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Editorial k

de colocar Benfica na linha da frente
das políticas públicas em torno da
empregabilidade e da criação de
valor, de agarrar as oportunidades
transformacionais decorrentes da
nova reforma administrativa, em
particular no desenvolvimento de
políticas assentes na intervenção
comunitária, na sustentabilidade, na
habitação e na higiene urbana, e por
fim, a mais importante de todas as
razões: continuar a fazer merecer 
o carinho e o apoio entusiástico que
tenho sentido das pessoas de
Benfica que todos os dias, seja na
rua, na Junta de Freguesia ou nas
redes sociais, vão demonstrando 
a enorme satisfação pela obra feita
mas sobretudo a expectativa pelo
que ainda se vai fazer. 

A ética, o rigor, a racionalização 
e a transparência serão motores
fundamentais para uma gestão
moderna, eficaz e bem-sucedida,
para que as novas competências 
e aquelas que serão delegadas
sejam efetivamente concretizadas 
e implementadas em estreito
cumprimento do programa que
assumi com os eleitores. 

Propomo-nos agora, para além de
manter e aprofundar os projetos em
curso, colocar Benfica na linha da
frente das políticas públicas em
torno de quatro eixos de intervenção
estruturantes: uma Benfica mais
solidária e socialmente ativa, uma
Benfica moderna, empreendedora 

Caros Fregueses,

Quero, antes de mais, agradecer
a confiança depositada pela
população de Benfica neste
executivo e no programa proposto
para a freguesia, que nos permitirá
nos próximos quatro anos, continuar
a trabalhar na transformação de
Benfica em matéria de
modernidade, acessibilidade 
e solidariedade e a lutar todos os
dias para concretizar o acordo que
estabelecemos com os eleitores. 

Estou bem ciente da grande
responsabilidade que constitui ter
ganho com maioria a Junta de
Freguesia, o que só reforça 
a necessidade de valorizar 
a diversidade de opiniões, de me
manter sempre atenta às
necessidades da freguesia, sabendo
sempre ouvir todos e construindo
pontes com todos aqueles que,
independentemente da sua cor
política ou movimento social,
estejam verdadeiramente
interessados em dar o seu
contributo para uma freguesia ainda
mais solidária e próxima dos
cidadãos.

Em 2009 acreditámos num projeto
com visão estratégica num horizonte
alargado para o desenvolvimento da
freguesia de Benfica – 2020 –
motiva-nos agora o desígnio de
cumprir os projetos em curso, 
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e criativa, uma Benfica sustentável,
“verde” e saudável e uma Benfica
acessível e próxima.

Com o empenho de todos 
e o envolvimento crescente da
população, poderemos fazer toda a
diferença pelo futuro do espaço onde
vivemos e pela melhoria da qualidade
de vida na nossa freguesia.

Finalmente, aproveito para desejar,
em nome do Executivo e em meu
nome pessoal, sinceros votos de
umas Boas Festas e de um ano de
2014 cheio de saúde, trabalho 
e esperança num futuro melhor, mais
justo e mais solidário. u

(Inês Drummond)
Presidente

d COLOCAR BENFICA NA LINHA DA FRENTE
Uma Benfica mais solidária e socialmente ativa, uma Benfica moderna, empreendedora
e criativa, uma Benfica sustentável, “verde” e saudável e uma Benfica acessível e próxima.



4
5

No espaço do Jardim do Mercado,
onde se realizou este evento
dedicado a toda a família,
multiplicaram-se as atividades
direcionadas tanto a miúdos como 
a graúdos, atuações musicais 
e animações de rua, que ajudaram 
a recriar o mundo mágico 
e encantador do Natal.

Durante quatro dias de grande
animação, tivemos muitos
divertimentos disponíveis para as
crianças, como a pista de gelo, 
a parede de escalada, os
insufláveis, o carrossel, o mini
comboio e os fantásticos

Junta de Freguesia de Benfica

canhões de neve, que fizeram 
as delícias da pequenada.

O pontapé de saída desta grande festa
foi dado pelas crianças das escolas, que
percorreram as ruas da freguesia, numa
animada Parada de Natal, que partiu do
Chafariz, junto à Igreja na Estrada de
Benfica e terminou no Jardim de
Mercado, local do evento.

Os mais novos puderam brincar na
“neve”, saltar nos insufláveis, andar no
mini comboio ou no carrossel, escalar
uma parede, patinar e visitar a Casa do
Pai Natal e dos seus Duendes, tirando 
a já tradicional fotografia com o senhor
das barbas brancas.

Foram quatro dias de festa com muitas
atrações lúdicas e culturais para toda 
a família, que passaram pela organização
de ateliers e atividades para todos, como
jogos tradicionais, ateliers de circo ou de
reciclagem de materiais ou ainda aulas
de Zumba, pelas animações de rua com
magia, animação circense de fogo e até
um FlashMob e também pelas atuações
musicais, como o coro de Gospel, 
o Orfeão do Sport Lisboa e Benfica ou 
os Cantores Malditos.

A Feira do Artesanato e os espaços
dedicados ao comerciantes 

e associações locais, que se juntaram 
a esta iniciativa, atraíram também muitos
visitantes ao Mercado, que puderam
comprar aqui algumas lembranças para 
o Natal!

Na tenda junto ao Mercado de Benfica,
dinamizada pelos comerciantes do
Mercado, decorreram provas de queijos,
enchidos e sumos naturais. Os passeios
de charrete pelo Jardim do Mercado
foram também um grande sucesso deste
Mercado de Natal! 

Foi um evento de grande dimensão que
envolveu a participação de toda a equipa
da Junta de freguesia de Benfica, bem
como das escolas, associações,
comerciantes do Mercado e de toda a
comunidade de Benfica, procurando
recriar-se o ambiente e o espírito
natalício na freguesia de Benfica e trazer
a população para a rua para participar
nesta grande festa de Natal!

Foi uma iniciativa de grande sucesso,
que levou milhares de pessoas ao Jardim
do Mercado ao longo destes quatro dias,
e que mereceu rasgados elogios de toda 
a população!

Uma festa a repetir nos próximos anos,
seguramente! u

d Mercado
de Natal 2013
A grande festa do Natal 
da freguesia de Benfica 
decorreu entre os dias 
12 e 15 de dezembro 
no Jardim do Mercado
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Cabazes de Natal
Decorreu entre os dias 1 e 13 de
dezembro, a Campanha de Recolha de
Bens Alimentares a favor da população
mais carenciada de Benfica.

À semelhança do que já aconteceu em
anos anteriores, esta Campanha,
organizada pela Junta de Freguesia de
Benfica, contou com a colaboração da
Cruz Vermelha Portuguesa que
ofereceu 50 cabazes, assim como das
Escolas da freguesia e dos Escoteiros
que se mobilizaram para fazer 
a recolha de alimentos em diversos
locais.

A solidariedade voltou a tocar a
população de Benfica que, mais uma
vez, não deixou de contribuir,
entregando na Junta de Freguesia, nas
Escolas ou aos Escoteiros, bens
alimentares diversos.

O resultado deste esforço conjunto
permitiu que no dia 19 de dezembro
fossem distribuídos
cerca de 450
cabazes de
alimentos à
população mais
carenciada da
freguesia. u
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Este projeto da Câmara Municipal 
de Lisboa, executado pela Junta de
Freguesia de Benfica e com a
colaboração permanente dos moradores,
chamados a participar em duas
Assembleias Participativas, foi um
excelente exemplo da importância do
diálogo entre Câmara e Junta, bem como.
da participação dos moradores, que se
envolveram ativamente no desenho final
do projeto, propondo melhorias 
e alterações aos projetos iniciais.

Foi, aliás, esta participação empenhada
dos moradores e a flexibilidade da JFB 
e CML para adaptar o projeto às
necessidades e sugestões dos residentes,
que permitiu ultrapassar muitas das
preocupações e ânsias iniciais 
da população.

Um Projecto Participado
População, JFB e CML de mãos dadas!

O Charquinho foi o primeiro de uma
série de bairros de Lisboa que serão
transformados em Zonas 30,
marcando também o lançamento do
projeto estratégico "Zonas 30 - A rua 
é de Todos". 

A transformação do Bairro do
Charquinho em Zona 30, é reconhecida
como positiva por todos os moradores
com quem falámos.

Com esta intervenção, o bairro ganhou
91 lugares de estacionamento, um
espaço de lazer para idosos e viu o seu
parque infantil requalificado. Foi também
possível melhorar os espaços verdes, as
acessibilidades ao comércio do Bairro,
assim como o acesso de veículos de
emergência directamente aos edifícios. 

O Bairro do Charquinho não era
intervencionado de forma significativa há
50 anos. Com esta obra, resolveram-se
situações há muitos anos reclamadas
pelos moradores. 

O que 
é uma 
ZONA 30?

Uma Zona 30 é uma zona de
circulação destinada a potenciar
no automobilista um
comportamento mais atento às
pessoas, que induza uma
circulação a menor velocidade,
desejadamente inferior a 30 km/h.
A redução da velocidade de
circulação automóvel, a redução
da ocorrência e gravidade de
acidentes e a diminuição do
tráfego de passagem de veículos
externos ao bairro, são objetivos
das zonas 30, assim como a
redução da poluição sonora e
ambiental, o aumento da
segurança do peão e o aumento
do estacionamento para
residentes, que têm um impacto
directo na melhoria da
qualidade de vida dos
moradores.

d Primeira ZONA 30
da Cidade de Lisboa
Foi inaugurada no passado dia 23 
de outubro a primeira zona 30 da
cidade de Lisboa, no Bairro do
Charquinho em Benfica

d Espaço Público

“
António Dias AD
Proprietário do
Restaurante
Escondidinho,
comerciante no
Bairro há 33 anos

Tiago Samora TS
Associação de
Moradores do Bairro
do Charquinho,
morador desde que
nasceu. 

José Carlos JC
Associação de
Moradores do Bairro
do Charquinho,
morador desde que
nasceu.

Falámos com alguns moradores 
do Charquinho, que não quiseram deixar 
de exprimir a sua opinião:

“ Inicialmente houve muita contestação. Houve alteração
de rotinas, houve alteração de espaços que existiam há
50 anos (...) Esta flexibilidade que existiu tanto da parte
da câmara como da junta resultou no que está aqui
hoje. As pessoas estão agradadas.” JC

“ Houve bastante flexibilidade tanto da câmara como da
junta para alteração de alguns projetos” TS

“ Passaram aqui dias no largo à espera que as pessoas
dessem opinião (...) tentaram fazer tudo da maneira que
as pessoas lhes pediam” AD

“ Fizeram mesmo assembleias ali na associação dos
reformados. O projeto implementado não foi igual ao
inicial. Foi com base nas assembleias que fizeram com
a opinião dos moradores, que se fizeram as coisas.
Alteraram mesmo o projeto em si. Houve um tentar
chegar a um consenso entre o projeto inicial 
e a funcionalidade do bairro”. TS

“ Temos de louvar a eficiência da equipa toda da Junta
que lutou tanto ou mais que nós para que as coisas
ficassem ao nosso gosto” JC

“ Nunca se negaram ao diálogo. Às vezes perdiam aqui
manhãs inteiras só para falar com as pessoas, para
esclarecer, tirar dúvidas... e isso é muito importante” TS

“ Tiveram um papel chave. Eles eram a ligação entre nós
e a Câmara, portanto a flexibilidade que houve por
parte do arquiteto da camara, que esteve aqui algumas
vezes, também se deve à persistência da equipa da
Junta, dizendo o que era ou não era viável fazer, e o que
era mais funcional.” JC

“ Nós tivemos a sorte de podermos ser ouvidos 
e criarmos um espaço que é funcional” JC

“ Houve muita flexibilidade, foi fantástico nesse
aspeto… porque se não houvesse essa boa vontade,
a tal discordância inicial das pessoas não era
ultrapassada.” JC

“ Havia aqui uma questão muito importante, é que o
bairro, em 50 anos de história que tem, muito poucas
vezes foi intervencionado. (...) E o facto de
requalificarem todo o bairro quando até aqui só tinha
sido intervencionado em muito poucos aspetos, acaba

“

por dar aquele ânimo às pessoas, de
“vamos lá ver o que é que isto vai dar!”
Porque vai ficar novo, vai ficar com outro
aspeto!” TS
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d Espaço Público

Iniciativa de Cidadania Europeia 
"30kmh – dando vida às ruas!" 

http://pt.30kmh.eu

“ Acho que o bairro ficou melhor! Para mim a rampa que
fizeram aqui à frente é o melhor! Há muitos anos que tinha
pedido a várias juntas que ali passaram e nunca ninguém 
fez isto. A rampa serve tanto para os clientes como para
fornecedores que antes tinham que vir pelas escadas abaixo
com os barris de cerveja e agora vêm com o carrinho”. AD

“ Agora uma criança já atravessa a rua muito
mais à vontade do que quando havia os 
2 sentidos... porque era um problema, às
vezes nas curvas não se dava pelos carros 
e tinha-se que correr”. EL

“ Reduziu drasticamente 
a velocidade de carros, 
os carros às vezes passavam
aqui a mais de 100 à hora”. TS

“

“ Com o arranjo dos passeios, a criação de mais
bancos de jardim, mais árvores, e com a troca
das árvores - porque as raizes faziam levantar 
os passeios e houve agora um cuidado ao
plantar novas árvores que não destruissem 
o piso e os passeios - tudo isto melhorou!” JC

“ Excelentes estas obras! Sabe que este bairro está um
bocadinho velho... e havia dois sentidos. E às vezes
para atravessarmos a estrada era um problema (...). 
E agora não, tem um sentido só, já há mais espaço, não
há tantos carros em cima uns dos outros… e está muito
melhor, para mim está muito melhor! Não há tanto
barulho, tanta confusão! Estas obras quanto a mim
foram muito bem feitas”. EL

Emília Lopes
Moradora do
Bairro do
Charquinho.

Mário Rodrigues
Associação de
Moradores do 
Bairro do
Charquinho,
morador há 46 anos

“ Diminuiu muito o tráfego na rua. Melhorou 
a qualidade de vida, valorizou o bairro que hoje
tem outra cara. A mobilidade também foi
importante.O passeio está ao nível da estrada 
o que facilita imenso a vida a quem tem
mobilidade reduzida. Foram criadas rampas de
acesso, colocaram-se corrimões nas escadas e
em passeios de inclinação mais acentuada”. JC

“ Para mim, que já
não sou nova,
melhorou em todos
os sentidos.
Valoriza o bairro.
Valoriza as nossas
casas. Está muito
mais bonito!” EL

“ O bairro ficou
mais calmo,
mais silencioso
e mais seguro,
porque não há
tanta circulação
automóvel
dentro do bairro,
a não ser das
pessoas que
residem aqui”.
TS

“ Antes uma
pessoa queria
passar e não
podia porque os
carros estavam ali
todos em cima do
passeio. Os
passeios eram
para os carros,
não eram para
nós. Tínhamos
que andar pelo
meio da rua, 
e agora não”. EL

“ Ali aquele bocado era uma lixeira autêntica,
só terras, carros velhos, lixo, e agora está
uma maravilha. Cabem agora ali carros que
nem queira saber. Foi uma obra muito bem
feita”. EL

“ Temos muito melhor qualidade de vida.
Esteticamente e não só, tornou-se num 
sítio muito mais agradável para viver”. TS

“ Melhoraram os
espaços verdes,
os passeios, o
estacionamento”.
MR

Limites de velocidade de
30km/h salvam vidas!
Desde que foi criada a primeira Zona
30 como projeto piloto na pequena
cidade alemã de Buxtehude em 1983,
que numerosas zonas 30 provaram o
seu valor por toda a Europa. Onde
quer que tenham sido instaladas, o
número e a gravidade dos acidentes 
foi reduzida consideravelmente.

Um limite de 30km/h em zonas
residenciais melhora a qualidade do

ar, já que há menor emissão de
gases, dando uma importante
contribuição para a saúde pública.

O limite dos 30 km/h em todas as
zonas residenciais ajuda também a
atenuar as alterações climáticas, já
que uma velocidade menor implica
menos emissões de CO2. Além disso,
garante um fluxo de tráfego mais
constante com menos
congestionamento e filas de trânsito,
e torna o caminhar e o uso da

bicicleta, do autocarro ou do comboio
mais agradáveis. Isto encoraja uma
maior redução do trânsito,
providenciando por isso um benefício
ainda maior em termos de redução
dos gases de efeito de estufa. 

Limitando a velocidade dos veículos 
a 30 km/h reduziu-se o ruído do
trânsito até 40% (3dbA), fazendo
efetivamente toda a diferença. u
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d Ação Social

d Programas de Apoio 
e Ação Social
A Junta de Freguesia de Benfica assenta a sua
atuação numa intervenção multidisciplinar 
e participada, disponibilizando um conjunto de
programas destinados à população de Benfica 
em matéria de Apoios Sociais. 

O Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia
coordena e implementa políticas sociais que
protegem e apoiam os indivíduos e as famílias 
em situação de risco e vulnerabilidade social.

A atribuição destes apoios está sempre sujeita 
a análise da situação económico-social dos
candidatos. u
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d Higiene Urbana

Este novo sistema de Recolha de
Resíduos irá aumentar a quantidade
dos resíduos recolhidos seletivamente
e a sua qualidade efetiva, melhorar 
a limpeza da via pública, aproximar 
os equipamentos de deposição da
população e das atividades
económicas e minimizar o impacto
visual dos equipamentos na via
pública.

Comprovados benefícios
ambientais e económicos
Tem-se verificado que, nas áreas
onde já existe recolha seletiva porta 
a porta, se consegue recolher uma
maior quantidade de resíduos
recicláveis (papel e embalagens), 
o que permite não só alcançar mais
rapidamente as metas estipuladas
pela União Europeia como também
diminuir os encargos que a CML
assume com a recolha dos resíduos
e com o tratamento dos resíduos
indiferenciados. 

Ao contribuir para a reciclagem
estamos não só a reduzir a
quantidade de lixo a ser enviado
para aterros sanitários, mas também
a poupar água e energia, a diminuir 
a poluição e a preservar os recursos
naturais. Para além de benefícios

imediatos sobre o meio ambiente,
estamos a dotar o município de um
maior orçamento para a construção
de infraestruturas de melhoria das
condições de vida das populações,
em vez de o utilizar na recolha,
transporte e tratamento de resíduos. 

O novo sistema de recolha de
resíduos sólidos que agora se
generalizará na freguesia de Benfica,
é uma iniciativa da Câmara Municipal
de Lisboa, já implementada e em
pleno funcionamento em várias
zonas da cidade, com resultados
muito positivos, quer ao nível da
redução de custos com a recolha,
quer ao nível do aumento de receita,
resultados estes possibilitados pela
reciclagem de resíduos (ver gráfico).
Este sistema, embora exija algum
esforço de adaptação por parte de
todos, vai contribuir para que 
a freguesia se torne num local mais
limpo para se viver.

Lisboa orgulha-se, a par da cidade da
Maia, em atingir as melhores taxas de
reciclagem do país. A implementação
deste sistema na freguesia de Benfica
vai seguramente contribuir para
continuar a melhorar estes
indicadores.

Como se processa 
o sistema de recolha?
Até ao dia 23 de Novembro, os
técnicos da CML estabeleceram
contactos personalizados com
moradores, comerciantes e entidades
locais no sentido de prestar
esclarecimentos e sensibilizar 
a população para as regras de
separação de resíduos, dias e horários
definidos para a remoção dos
diferentes resíduos e horários para
colocação e recolha dos
equipamentos na via pública. 
Também foram distribuidos porta 
a porta, em cada prédio, os
contentores de papel (tampa azul) 
e embalagens (tampa amarela), para
facilitar a colaboração dos munícipes
na separação de resíduos. 

Com o início do novo Sistema de
Recolha de Resíduos, os munícipes
devem colocar na rua os contentores
ou sacos certos para a recolha em
cada dia da semana e retirar na
manhã do dia seguinte. 

Participar é fácil
Só tem que se guiar pelas cores 
e garantir que cada contentor 
é colocado na via pública, entre as
19h e as 23h, no dia certo da sua

recolha. Os contentores devem ser
recolhidos até às 10h do dia seguinte.

O vidro deve continuar a ser colocado
no vidrão mais próximo de si.

Para esclarecimento de dúvidas
sugerimos a consulta do site da CML:
www.cm-lisboa.pt

No que diz respeito à frequência de
recolha de resíduos no sistema porta 
a porta é importante referir que 
a Câmara Municipal de Lisboa
continua a assegurar uma frequência
de recolha de resíduos 6 vezes por
semana.

Têm sido levantadas algumas
questões relacionadas com o facto
de se reduzir a frequência de
recolha de indiferenciados.

No entanto, é importante perceber,
que separando as frações com maior
volume (como as embalagens) e o
papel, o que resta em termos de
resíduos indiferenciados é uma fração
muito mais reduzida, não ocupando
assim muito espaço e podendo
permanecer no domicílio por dois dias. 

O sistema de recolha seletiva porta 
a porta é um caminho seguido não só
em Lisboa, mas também em outras
áreas do país e do mundo. Em países
do Norte da Europa verificam-se

periodicidades de recolha de
indiferenciados de apenas uma
vez por semana, ou no caso
extremo de algumas cidades Polacas,
a recolha de resíduos indiferenciados é
feita de quinze em quinze dias.
Naturalmente que estes períodos tão
longos nunca se poderão aplicar a
uma cidade com um clima como o
nosso que propicia um menor tempo
de início de fermentação de resíduos. 

A freguesia de Benfica conta com
todos para melhorar ainda mais 
a limpeza das nossas ruas. u

d Recolha seletiva de
resíduos porta a porta 
na freguesia de Benfica
À semelhança do que já acontece em 
outras freguesias de Lisboa e do país, 
iniciou-se em Benfica, no dia 25 de novembro,
a Recolha Seletiva de Lixo porta a porta

Principais vantagens 
do sistema de recolha
seletiva
f Maior quantidade e qualidade
dos resíduos recolhidos 

f Melhor limpeza da via pública
f Aproximar os equipamentos
de deposição da população

f Minimizar o impacto visual
dos equipamentos na via
pública
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d História

Edifício da Junta de
Freguesia de Benfica
O atual edifício da Junta de

Freguesia de Benfica, localizado na

Avenida Gomes Pereira nº 17, tem

a sua origem no século XIX, altura

em que foi construído em estilo

neo-romântico. Esta Avenida

outrora vulgarmente conhecida

como Rua do Cinema, Rua do

Comboio, Rua da Estação ou Rua da
Fábrica, foi sempre considerada uma
das principais artérias da freguesia de
Benfica, onde diariamente confluía
grande parte da sua população. 
Sabe-se que aqui viveu, ainda que por
pouco tempo, entre 1919 e 1920, o
poeta Fernando Pessoa.

A partir de 1916 até 1925 instala-se

neste edifício a sede do Sport

Lisboa e Benfica. Segundo
testemunhos da época tratava-se de
instalações de “grande qualidade” que
acompanharam o clube numa fase de
crescimento, em termos desportivos e
associativos. 

Edifício da Junta de Freguesia de Benfica

A sede tinha, nos campos adjacentes,
um ringue que ainda hoje existe e onde
se patinava desde 1914. Foi aqui que
nasceu, em Portugal, o Hóquei em
Patins. Esta modalidade que começou
por ser praticada pelos sócios dos
Desportos de Benfica, em 1916,
estendeu-se aos associados do S.L.B.,
tornando-se uma modalidade de
excelência e uma das mais populares
em Portugal até aos anos 80. Por aqui
passaram grandes nomes deste
desporto como António Livramento,
considerado por muitos o melhor
jogador do Mundo de todos os tempos.

As excelentes condições do edifício
possibilitaram a realização de

inúmeras atividades socioculturais,
como a formação de um grupo
dramático em 1917 e a realização de
atividades desportivas como os
concursos de Tiro em 1921, a Esgrima
em 1923 e a prática de Ginástica,
Patinagem e Ténis (de Campo).

Nos terrenos existentes nas traseiras
do edifício, onde hoje se localiza a
Escola Quinta de Marrocos, o Benfica
inaugurou em 11 de novembro de
1917 um campo de futebol, onde viria
a realizar inúmeros jogos, quer de
Futebol, quer mais tarde de Hóquei
em Campo e de Râguebi. Foi também

1

j

Nesta revista que marca 
o início de um novo ano e
de um novo ciclo na

freguesia de Benfica, vamos iniciar
uma secção que pretende dar 
a conhecer a história da freguesia e
dos seus locais mais emblemáticos. 

Para o desenvolvimento desta
secção vamos ter como base um
Roteiro desenvolvido pela Junta de
Freguesia de Benfica com um
percurso pedestre denominado de
“Benfica FootSteps” que pretende
valorizar um pouco da história,

assim como do património edificado
e natural desta antiquíssima região
lisboeta.

Esperamos que redescubra esta
herança de inestimável valor, através
dos artigos que nos propomos
publicar nesta revista.

d Roteiro Histórico
pela freguesia de Benfica

Edifício da Junta 
de Freguesia 
de Benfica
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Falámos com a D. Adelaide Rebelo Sousa (93 anos),
residente em Benfica desde que nasceu e que ainda se
lembra do edifício da Junta ser a sede do Sport Lisboa
Benfica e de funcionar como ponto de encontro e local
de convívio das gentes da freguesia. 

Lembro-me deste edificio ser a sede do Benfica! E tinha cá um
cinema, que era explorado pelo Benfica (...) O cinema tinha um
varandim... havia a plateia e tinha um balcão

História k

j
Breve História 
da freguesia de Benfica

A freguesia de Benfica, localizada no
concelho de Lisboa, tem cerca de 
7,94 km2 de área e cerca de 36 821
habitantes, de acordo com os censos
de 2011. Nesta freguesia urbana estão
englobados cerca de dois terços do
grande pulmão da capital portuguesa, 
o Parque Florestal de Monsanto. 

Tendo começado por ser uma aldeia de
camponeses integrada da denominada
região saloia, esta grande área dos
arrabaldes de Lisboa teve, desde
tempos imemoriais, como principal
característica o facto de ter passado 

a ser um local de residência de várias
ordens religiosas.

No século XV foi promovida a sede de
julgado do Termos de Lisboa, sendo-lhe
concedidos dois juízes privativos. Foi por
essa altura que aqui se fixaram três
importantes irmandades: a de Nossa
Senhora do Amparo, de Santo António 
e de São Sebastião. No século XVIII
tornou-se num local de forte atração
para as novas classes abastadas,
seduzidas pela paisagem bucólica e
campestre. 

No século XIX aparecem as primeiras
importantes ligações através dos
transportes públicos, assistindo-se
consecutivamente ao crescimento
exponencial dos limites da cidade de
Lisboa.

Com a extinção do Termo de Lisboa em
1852, o território de Benfica é primeiro
integrado no novo concelho de Belém,
dividido posteriormente em 1886. 
A parte exterior à nova Estrada da
Circunvalação de Lisboa é integrada em
Oeiras (atualmente Amadora), sendo 
a parte interior integrada em Lisboa,
dando origem à freguesia de Benfica.
A cidade continuou a crescer
velozmente, refletindo-se na crescente
urbanização da freguesia. De 1950 até 
à década de 90, a população triplicou
de 17 843 habitantes para cerca de 
50 000 habitantes.

Em 1959 o território divide-se
novamente, dando origem à freguesia
de São Domingos de Benfica e 
à freguesia de Benfica que hoje se
conhece. u

d História

“
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Cinema
“ Vinha aqui muita gente ao cinema,

quando havia um filme ficava por
vários dias.”

“ Também mais tarde houve cinema ali
no ringue, cinema ao ar livre.”

Patins
“ Havia aqui aluguer de patins e íamos

ali para o ringue.”
“ Tinha um primo que era empregado

na fábrica Simões, mas trabalhava
aqui a arranjar os patins.”

“ Aqui onde são os reformados é onde
eram os patins e onde estavam os
continuos. Ali era o sitio onde ficavam
guardados e onde se arranjavam os
patins. Uns eram mesmo do Benfica
e outros eram dos próprios jogadores
que tinham os patins, e havia esse tal
Joaquim que aparafusava e arranjava
os patins... que eram diferentes dos
de hoje, tinham duas rodas à frente e
duas atrás.”

Ténis
“ Também havia a parte do ténis,

vinham para aqui pessoas jogar ténis.
Ainda me lembro de haver jogos aqui
atrás.”

Bailes, Clube Recreativo
“ Havia aqui bailes de carnaval, na dita

sede do Benfica.”
“ Isto era um clube recreativo vinha

aqui muito gente.”

Campo de Futebol
“ Eu jogos grandes não assisti mas

aqui esta quinta grande era o campo
do benfica. O campo do benfica era
mesmo aqui atrás, tinha as
cabines..ainda lá morava um
contínuo, as cabines eram umas
casas que por cima tinham
gradeamentos e nós subíamos aquilo
e íamos lá para cima das cabines
brincar..porque a escola era mais à
frente. Eu vinha muitas vezes aqui.”

“ Era o ringue, era o ténis e o campo
de futebol que era para lá do ringue
(..) que apanhava a estrada de
benfica onde estão agora os liceus.”

“ Lembro-me que vinha no elétrico, na
estrada de Benfica e punha-me em
pé no banco para ver se estavam a
jogar ou não…”

“
“neste recinto que se realizou, com

iluminação artificial, o primeiro jogo
noturno do país. 

Este edifício, de elevada
importância histórica para a
freguesia, viu igualmente nascer a
primeira sala se cinema da região, 
o antigo Cine Clube de Benfica, do
qual restam apenas as colunas que
constituem a boca de cena do
Auditório Carlos Paredes, que ali
funciona desde 1992. No Verão, as
celebres sessões de cinema ao ar livre
realizavam-se no ringue.

No edifício existiam também várias
salas onde se podia jogar às cartas,

xadrez, damas, ténis de mesa,
bilhar e até matraquilhos. Existia
ainda um ginásio, um campo de tiro
ao arco (onde hoje é a piscina) 
e um café. É um lugar cheio de
História e histórias, por onde
passaram quase todos os
habitantes da Benfica de outros
tempos.

Atualmente a Junta de Freguesia 
de Benfica continua a disponibilizar
aos seus fregueses, no mesmo
edifício, um vasto conjunto de
atividades e serviços, mantendo-se
por tradição “o bem servir” da
população. u



FEIRA DAS OPORTUNIDADES
Todos nós temos sempre em casa coisas que já não usamos e já não queremos.
Objectos que ficam simplesmente a ocupar espaço. Porque não passar esses
objectos a outros que lhes darão uso? A FEIRA DE OPORTUNIDADES realizada
no Mercado de Benfica no dia 24 de novembro juntou o útil ao agradável,
permitindo aos participantes vender coisas que já não fazem falta, e
proporcionando aos visitantes a oportunidade de fazer um bom negócio. 
Próxima edição: 26 de Janeiro 2014 | Inscrição: geral@jf-benfica.pt.
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d Orçamento Participativo

A Cerimónia de Apresentação Pública
dos Projetos Vencedores do
Orçamento Participativo 2013 de
Lisboa, realizou-se no dia 6 de
Novembro, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho.

Foram atribuídos 150.000€ para o
projeto “Na volta, cá te espero” que irá
criar um hub de micro empresas
ligadas a ofícios tradicionais e serviços
de proximidade, utilizando as lojas
agora devolutas da Rua Cláudio
Nunes, assim como, promover o
empreendedorismo e criar

mecanismos de suporte de gestão 
às startups.
Um valor de 500.000€ foi atribuído 
ao projeto “Mobilidade para todos em
Benfica”, para melhorar a mobilidade 
e a acessibilidade de todos os
cidadãos na freguesia de Benfica,
através do rebaixamento dos passeios
no acesso às passadeiras. u

150,000.00€

+ 500,000.00€

650,000.00€

ABERTURA DO BENFICANINO
Está a funcionar desde setembro no Parque Silva Porto,
o “Benficanino”, primeiro parque para cães da cidade de
Lisboa. Criado a pensar nas centenas de cães que vivem
em Benfica, este parque é um espaço vedado com
vários obstáculos, onde os cães podem correr e brincar
soltos e em segurança. 

RASTREIO MÉDICO PEDIÁTRICO 
Realizaram-se no dia 16 de novembro mais 
de 100 rastreios gratuitos em diversas
especialidades médicas no Centro Clínico da 
Junta de Freguesia de Benfica. 
Uma iniciativa a repetir a bem da população 
de Benfica!

JUNTA-TE AO FADO - BENFICA
PEDRO MOUTINHO
O espetáculo do fadista Pedro Moutinho no dia 27 de
novembro no Auditório Carlos Paredes, realizado no
âmbito a 3ª edição do Junta-te ao Fado - Benfica, 
teve casa cheia.
Esta iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de
Benfica desde 2011, tem como objetivo promover o
fado e oferecer à população uma gama de eventos
culturais com intérpretes e artistas de reconhecida
qualidade. 

OPEN DE
XADREZ
Realizou-se no
passado domingo, dia
1 de dezembro, no
Ginásio da Junta de
Freguesia, a 16ª edição
do Torneio Aberto de
Xadrez da freguesia de
Benfica, também
conhecido por Open
de Benfica. 
Este evento, que é
desde há alguns anos
a esta parte o maior
torneio de xadrez do
distrito de Lisboa,
contou com mais de
uma centena de
participantes e foi
coorganizado pela
Junta de Freguesia de
Benfica e pela
Associação Desportiva
Recreativa e Cultural
da Mata de Benfica.

d Orçamento Participativo
Lisboa 2013
Freguesia de Benfica 
com dois Projectos Vencedores

MAGUSTOS EM BENFICA
A II Festa do MAGUSTO, que se realizou no dia 10 de novembro
no Mercado de Benfica, foi mais uma vez, um grande sucesso!
Nesta organização conjunta da Casa de Trás-os-Montes e Alto
Douro e da Junta de Freguesia de Benfica, tivemos um mercado
de produtos genuínos da zona de Trás-os-Montes e Alto Douro
e muita animação musical! 
No dia de S. Martinho, no Jardim do Mercado houve castanhas
assadas e água pé para todos! Foi um fim de tarde de
brincadeira para as crianças das CAF das Escolas de Benfica
que participaram na nossa Mega Gincana! 

150,000.00€

+ 500,000.00€

650,000.00€



Esta feira é já uma tradição na
freguesia e conta normalmente com a
participação de cerca de 40 artesãos
que apresentam uma verdadeira
diversidade artesanal, com trabalhos
em patchwork, crochet, trapilho,
cerâmica, fusing, etc.

Esta feira de artesanato realiza-se
normalmente na Estrada Benfica, junto
ao Chafariz e à Pastelaria Nilo, mas no
mês de dezembro também marcou
presença na grande festa do Mercado
de Natal realizada no Jardim do
Mercado entre os dias 12 e 15.

Cultura k
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d Breves

d Desporto

HORTA BIOLÓGICA DAS PEDRALVINHAS
No dia 4 de dezembro, as crianças do Jardim de Infância e Primeiro Ciclo
do Externato das Pedralvas plantaram e regaram diversas espécies de
ervas aromáticas e legumes na Horta Biológica do Jardim das Pedralvinhas!
Esta Horta Biológica está ao cuidado dos alunos durante este ano letivo,
tendo sido atribuído a cada sala, um canteiro. As crianças participarão
ativamente no tratamento e manutenção do seu canteiro, nomeadamente
nas tarefas de rega, de limpeza de ervas daninhas e colheita de produtos!

Programação 
Auditório Carlos Paredes
Janeiro

COMPOTA
Espetáculo de Improvisação multidisciplinar
17 de Janeiro – Sexta-feira [ 21h30 ]
18 de Janeiro – Sábado [ 17h e 21h30 ]
19 de Janeiro – Domingo [ 17h ]

“O projeto Compota nasceu em Fevereiro de 2004 e
agrupa intérpretes e criadores de diferentes disciplinas
artísticas em sessões de pesquisa e espetáculos abertos
ao público em geral. Fomenta um espaço de trabalho
colaborativo para a pesquisa multidisciplinar e a troca de
ideias. Aposta no lançamento de jovens criadores
oferecendo oportunidade de apresentação e de formação
em contexto de espetáculo. 

Simultaneamente agrega
intérpretes e criadores com
experiência para o desenvolvimento
do seu trabalho.
A residência desenvolve-se ao longo de 
5 dias de trabalho colaborativo onde
criadores e intérpretes de áreas como dança
contemporânea, música, vídeo, teatro, artes
plásticas e cenografia se unem para criar um
espetáculo original.
Os espetáculos são abertos ao público em geral 
e assentam na improvisação multidisciplinar e na
criatividade nascida da fusão das várias artes.
Na Compota, o espectador observa e sente a
expressão natural do cruzamento artístico. É um
espetáculo informal onde o público é convidado 
a vivenciar a criatividade em estreita afinidade com os
artistas. Cada Compota é singular e irrepetível, repleta de
relações de troca, simplicidade e humanismo.”

COMÉDIA “À ESPERA DE VICENTE”
Produção: Mecanismo Criativo
24 de Janeiro a 2 de Fevereiro
Sexta e Sábado [ 21h30 ], Domingos [ 16h30 ]

Fevereiro
Dia 15 de Fevereiro
Iniciativa Comemorativa de Aniversário de Carlos
Paredes

Março
Comemoração do Dia da Mulher
Comemoração do Dia do Teatro

d Feira de Artesanato 
de Benfica
Realiza-se no primeiro sábado de cada mês 
a Feira de Artesanato de Benfica, que tem 
como intuito a divulgação e valorização da 
cultura e arte portuguesa e a dinamização 
das ruas da freguesia de Benfica

d Projeto de desenvolvimento 
desportivo junto das CAF
A Junta de Freguesia de Benfica tem vindo a
dar especial relevância ao acompanhamento
de crianças na educação pré-escolar e de
alunos do 1º ciclo do ensino básico fora dos
períodos diários da componente curricular

Deste modo, a Junta sentiu necessidade
de implementar um novo paradigma para
a Componente de Apoio às Famílias (CAF)
devido à sua contínua evolução e
crescimento. Este Projeto vai ao encontro
das estratégias da Junta de Freguesia e
nomeadamente dos Pelouros da
Educação e Formação e do Desporto, no
qual se pretende aumentar a oferta
desportiva, promover o desporto na
freguesia, fomentar estilos de vida
saudáveis e tornar a freguesia de Benfica

num pólo de formação desportiva.
O Projeto visa potenciar a oferta da CAF,
inovando os serviços prestados pelos
esforços da Junta de Freguesia de Benfica
com os Agrupamentos de Escolas
envolvidos. É fundamental dar a conhecer
a modalidade de Natação, não só para
promover a prática desportiva, mas
também por ser um desporto bastante
completo que envolve todo o corpo, ajuda
a melhorar a coordenação motora e
minimiza problemas respiratórios. u

Decorreu entre os dias 9 e 15 de
dezembro mais uma OpenWeek
no Complexo Desportivo da Junta
de Freguesia de Benfica. 
Durante estes dias as aulas de
Hidroginástica, Hidrodeep,
Hidropower e todas as aulas de
grupo em ginásio estiveram abertas
à experimentação.
O Pai Natal também esteve
presente, assistindo a uma aula de
natação e distribuindo lembranças
a todas as crianças presentes!
A Open Week de Natal foi um
sucesso, contando com a
presença de muita gente que
decidiu celebrar esta quadra festiva
participando nestas atividades.

Para participar na Feira de Artesanato
de Benfica basta consultar o
regulamento (disponível no site ou na
Junta de Freguesia de Benfica) e
apresentar candidatura conforme
indicado. u

MAIS DE 800 VOLUNTÁRIOS CONTABILIZAM SEM-ABRIGO 
NA CIDADE DE LISBOA
No dia 12 de dezembro, mais de 800 voluntários participaram na contagem dos sem-abrigo em toda 
a cidade de Lisboa, um mapeamento inédito promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Os voluntários foram divididos em 122 equipas que percorreram as 24 freguesias da capital.
A Junta de Freguesia de Benfica, a Associação Gira e o Programa Desafio Jovem participaram nesta
iniciativa na freguesia de Benfica. Esta ação permitiu obter informações fidedignas e atuais acerca dos
pontos de referência exatos de pernoita de pessoas em situação de sem-abrigo.
Esta iniciativa é mais um passo num processo iniciado em março deste ano, que visa a realização 
de um estudo de caracterização e contabilização da população sem-abrigo da capital.

Acompanhe a programação do Auditório Carlos Paredes em
www.jf-benfica.com.pt | www.facebook.com/jfbenfica | www.facebook.com/AuditorioCarlosParedes




