mas hoje irei falar de um 

em especial: a Creche.

Na freguesia do Areeiro os equipamentos 

existentes são privados pelo que as famílias 

com menores recursos económicos têm que 

de se deslocar para longe para para pode- 

rem deixar os seus bebés.

Foi por essa razão — e conhecedor das ne-

cessidades em matéria destes equipamentos 

que as freguesias devem possuir — que propus 

em reunião pública descentralizada ao Presi-

dente da Câmara Municipal de Lisboa que me 

fosse entregue um edifício para o efeito. Cons- 

ciente dessa mesma necessidade ficou com-

binado como primeira hipótese o Arquivo  

Municipal do Arco Cego.

Após reuniões ficou acordado que o Edi-

fício do antigo Jardim de Infância António José 

de Almeida passará para a Junta de Freguesia 

do Areeiro e será requalificado para acolher 

cerca de 80 crianças; ficando o Arquivo Mu-

nicipal para Jardim de Infância a ser integrado, 

como legalmente obriga, na rede escolar.

Esta aposta onde me bati para que a Fre- 

guesia do Areeiro tenha mais um e melhor 

serviço para os nossos moradores terminou. 

Em setembro será entregue à Junta de Fregue-

sia o número 24 da Av. António José de Almeida  

e aí será a nova creche do Areeiro.

A próxima luta será a celebérrima carta 

educativa onde deverá constar como primei-

ra escolha os moradores desta freguesia. Mas 

desta pequena batalha que se arrasta há cerca 

de três anos darei notícias oportunamente.

Agora, neste período de férias, é necessário 

recarregar baterias e assim me despeço de to-

dos desejando um bom regresso.

Bem-haja!»
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Consulte todos os eventos e notícias
da sua Freguesia aqui:

Agosto
3 de agosto | 15H - 19H 

Festival Infantil “Jardim de Encantar”
Jardim Fernando Pessa

Julho
20 de julho| 10H-18H 

Feira S. João de Deus - Praça de Londres

27 de julho | Cinema ao Ar Livre
18H – “Cai na Real Corgi” (infantil)
21H – “Novos Amigos Improváveis”

Jardim Fernando Pessa

Setembro
2 a 13 de Setembro

Programa Areeiro em Férias Sénior 

7 de setembro | 15H - 19H
Festival Infantil “Jardim de Encantar”

Jardim Fernando Pessa

13, 14 e 15 de Setembro
Feira Medieval

Alameda D. Afonso Henriques

www.jf-areeiro.pt/pt www.facebook.com/jfareeiro www.instagram.com/jfareeiro

3 de agosto | 10H-18H 
Feira S. João de Deus - Praça de Londres

5 de agosto
Início do ATL de Verão dos 6 aos 12 anos

Centro Intergeracional do Areeiro

5 de agosto
Início do programa de férias dos 3 aos 5 anos

Casa do Menino Deus

24 de agosto | 21H 
Cinema ao Ar Livre – “A Mulher” 

Jardim Fernando Pessa

7 de setembro | 10H-18H
Feira S. João de Deus - Praça de Londres

21 de setembro | 10H-18H
Feira S. João de Deus - Praça de Londres

16 de setembro
Abertura do 

Centro Intergeracional do Areeiro 

16 de setembro
Início das aulas da Universidade Sénior 

21 de setembro | Cinema ao Ar Livre
18H – “Snow – A Pedra dos Desejos” (infantil)

21H – “Submersos”
Jardim Fernando Pessa
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é estar mais perto

Wi-fi  grátis no posto
clínico
Da próxima vez que for a uma consulta ou fazer um trata-
mento no Posto Clínico da Junta de Freguesia do Areeiro 
na Av. Óscar Monteiro Torres vai poder usar wi-fi  de forma 
gratuita. 

A nova medida entrou em vigor no dia 1 de julho e per-
mite que os nossos utentes tenham acesso à internet en-
quanto aguardam pela hora da sua consulta. 

Av. Óscar Monteiro Torres, n. 19A
Marcações:  217 972 795 ou 916 127 570
E-mail: posto.clinico.sede@jf-areeiro.pt

Constituição da 
Comissão Social 
de freguesia
A Comissão Social de Freguesia do Areeiro constituiu-se no 
dia 28 de junho. O primeiro Plenário decorreu no Auditório 
da Junta de Freguesia do Areeiro e contou com a presença 
do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando 
Braamcamp, e de vários parceiros locais.

Recorde-se que as comissões sociais de freguesia têm 
por objetivo diagnosticar questões sociais e avaliá-las, além 
de promoverem o desenvolvimento social local e reunirem 
diferentes parceiros sociais.

As entidades interessadas em integrar esta 
comissão podem contactar-nos por 

e-mail: csf@jf-areeiro.pt

Este ano, entre abril e junho, a Junta de Freguesia do 
Areeiro voltou a disponibilizar um serviço gratuito de aju-
da ao preenchimento do IRS.

No total ajudámos 143 pessoas, 46 na sede da Junta 
de Freguesia do Areeiro e 97 na delegação no Bairro dos 
Actores.

Recorde-se que este serviço é essencial para os nos-
sos fregueses que não têm acesso a computador e/ou 
internet.

Apoio gratuito
ao preenchimento
do IRS



ESTE VERÃO
ABANDONAR
NÃO É OPÇÃO

CONTACTOS ÚTEIS:
Casa dos Animais de Lisboa | 218 172 300
Provedoria dos Animais de Lisboa | 213 227 046
Sociedade Protectora dos Animais | 218 482 532
GNR (SEPNA) | 808 200 520 | sepna@gnr.pt
PSP Defesa Animal | 217 654 242 | defesanimal@psp.pt
Junta de Freguesia do Areeiro | 218 400 253
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PSP Defesa Animal | 217 654 242 | defesanimal@psp.pt
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JUNTA DE FREGUESIA 
· Lavagem manual e mecânica

· Varredura manual e mecânica

· Recolha de papeleiras

· Desentupimento de sarjetas

· Deservagem

Competências:
HIGIENE URBANA

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA
· Recolha noturna de lixo 

· Recolha de ecopontos

· Recolha de monos e entulho

é espaço público 
e higiene urbana

Novas rampas 
facilitam acesso à 
Associação Portuguesa
de Esclorose Lateral 
Amiotrófi ca – APELA  
Em Junho, a Junta de Freguesia do Areeiro criou rampas 
de acesso às instalações da APELA - Associação Portugue-
sa de Esclerose Lateral Amiotrófi ca, no bairro das Olaias. 

O objetivo desta intervenção foi tornar mais simples 
e segura a circulação das pessoas com Esclerose Lateral 
Amiotrófi ca e respetivos familiares.

Sabia que o Departamento de Higiene Urbana da Junta de 
Freguesia do Areeiro não usa nenhum tipo de herbicidas no 
processo de deservagem desde a data em que a sua utiliza-
ção deixou de ser recomendada? Neste momento, só é rea-
lizada a deservagem mecânica, por meio de corte das ervas. 
O objetivo é zelar pela saúde de todos os nossos fregueses. 

Areeiro livre de herbicidas

Durante os últimos meses, a Câmara Municipal de 
Lisboa tem estado a levar a cabo intervenções de lim-
peza de grafi tis em várias zonas da Freguesia do Areeiro. 
O Bairro dos Actores e as artérias junto à estação da CP de 
Roma-Areeiro são alguns dos exemplos.

Limpeza de graffi  tis 
na Freguesia
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é arraial

No primeiro dia, 21 de junho, a emblemática Alameda  
D. Afonso Henriques foi o palco escolhido para assistir à apre-
sentação da Marcha do Alto do Pina que foi a grande vence-
dora da edição de 2019 das Marchas Populares de Lisboa.  
De salientar que o Alto do Pina ganhou nas categorias de 
melhor coreografia, desfile na Avenida da Liberdade e me-
lhor composição original, com “Alto Lá com o Alto do Pina” 
e dividiu o prémio de melhores figurinos com outras duas 
marchas. 

O Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando 
Braamcamp, entregou uma fotografia da marcha em home-
nagem ao excelente trabalho levado a cabo pelo Ginásio do 
Alto do Pina que todos os anos se empenha em manter a 
tradição das marchas e das festas populares no bairro do Alto 
do Pina.

1   Apresentação da Marcha 
do Alto do Pina na Alameda;

2   Presidente da Junta de 
Freguesia do Areeiro presta 
homenagem à Marcha do 
Alto do Pina pela vitória nas 
Marchas Populares de Lisboa;

3  Atuação da Marcha Infantil 
do Alto do Pina;

4  Exibição da Tuna  
Universitária do Instituto 
Superior Técnico;

5  Concerto da artista Ruth 
Marlene;

6/7   Não faltou a tradicional 
sardinhada no Bairro dos 
Actores;

8   Noite de fados com vozes 
da nossa Freguesia;

9   Baile popular, animação 
e dança fecharam uma noite 
de tradições e recordações.

Arraial Popular do Areeiro:
Uma Viagem às Tradições

1

Este ano, a sua Junta de Freguesia 
comemorou os santos populares com 

um arraial de dois dias que resgatou  
tradições de outros tempos. 

2

3



Arraial Popular do Areeiro:
Uma Viagem às Tradições

Na Alameda desfi laram ainda os alto pininhas, a marcha 
infantil do nosso bairro, e a marcha sénior de Pontevel que 
nos cativou com a sua energia e boa disposição. 

Na mesma noite, a Tuna Universitária do Instituto Supe-
rior Técnico brilhou em palco com o seu talento vocal numa 
atuação cheia de êxitos académicos e os seus passos de 
dança enérgicos e contagiantes. 

O segundo dia do Arraial do Areeiro, a 22 de junho, levou-
-nos numa viagem às tradições do Bairro dos Actores e das 
festas populares alfacinhas. 

A Junta de Freguesia do Areeiro organizou a já tradicional 
sardinhada grátis e preparou uma noite repleta de animação, 
fados e baile popular. 

A noite terminou com a atuação de Ruth Marlene que nos 
trouxe êxitos como “Coisinha Sexy” e a “Moda do Pisca Pisca” 
que deixaram o público ao rubro a cantar em uníssono. 

4

5

Sardinhada, fado e baile no Alto do Pina

O Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando 
Braamcamp, aproveitou a ocasião para recordar a tradição 
desta festa no Bairro dos Actores e agradeceu a presen-
ça de todos e o empenho na realização deste arraial, bem 
como a compreensão pelo barulho. Na mesma noite, toda 
a rua foi limpa pelos nossos colaboradores da Higiene Ur-
bana e a circulação reposta.

6

7

8

9
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é férias de verão

Todos os anos, a Junta de Freguesia do Areeiro organiza 
programas de ocupação dos tempos livres para centenas de 
crianças e jovens entre os 3 e os 17 anos durante os meses 
de julho e agosto. O objetivo desta iniciativa é proporcionar 
atividades lúdicas e pedagógicas adaptadas a todas as crian-
ças e jovens residentes na freguesia, tornar as suas férias mais 
enriquecedoras e dinâmicas e apoiar as famílias, disponibili-
zando alternativas de ocupação dos tempos livres dos filhos. 

Areeiro em Férias no Verão

Balcão Virtual
revoluciona inscrições

A grande procura dos programas de Férias de Verão da 
Junta de Freguesia do Areeiro motivou a criação de um Bal-
cão Virtual para inscrições online. Este ano, pela primeira 
vez, as inscrições foram realizadas exclusivamente através 
deste balcão virtual, o que facilitou o procedimento às famí-
lias que não precisaram de faltar ao trabalho, nem de se des-
locar à Junta de Freguesia. O retorno que recebemos dos 
nossos fregueses a esta nova medida foi bastante positivo.
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Conheça melhor os programas Areeiro 
em Férias no Verão

Julho | 6 aos 12 anos
Um dos programas que decorre no mês de Julho en-

volve as crianças dos 6 aos 12 anos em duas quinzenas 
distintas e inclui idas à praia e à piscina no horário da ma-
nhã; e atividades ao ar livre, jogos e visitas culturais na par-
te da tarde. 

As duas primeiras semanas de setembro são sempre um 
momento de convívio e lazer para os seniores da freguesia 
do Areeiro. O programa criado pela Junta de Freguesia do 
Areeiro permite que os nossos seniores façam praia e prati-
quem exercício físico de manhã e aproveitem para desfrutar 
de bons momentos de convívio. A frequência da primeira 
semana do programa é gratuita e a segunda tem um custo 
de 75€ e inclui transporte, almoço, lanche e muita animação. 

Julho | 13 aos 17 anos
Na 2ª quinzena de julho decorre o Areeiro em Férias 

no Verão que se destina aos jovens dos 13 aos 17 anos que 
além da praia e piscina compreende atividades desporti-
vas, jogos e passeios culturais adaptados à faixa etária.

Agosto | 3 aos 5 anos
Durante o mês de agosto há um programa para as 

crianças dos 3 aos 5 anos que decorre durante as cinco 
semanas que inclui jogos, ateliers de culinária e expressão 
dramática e outras atividades adaptadas à faixa etária das 
crianças. Este programa decorre na Casa Menino Deus e 
o pagamento é feito por escalões com base no Escalão 
de Ação Social Escolar que é determinado pela Segurança 
Social, sendo o escalão A equivalente a 5€ por semana; 
o B 20€ por semana e o C ou sem Escalão é 40€ por se-
mana. Em qualquer uma das modalidades está incluído o 
valor do seguro, alimentação e equipamento identifi cativo.

ATL de Agosto | 6 aos 12 anos
Para as crianças dos 6 aos 12 anos, a Junta de Fregue-

sia do Areeiro organiza o ATL de Agosto que decorre no 
Centro Intergeracional do Areeiro e que inclui atividades 
lúdicas, passeios culturais e jogos, além da alimentação e 
seguro. O pagamento é feito por escalões com base no 
Escalão de Ação Social Escolar que é determinado pela 
Segurança Social, sendo o escalão A equivalente a 5€ por 
semana; o B 20€ por semana e o C ou sem Escalão 40€ 
por semana.

Areeiro em Férias Sénior

Atividades culturais e lúdicas 
de ocupação das Férias Escolares 

Entre junho e setembro, o Centro de Desenvolvimento 
Comunitário desenvolve várias iniciativas para as crianças 
que frequentam este espaço no bairro das Olaias. Cinema, 
idas à piscina e à praia, jogos com água, ateliers de expres-
sões emocionais, de culinária e de informática, jogos de 
tabuleiro, gincanas, e passeios à Tapada de Mafra, Ocea-
nário e parques do Vale da Montanha e da Bela Vista são 
apenas algumas das atividades planeadas. 
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é cultura

Passeio a Marvão

A Junta de Freguesia do Areeiro organizou no dia 30 de ju-
nho um passeio à encantadora e histórica Vila de Marvão, 
localizada no ponto mais alto da Serra de São Mamede, en-
tre Castelo de Vide e Portalegre. 

O programa incluiu um passeio pelas ruas dentro das 
muralhas, pelo castelo e por outros pontos turísticos de in-
teresse; seguido de um almoço-convívio e baile ao ar livre e 
com uma vista deslumbrante. 

Obrigada a todos os que nos ajudaram a tornar este dia 
inesquecível.

Mais de mil pessoas
visitam a Fonte 
Luminosa 

A Junta de Freguesia do Areeiro voltou a assinalar o dia 18 
de Abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com 
visitas guiadas e gratuitas às Galerias da Fonte Monumen-
tal da Alameda. 

Mais de mil pessoas visitaram a Fonte Luminosa e 
através de uma guia da Câmara Municipal de Lisboa pu-
deram saber mais sobre a história deste monumento que 
foi inaugurado há 71 anos. O Presidente da Junta de Fre-
guesia do Areeiro, Fernando Braamcamp, esteve presen-
te na iniciativa e fez inclusive de guia em algumas visitas.

Cinema ao ar livre 
As sessões de cinema ao ar livre no Jardim Fernando Pessa 
(Av. de Roma) estão de regresso. A primeira sessão realizou-
-se a 15 de junho e o fi lme escolhido foi “A Ressaca – Parte II”. 
Durante o Verão, a Junta de Freguesia do Areeiro vai realizar 
mais três sessões de entrada livre: 27 de julho; 24 de agosto; 
e 21 de setembro. 
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é educação e cultura  

No dia 30 de abril o Auditório da Sede da Junta de Fregue-
sia do Areeiro acolheu uma cerimónia evocativa dos 45 
anos do 25 de Abril de 1974. A cerimónia teve início com 
uma intervenção do Presidente da Junta de Freguesia do 
Areeiro, Fernando Braamcamp, e prosseguiu com os dis-
cursos dos partidos políticos representados na Assembleia 

A Escola de Verão da Sociedade Portuguesa de Matemática 
decorreu entre 2 e 5 de julho na Freguesia do Areeiro. Esta 
é a primeira vez que a iniciativa é organizada numa escola 
secundária, sendo portanto uma honra para o Agrupamento 
de Escolas D. Filipa de Lencastre, segundo referiu a Dire-
tora Laura de Medeiros. Em nome da Junta de Freguesia 
do Areeiro, a Vogal responsável pelo Pelouro da Educação, 
Patricia Brito Leitão, deu as boas-vindas aos mais de 200 
educadores de infância e professores inscritos na Escola de 
Verão da Sociedade Portuguesa de Matemática e desejou a 
todos uma semana enriquecedora. Recorde-se que esta ini-
ciativa incluiu conferências plenárias, painel/mesa redonda, 
cursos de formação e workshops.

Escola de Verão 
da Sociedade de 
Matemática no Areeiro

Semana do Livro
com oferta de livros

Na semana em que se celebrou o Dia Internacional do 
Livro, a Junta de Freguesia do Areeiro dinamizou a leitura 
através da oferta de livros a todas as pessoas que vivem, 
trabalham ou visitaram a nossa Freguesia entre 22 e 26 
de abril.

A iniciativa teve por objetivo facilitar o acesso gratuito 
a todo o tipo de obras literárias e promover hábitos de 
leitura através da disponibilização de stands com livros à 
porta de lojas e espaços comerciais da Av. de Roma, Praça 
de Londres e Av. Guerra Junqueiro.

Palestra “Os Militares, o 25 de Abril 
e a Transição para a Democracia” 

de Freguesia do Areeiro. A iniciativa terminou com a pa-
lestra “Os Militares, o 25 de Abril e a Transição para a De-
mocracia” sob orientação do historiador Jorge Artur 
Sousa Gomes e com o discurso de encerramento da ce-
rimónia do Presidente da Assembleia de Freguesia Duarte 
Alcântara.
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é dinamização 
do espaço público  

Open Night: 
os anos 80 
invadiram 

o Areeiro
Este ano, o Areeiro Open Night foi inspirado nos anos 80 
e encheu a nossa freguesia de animação, música e dança. 
As lojas das principais ruas do Areeiro estiveram abertas até às 
24H com brindes, descontos e espetáculos variados, incluin-
do duas aulas abertas do 80’s Club Portugal que tem esta 
modalidade no Centro Intergeracional do Areeiro às 3ªf e 5ªf. 
A Junta de Freguesia do Areeiro organizou ainda um rastreio 
de saúde gratuito entre as 18H e as 20H no espaço Estaciona-
-Te e apresentou este novo projeto de mobiliário urbano que 
foi uma das ideias vencedoras do Areeiro Empreende. 

Recorde-se que esta iniciativa é organizada pela associa-
ção local de comerciantes, Bairro em Movimento, e apoiada 
pela Junta de Freguesia do Areeiro.

Há cinco anos que os trabalhadores da Junta de Freguesia 
do Areeiro e a associação Free Hugs assinalam o Dia do 
Abraço pelas ruas da Freguesia com o objetivo de sensibi-
lizar todos para a importância da partilha de afetos, sobre-
tudo no combate ao isolamento e à exclusão social. 

Cruzámo-nos com portugueses, brasileiros, russos e 
holandeses; com carteiros, taxistas e vendedores; crian-
ças, adultos e seniores; abraçámos quem nos confessou 
estar “mesmo a precisar de um abraço”; mas também 
tentámos chegar a outras que preferiram seguir o seu ca-
minho. A todos desejámos um dia feliz. 

Voltámos a celebrar 
o Dia do Abraço consigo

Festa das Colectividades: 
três dias de tasquinhas, 
música e dança

A Festa das Colectividades e Casas Regionais de Lisboa de-
correu pelo quinto ano na Alameda D. Afonso Henriques, 
junto à Fonte Monumental, entre 24 e 26 de maio. A iniciativa 
organizada pela ACCL – Associação das Colectividades do 
Concelho de Lisboa –, pela ACRL – Associação das Casas 
Regionais em Lisboa – e pela FCDL – Federação das Co-
lectividades do Distrito de Lisboa – e com o apoio da Junta 
de Freguesia do Areeiro incluiu espetáculos de concertinas, 
fados, dança e atuações de ranchos, canto coral e música 
tradicional portuguesa. A par da oferta cultural, houve jo-
gos tradicionais, animação e tasquinhas com iguarias e pro-
dutos tradicionais de norte a sul do País.
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Festa das Colectividades: 
três dias de tasquinhas, 
música e dança

A manhã arrancou com uma aula animada de zumba e a 
peça de teatro “Se eu Fosse Um Animal”; e à tarde houve 
bolas de sabão gigantes, modelagem de balões, fantoches 
da “Branca de Neve” e um concerto do Ricardo Reis Pinto 
que trouxe êxitos infantis com o Macaco Brincalhão e a Gi-
rafa Feita de Papel.

Também não faltaram as pipocas e o algodão doce grátis, 
os insufl áveis e trampolins, as pinturas faciais e ainda os jogos 
tradicionais que tornaram o Dia da Criança ainda mais especial.

Até setembro há mais edições do Jardim de Encantar, 
sempre no primeiro sábado de cada mês, entre as 15H e as 
19H, no Jardim Fernando Pessa, junto  à Av. de Roma. 

Traga a sua família e venha passar tempo de qualidade 
ao ar livre e na melhor companhia. 

Próximas datas: 3 de agosto e 7 de setembro 

O Jardim de Encantar
do Areeiro está de volta

A pedido de muitas famílias, o Jardim de 
Encantar está de regresso à nossa freguesia 
e a primeira edição não podia ter sido mais 

especial, ou não fosse precisamente no 
Dia da Criança, a 1 de junho.
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Recolha solidária de alimentos

Olá, 
Bom dia
É bom ouvi-lo

sorrir!sorrir!

O Programa consiste em telefonemas
regulares e adaptados às necessidades
de cada utente que é previamente
referenciado pelo Núcleo de Ação Social.
Estes telefonemas são realizados para
avaliar se o idoso se encontra bem,
mas também para lhe dar uma palavra
amiga.  

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

Para usufruir do Programa, basta
contactar a Junta de Freguesia
do Areeiro para agendar avaliação
com o Núcleo de Ação Social.

+info:
218 400 253
geral@jf-areeiro.pt
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Em maio, o Corpo de Voluntários para os Animais da Junta 
de Freguesia do Areeiro e a Animalife  estiveram na loja Con-
tinente  Bom Dia da Av. de Roma para recolher alimentos 
para o Banco Solidário Animal. 

Recorde-se que a Junta de Freguesia do Areeiro e a 
Animalife  têm um acordo que apoia os animais das famí-
lias carenciadas da freguesia. Os residentes do Areeiro que 
pretendam benefi ciar de apoio na alimentação e acessórios 
e isenção da taxa do registo e da licença dos canídeos e 
felídeos devem contactar o Núcleo de Ação Social da Junta 
de Freguesia do Areeiro.

Junta de Freguesia do Areeiro 
organiza 2ª edição do Dia do Cão
A 2ª edição do Dia do Cão organizado pela Junta de Fre-
guesia do Areeiro no dia 19 de maio voltou a ser um suces-
so com centenas de pessoas a visitarem a Alameda Dom 
Afonso Henriques para assistirem a workshops, demons-
trações de agility e mostra canina de raças portuguesas; 
para participarem numa animada e saudável cãominhada; 
e para conhecerem as últimas novidades e serviços para 
os amigos de quatro patas. 

A iniciativa contou ainda com a visita do Vereador da 
Câmara de Lisboa Carlos Castro (4º na foto abaixo) e da 
Provedora dos Animais de Lisboa Marisa Quaresma dos Reis 
(3ª na foto), que se juntaram ao Presidente da Junta de Fre-
guesia do Areeiro Fernando Braamcamp (2º) e ao Vogal do 
Desporto Rudolfo de Castro Pimenta (6º) para assistirem às 
demonstrações caninas e workshops na Alameda.

No Dia do Cão houve também adoções responsáveis 
de cães abandonados que foram promovidas pela CAL – 
Casa dos Animais de Lisboa e pela Sociedade Protectora 
dos Animais (SPA); doações solidárias de ração para ani-
mais; e várias ações de sensibilização para os direitos dos 
animais.

Recolha solidária de alimentos

é bem-estar animal
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é desporto

Entre 4 e 12 de maio, a Junta de Freguesia do Areeiro or-
ganizou dezenas de atividades desportivas em vários locais 
e espaços da Freguesia como o Jardim Fernando Pessa, 
o Complexo Desportivo Municipal Casal Vistoso, o Grupo 
Dramático Ramiro José, a Escola EB 2,3 Luís de Camões e 
o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre.

No âmbito da Semana do Desporto, a Junta de Fregue-
sia do Areeiro desenvolveu uma caminhada no Parque da 
Serafi na; um Torneio de Ténis de Mesa; um Passeio de 
Bicicleta; e sessões experimentais e aulas de modalidades 
como Rugby, Yoga, Natação, Show Down, Ginástica Sé-
nior, Karaté, entre outras.

O Areeiro envolveu-se 
numa semana cheia 
de energia e movimento

A Junta de Freguesia do Areeiro organizou no dia 26 de 
junho, às 19H30, uma caminhada pelas ruas da nossa fre-
guesia com um percurso de 7Km e difi culdade média. 

Além de promover hábitos de vida mais saudáveis e 
divulgar as ruas, jardins e praças do Areeiro, esta iniciativa 
convidou os participantes a doarem ração para as colónias 
de gatos silvestres da nossa freguesia.

7ª edição da Caminhada 
do Areeiro

Esta semana cheia de energia e movimento envolveu 
diversas entidades e associações desportivas da Freguesia e 
não só, como as Escolinhas de Futebol da Junta de Fregue-
sia do Areeiro, a Associação das Colectividades do Concelho 
de Lisboa (ACCL), o Grupo Dramático Ramiro José, o Gru-
po Desportivo do Instituto Nacional de Esta tística, o Filipa 
Lencastre Voleibol, a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1 São João de Deus, o Clube de Rugby do 
Técnico, o Clube Desportivo do Alto do Pina, o Clube Raque-
te Estrelas das Avenidas, entre outros.

Vereador da CML Carlos Castro, Presidente da JFA Fernando 
Braamcamp e professora do Clube de Voleibol Filipa 

de Lencastre Adelaide Patrício.
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é centro 
intergeracional

Mobilidade 
Sabia que a sua Junta 
lhe oferece transporte 
gratuito dentro  
da Freguesia?
Entre janeiro e junho deste ano, o 
Porta a Porta realizou 2.344 des-
locações na Freguesia do Areei-
ro, a uma média de quase 400 
transportes por mês, sobretudo de  
seniores e fregueses com mobi-
lidade reduzida. Este serviço de 
transporte gratuito realiza-se todos 
os dias úteis das 8H30 às 12H30 e 
das 14H30 às 17H30; e tem uma 
lista de paragens onde pode reco-
lher ou deixar os fregueses, me-
diante agendamento. Se tem de 
ir ao médico, fazer compras ou 
tratar de assuntos no banco ligue:  
916 128 329.

80s Club Portugal
A música e dança 
dos anos 80 invadiu 
o Areeiro
Em outubro de 2018, Mariza Seita criou o 80s Club Portugal, 
um grupo de dança inspirado no estilo, cores e êxitos musi-
cais da década de 80 que começou em Benfica com cerca 
de 10 alunas. 

Hoje, e após convite da Junta de Freguesia do Areeiro,  
as aulas são no Centro Intergeracional do Areeiro, no 
Bairro do Arco Cego, às 3ªf e 5ªf às 21H e já esgotaram 
o limite de vagas. «Ainda esta semana recebemos vários 
e-mails de alunas interessadas e vamos mesmo ter de criar 
uma nova turma», refere fundadora do clube que só tem  
3 regras: divertir-se, não usar preto e não julgar.

Mariza Seita que também tem uma loja na Freguesia, a 
Ink&Wheels, acrescenta que o apoio da JFA foi «crucial para o 
crescimento» do 80s Club e para conseguirem trazer as aulas 
para o centro de Lisboa «porque há alunas de todo o lado e 
assim é mais fácil».
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é inserção
profissional

A Junta de Freguesia do Areeiro tem um Núcleo de Inserção 
Profi ssional e Empreendedorismo que tem por objetivo dis-
ponibilizar aos residentes da Freguesia ofertas de emprego e 
conselhos úteis para que sejam bem-sucedidos na procura 
ativa de emprego.  Este núcleo colabora, igualmente, com 
as empresas da Freguesia prestando informação e apoio na 
captação e na divulgação de ofertas de emprego junto dos 
desempregados, triagem e identifi cação de candidaturas vá-
lidas e respetivo encaminhamento. 

Através da plataforma “O Que Posso Oferecer” fregue-
ses e empreendedores do Areeiro entram em contacto e 
conhecem as ofertas de emprego e formação que estão 
disponíveis. De salientar que só no último trimestre, este site 
recebeu mais de 91 mil visitas. 

Mais informações em:
https://oquepossooferecer.jf-areeiro.pt

Conheça a Caravana da Empregabilidade
O projeto CapacitArte nasceu em setembro de 2018 para 
oferecer serviços de capacitação para pessoas desemprega-
das ou com desejo/necessidade de reconversão profi ssional 
e que procurem adquirir ou melhorar competências. Este 
projeto Bip Zip é orientado para os residentes no Areeiro, 
Penha de França e Beato sendo o foco principal o emprego 
e a formação. Neste momento, o CapacitArte tem o progra-
ma Capacitar que ajuda na reentrada no mercado laboral; 

a formação à medida que é feita no local de trabalho; 
e está a construir uma bolsa de mentores para o em-

prego. Se quiser conhecer melhor este projeto sai-
ba que a Caravana da Empregabilidade visita o 

Bairro do Portugal Novo todas as 4ªf entre as 
14H e as 18H.

Mais informações em:
capacitarte@clubeintercultural.org

Saiba como a Junta de 
Freguesia do Areeiro
o pode ajudar a
encontrar emprego

Quando as ideias 
ganham vida

O projeto “Estaciona-te!”
foi fi nalista da 2ª edição do 
Programa AreeiroEmpreen-
de, uma iniciativa da Junta 
de Freguesia de Areeiro em 

parceria com o Instituto Superior Técnico. A ideia de um 
grupo de estudantes foi a de criar e implementar mobi-
liário urbano — composto por módulos low-cost — com 
o objetivo de revitalizar espaços vazios na Freguesia, au-
mentando o comércio local e introduzindo diferentes 
atividades em conjunto com a comunidade local. 

A instalação irá percorrer, de 27 de junho a 01 de 
outubro, várias zonas da Freguesia. Convidamo-lo a “es-
tacionar” neste projeto e a conhecê-lo melhor. Marque 
na agenda e visite-nos: 

• Praça de Londres (27 junho a 17 julho)
• Praça Sá Carneiro (18 julho a 31 julho)
• Alameda (01 agosto a 28 agosto)
• Avenida de Roma (29 agosto a 18 setembro)
• Praça de Londres (19 setembro a 01 outubro) 
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é passatempo

Sopa de Letras de Verão
Encontre as 16 palavras alusivas ao período de férias que se 
avizinha. 
Na sopa de letras, as palavras não têm acentos, nem cedilhas.

Nível de Difi culdade: Médio

 Férias
 Praia
 Areia
 Viagens
 Piscina
 Toalha
 Mar
 Biquíni

Palavras:

 Calções
 Verão
 Gelados
 Água
 Calor
 Conchas
 Jardim
 Sol

Palavras-Cruzadas
1. Avenida batizada com 

o nome do 1º piloto 
da aviação portuguesa 
na I Guerra Mundial;  

2. Nome dado a um jardim 
da Freguesia do Areeiro em 
homenagem a um conhecido 
jornalista português; 

3. Marcha do Areeiro;

4. Livraria inaugurada em 1957 
na Av. de Roma; 

5. Rua onde se localiza a Delegação 
da Junta de Freguesia do Areeiro;

6. Avenida batizada com o nome 
do único Papa Português; 

7. Pastelaria classifi cada como 
Loja Com História na Av. Guerra 
Junqueiro; 

8. Rua com o nome do inventor 
da lâmpada e do fonógrafo.

2.

1.

4.

3.

7.

8.

5.

6.

SOLUÇÃO:1.

2.
3.

4. 5.

7.

8.

6.

=

Saiba como a Junta de 
Freguesia do Areeiro
o pode ajudar a
encontrar emprego
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é saúde

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

Clínica Geral 16:30 às 17:30 16:30 às 17:30

Dermatologia 15:15 às 17:00

Ginecologia 15:00 às 17:20

Medicina-Dentária 15:00 às 17:00 13:30 às 17:00 09:00 às 17:00 9:00 às 12:30 13:30 às 17:00

Nutrição 14:00 às 17:00

Oftalmologia 16:30 às 17:20

Otorrinolaringologia 15:45 às 17:15

Psicologia Clínica 
Adultos / Jovens

14:00 às 15:00

Urologia 12:30 às 13:30

Ortopedia 16:00 às 17:15*

Enfermagem 12:00 às 14:00 12:00 às 14:00 12:00 às 14:00 12:00 às 14:00 12:00 às 14:00

Fisioterapia 9:00 às 12:00

Osteopatia 9:00 às 12:00

POSTO MÉDICO – SEDE

Av. Óscar Monteiro Torres, nº 19-A • Horário: 2ªf a 6ªf – 9H às 18H • Contactos: 217 972 795/916 127 570

E-mail: posto.clinico.sede@jf-areeiro.pt

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

Clínica Geral 14:00 às 18:00 10:30 às 13:00

Psicologia 15:00 às 18:00

Enfermagem 10:00 às 12:00 10:00 às 12:00 10:00 às 12:00 10:00 às 12:00 10:00 às 12:00

POSTO MÉDICO – EXTENSÃO-DELEGAÇÃO

Rua Abade Faria, nº 37 • Horário: 2ªf a 6ªf – 9H às 18H • Contacto: 218 485 130

Rastreio de saúde 
grátis no Open Night
Dia 27 de junho, a Junta de Freguesia do Areeiro organizou um rastreio de 
saúde gratuito no âmbito da iniciativa Open Night, entre as 18H e as 20H, 
no espaço “Estaciona-te”, na Praça de Londres. Dezenas de fregueses 
aproveitaram esta oportunidade para medir a tensão arterial e a glicémia, 
bem como esclarecer dúvidas com a nossa enfermeira Sara Medeiros.
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Atos e Consultas Médicas Residentes Não Residentes

Consulta de Clínica Geral 5€ 25€

Consulta de Especialidade 30€ 35€

Receituário 2,50€ 2,50€

Fisioterapia (por sessão) 30€ —

Osteopatia (por sessão) 30€ —

TABELA DE PREÇOS

Atos de Enfermagem Preço

Tensão Arterial Grátis

Injeção 1,00€

Vacinas 1,00€

B M Test 1,50€

Tratamentos 2,50€ a 7,50€

CARDIOLOGIA
Dr. Luís de Lima Faleiro | Tlf.: 217 972 795

CONSULTAS MÉDICAS DOMICILIÁRIAS
Anjos da Noite - 24H / 7dias por semana | Tlf.: 217 972 795

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

ENFERMAGEM AO DOMICÍLIO
Enf. Sara Medeiros | Tlf.: 916369710 | 14H-18H

FISIOTERAPIA AO DOMICÍLIO
Drª Renata Corradi | Tlf.: 967 697 799

FISIOTERAPIA PHISIOPHARMA
Rua Augusto Gil, nº 29a | Tlf.: 217 972 795

MEDICINA CHINESA
Dr. Jaime Barata | Tlf.: 920 441 702

PSIQUIATRIA
Dr. Fernando Seabra - Dra. Paula Duarte | Tlf.: 217 972 795

UROLOGIA
Dr. Almeida Santos | 3ªf das 15h30 às 19h00 | Tlf.: 217 972 795

+ informação e marcações:  217 972 795 | 916 127 570 
e-mail: posto.clinico.sede@jf-areeiro.pt

ACORDOS

Diga sim à proteção
solar, diga não ao 
cancro da pele!
A exposição à radiação UVB solar é o factor de risco mais 
importante para o cancro da pele e pode ser prevenido. 
Não descure a proteção e siga os conselhos da dermato-
logista do Posto Clínico da Junta de Freguesia do Areeiro, 
Cândida Fernandes. 
∞ Procure a sombra;
∞ Evite as horas de maior radiação ultravioleta (UV);
∞ Use roupa e chapéu de proteção;
∞ Aplique protetor solar generosamente (SPF 30+ ou 
superior, a cada 2 horas, após ou banho ou se suar).

O núcleo de Saúde da Junta de Freguesia do Areeiro redu-
ziu o valor da consulta de clínica geral para residentes com 
menos de 65 anos para 5€ e com 65 ou mais anos para 3,5€.

Foram ainda estabelecidos dois acordos que visam faci-
litar o acesso a tratamentos e consultas a preços reduzidos. 
Um dos acordos foi estabelecido com a Pazear no sentido 
de proporcionar um novo serviço de Massagem Terapêutica 
de Conforto ao domicílio que é orientado para os idosos e 

Novos acordos e consultas mais baratas
acamados e para situações de demências, cuidados paliati-
vos, pós-AVC e doença oncológica. Marcações e informa-
ções: 926 695 006 ou massagemgeriatrica@gmail.com

Já o segundo acordo permite o acesso a consultas de 
Reumatologia pelo valor fi xo de 30€. Este valor é exclusi-
vo para residentes e as marcações devem ser feitas no pos-
to clínico da JFA, por telefone ou e-mail: 217 972 795 ou 
posto.clinico.sede@jf-areeiro.pt



Preços especiais
para Residentes

Consulta de
Diabetes
“APDP”

Clínica Geral
+ 10 Especialidades

Consultas
ao Domicílio

“Anjos da
Noite”

+ 10 Especialidades

30% de desconto
para residentes com

 mais de 65 anos
em Clínica Geral

Aparelhos
e Próteses
Dentárias

Postos Clínicos Especialidades
Clínica Geral

Oftalmologia

OrtopediaGinecologia

Otorrinolaringologia

Psicologia

Nutrição

Urologia

Dermatologia

Medicina
Dentária

Enfermagem

Fisioterapia

Contactos

Posto Médico (Sede) 
Av. Óscar Monteiro Torres, nº 19-A
217 972 795 | 916 127 570

Extensão
Rua Abade Faria, nº37
218 485 130

Acordos Médicos
Exclusivos:
Psiquiatria,

Reumatologia,
Urologia,

Cardiologia

Enfermagem 
e Fisioterapia
ao Domicílio


