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Editorial k

f Temos superado a mudança a que
nos propusemos neste mandato com
a melhoria dos espaços verdes em
Benfica, como é o caso do Parque
Silva Porto, que ganhou
definitivamente uma nova vida e está
agora no “Lado B de Lisboa”.
Considerado atualmente um dos
parques de referência da cidade, o
“novo brilho da Mata de Benfica”
colocou este magnífico espaço verde
na rota dos parques da moda em
Lisboa, tornando-o num dos destinos
preferidos da Capital. 

f Lembro que Benfica está em festa
no mês de junho! Os nossos Bairros e
as nossas Associações e Clubes,
juntam-se às Festas de Benfica da
Junta de Freguesia e organizam
durante todo o mês de junho os seus
Arraiais - momentos culturais e de
convívio importantes na nossa
freguesia - que culminam no fim do
mês, com a 2ª edição do Grande
Arraial de Benfica nos dias 27 e 28 de
junho, este ano na Alameda Padre
Álvaro Proença.

Quero convidar todos os fregueses
para participarem nas Festas de
Benfica durante o mês de junho, um
mês em que continuaremos a
trabalhar para resolver os problemas
da freguesia e dos seus fregueses,
mas em que também levaremos a
cultura, a música e as festas dos
Santos Populares a Benfica.

Os meses de julho e agosto serão
meses para ir de férias com a Junta
de Freguesia de Benfica,

f Esta profunda reforma trouxe uma
maior capacidade de resolver os
problemas da freguesia e das
pessoas, com mais responsabilidade
e proximidade, mas trouxe também
novos desafios para a Câmara
Municipal de Lisboa e a Junta de
Freguesia de Benfica, em conjunto,
ultrapassarem.

A mudança num serviço tão
importante para a cidade de Lisboa
como a Higiene Urbana, tem tido um
profundo impacto na nossa freguesia.
Com efeito, nas últimas semanas
temos assistido à diminuição da
frequência dos circuitos de recolha 
do lixo, deixando algumas zonas da
freguesia sem recolha do mesmo
durante dias, o que tem gerado
muitas reclamações legítimas por
parte dos cidadãos, que temos
acompanhado com bastante
preocupação.

É importante esclarecer que a
remoção dos resíduos urbanos, que
tanto transtorno tem causado em
Benfica, permanece na esfera de
responsabilidades da Câmara
Municipal. Quero assegurar, no
entanto, a todos os cidadãos, que 
a Junta de Freguesia de Benfica tem
como prioridade a procura de
soluções conjuntas com a CML para
a resolução desta questão, com 
a maior brevidade possível. Temos
empreendido todos os esforços junto
da Câmara Municipal de Lisboa para
que este problema seja ultrapassado,
e Benfica volte a estar mais limpa.

Propriedade Junta de Freguesia de Benfica | Diretora Inês Drummond | Coordenação, Redação,
Fotografia, Composição e Design Gráfico Junta de Freguesia de Benfica | Impressão Tipografia
Lobão | Depósito Legal 307536/10 | Tiragem 23 000 exemplares | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fotografias das páginas 10 e 11: Câmara Municipal de Lisboa (Arquivo Fotográfico)

Junta de Freguesia de Benfica Av. Gomes Pereira, 17 - 1549-019 Lisboa www.jf-benfica.pt

Contatos Úteis
Junta de Freguesia de Benfica
& 217 123 000 | Fax: 217 123 009 + geral@jf-benfica.pt
Centro Clínico & 217 123 001 + www.jf-benfica.pt

v Hospital de Santa Maria & 217 805 000
v Centro de Saúde de Benfica & 217 628 080
v Polícia de Segurança Pública

Esq. de Benfica: & 217 108 200 Esq. do Bairro da Boavista: & 217 606 073
v EPAL Roturas na rua & 800 201 600 Falta de água & 800 222 425
v LisboaGás Fugas de gás & 800 201 722
v EDP Assistência Técnica & 800 506 506

Junta de Freguesia

Membros do Executivo
Inês de Drummond Ludovice Mendes Gomes Presidente

Hernâni Ricardo Meireles Silva Vogal da Segurança e Tesoureiro

Carla Sofia e Silva Rothes Ladeira Vogal da Ação Social Ind. /

João Filipe Fernandes Roseta dos Reis Secretário e Vogal da Higiene Urbana

André Cabral Moura Saraiva Valentim Vogal do Desporto

Ana Teresa Clímaco de Albuquerque Leitão Vogal da Cultura Ind. /

Ricardo João de Oliveira Marques Vogal da Educação e Formação

Assembleia de Freguesia

Mesa da Assembleia
Ricardo Manuel Azevedo Saldanha Presidente

Teresa do Rosário Carvalho de Almeida Damásio 1º Secretário

João Manuel Jacinto de Figueiredo Viegas 2° Secretário

Membros da Assembleia
Noémia Maria das Neves Summavielle Freitas (Líder de Bancada)

Romualda Maria da Conceição Martins Nunes Fernandes
José Alberto Mendes Neves
Ricardo Alexandre de Carvalho
Anabela de Jesus Leonardo Ind. /

Madalena Lopes Pão Duro Fernandes Ind. /

Tiago Filipe Barata Rodrigues
Maria Luisa Lourenço Penim
António José Gonçalves (Líder de Bancada)

Ana Paula Aragão Pires de Carvalho de Mira Coelho Ind. /

Pedro Jorge de Almeida Gama Ind. /

Cristiana Lúcia Camilo Vieira
António Manuel de Passos Rapoula (Líder de Bancada)

João Carlos de Sousa Pereira (Líder de Bancada)

Isabel Cristina de Almeida dos Santos Nunes Gaspar
Humberto Luis Rosado Cabral da Silveira (Líder de Bancada)

Editorial
3
Espaço Público
4
Higiene Urbana 
6
Festas de Benfica
8
Benfica Footsteps
10
Espaços Verdes
12
Educação
14
Dia Mundial da Criança 
16
Desporto
18
Cultura
19
Ação Social
20
Breves
23

aproveitando o vasto programa de
férias e atividades de verão para todas
as idades que vos convido a consultar
e participar.

f Por último, um cumprimento
especial para as atletas do Clube
Futebol Benfica, que disputaram a
final da Taça de Portugal de Futebol
Feminino no passado dia 7 de junho,
o culminar de uma grande época em
que esta fantástica equipa teve uma
excelente prestação, revelando grande
desportivismo e fair-play e que em
muito orgulha a Freguesia de Benfica.

Finalmente, quero desejar a todos, em
nome da Junta de Freguesia de
Benfica, umas boas férias nesta época
de verão. u

(Inês Drummond)
Presidente

d SUPERAR A MUDANÇA
A Junta de Freguesia de Benfica, no âmbito da Reforma Administrativa da cidade de Lisboa, tem agora
novas competências, novas ambições e novos desafios para a freguesia.
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como a reorganização do
estacionamento desta zona.

Durante a realização desta obra, a iniciar
em meados de junho e com a duração
prevista de 3 meses, a circulação estará
condicionada na Rua República da
Bolívia e na entrada da Estrada dos
Arneiros, não se verificando no entanto
cortes de acesso a ruas ou interrupções
de sentido.

A Junta de Freguesia de Benfica
procurará minimizar o incómodo
provocado por esta obra cujo resultado
final irá melhorar significativamente a
qualidade de vida dos habitantes locais

Requalificação Rua Abel Manta

Durante os próximos três meses a
Junta de Freguesia de Benfica irá
proceder à requalificação da Rua Abel
Manta, com vista à melhoria das
condições de segurança e circulação
nesta zona, ao aumento do número 
de lugares e à melhoria da qualidade
do estacionamento.

O projeto de execução desta
intervenção contempla a recuperação
do pavimento atualmente em terra
batida na área do antigo ringue de
futebol, a abertura da ligação da Rua
Maria Pimentel Montenegro à Rua Abel

Manta, a recuperação de calçadas 
e a reordenação do parque de
estacionamento com vista à criação 
de mais lugares na zona.

Está também prevista a requalificação
de espaços verdes, com a
recuperação do Jardim da Rua 
D. António Caetano Sousa e ainda 
a criação de um parque canino.

O acesso à Rua Abel Manta e ao final
da Rua Maria Pimentel Montenegro
estará condicionado durante o período
da obra, apesar de não haver ruas
cortadas ao trânsito. u
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d Intervenção no 
Espaço Público
Estrada dos Arneiros e Rua Abel Manta
Melhoria das condições de segurança,
circulação e qualidade de vida dos
habitantes locais

rodoviários para formação de um
separador central e da criação de mais
estacionamento.

O reordenamento desta artéria teve
como principal intuito a melhoria das
condições de segurança da Estrada dos
Arneiros, uma das artérias da freguesia
com maior índice de sinistralidade,
criando condições para a redução da
velocidade de circulação e aumentando
assim a segurança na circulação
rodoviária e travessias pedonais.

A intervenção na Estrada dos Arneiros,
será concluída nos próximos meses,
com a construção de uma rotunda na
interseção da Rua dos Arneiros com a
Rua República da Bolívia, uma zona de
especial constrangimento todas as
manhãs e finais de tarde, dada a
intensidade do tráfego. A construção
desta rotunda vem dar continuidade às
melhorias já efetuadas nesta artéria,
solucionando este ponto de conflito e
garantindo a melhoria das condições
de segurança e de circulação em toda
a rua. A intervenção na Estrada dos
Arneiros vai permitir uma maior
segurança para os transeuntes, bem

Conclusão da Obra na Estrada 
dos Arneiros – Nova Rotunda 
na interseção da Estrada dos
Arneiros com a Rua República 
da Bolívia

A Estrada dos Arneiros, uma das
principais artérias da freguesia de
Benfica, está a ganhar uma nova forma.
Ao longo dos últimos meses, a Junta 
de Freguesia de Benfica tem investido
no reordenamento desta rua através 
da beneficiação dos pavimentos, da
reformulação da sinalização viária
(horizontal e vertical), do reperfilamento
da rua com colocação de balizadores
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d Higiene Urbana

A Higiene Urbana é um
dos serviços onde esta alteração tem
mais impacto, e onde a reorganização
administrativa tem exigido um maior
esforço de adaptação.

Reconhecemos que se têm
verificado falhas no serviço de

recolha de lixo, bem como uma
grande acumulação de
resíduos junto aos ecopontos.
Temos recebido diversos

apelos por parte dos fregueses para
resolução desta questão e de tudo
temos feito junto da CML para que
se verifique uma maior intervenção
das brigadas de recolha de resíduos
urbanos da CML, bem como uma
maior fiscalização por parte da
Polícia Municipal junto aos

ecopontos, para que possamos ver 
a nossa freguesia mais limpa.

Dada a situação atual e as profundas
transformações nas competências
dos serviços da CML e das Juntas, 
é importante distinguir as
responsabilidades que a Junta de
Freguesia de Benfica assume e
aquelas que, em matéria de Higiene
Urbana, tão importantes para a
população, se mantêm na esfera de
responsabilidades da CML. u

d A Higiene Urbana e a reorganização
administrativa em Lisboa 

A reorganização administrativa da cidade 
de Lisboa já está em vigor e dela decorrem
alterações significativas num conjunto 
de serviços até agora prestados pela Câmara
Municipal de Lisboa e que passam agora 
para as Juntas de Freguesia 

Ajude-nos a manter a freguesia mais limpa, adotando comportamentos responsáveis e cívicos 
que promovem a boa cidadania e o respeito pelo ambiente.
O lixo deve ser posto no lugar que é do lixo. No espaço certo, no contentor indicado.
Um pequeno gesto, um grande contributo para o ambiente

1 Respeite as regras de separação e deposição de resíduos, separando e colocando o lixo nos contentores corretos

2 Respeite os dias e horários definidos para a remoção dos diferentes resíduos

3 Não coloque resíduos fora dos contentores

4 Não coloque lixo doméstico junto aos ecopontos

5 Não deite o lixo para o chão, utilize as papeleiras

6 Não atire as beatas para o chão

7 Recolha os dejetos do seu cão

8 Contacte a CML se detetar falhas no sistema de recolha

9 Sempre que detetar perturbações no sistema de recolha normal do lixo, evite colocar os seus sacos nos contentores,
mantendo-os em casa devidamente fechados

10 O não cumprimento das Normas de Higiene Urbana obriga à fiscalização e à aplicação das coimas previstas na lei

Serviços de Recolha
de Resíduos Urbanos

CML
• Recolha de Resíduos Indiferenciados (Lixo Comum)

• Recolha Seletiva de Ecopontos e Vidrões

• Recolha de Contentores das Eco-Ilhas

• Recolha Seletiva Porta a Porta

• Recolha (a pedido) de objetos volumosos

Contacte os serviços da CML:

• Se o lixo doméstico não for recolhido

• Se a recolha de papel, vidro e plástico não for
efetuada

• Se precisar de pedir ou substituir contentores

• Se se quiser desfazer de um objeto volumoso

Contactos
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos 
Rua da Boavista nº 9 - 1200-066 Lisboa
Tel: 213 253 300 - Fax: 218 171 257
Atendimento presencial: 2ª a 6ª 9H00-17H30
Atendimento telefónico: 2ª a 6ª 9H00-17H30
E-mails: dhurs@cm-lisboa.pt ou lisboalimpa@cm-lisboa.pt

Atendimento ao Munícipe
atendimento@cm-lisboa.pt | Tel. 808 20 32 32

Portal “Na Minha Rua”
www.cm-lisboa.pt/servicos/servicos-online/na-minha-rua

Serviços de 
Higiene Urbana

JFB
• Lavagem e Varredura de Ruas

• Limpeza de Sarjetas e Sumidouros

• Remoção do Lixo das Papeleiras

• Manutenção dos Espaços Verdes

Contacte os serviços da JFB:

• Se as ruas ou passeios não estiverem limpas

• Se as sarjetas estiverem entupidas

• Se os espaços públicos (por exemplo jardins)
estiverem sujos

• Se necessitar de encaminhar resíduos especiais, tais
como óleos alimentares usados, equipamentos
elétricos e eletrónicos, pilhas e acumuladores

Contactos
Departamento de Higiene Urbana da JFB
Encarregado Geral: José Nascimento (91 99 91 311)
Encarregados do Posto Silva Porto: Jorge Pereira (91 28 98 242) 
e José Costa (91 99 91 157)
Encarregado do Posto da Boavista: Carlos Martins (91 99 91 644) 
E-mail: geral@jf-benfica.pt
Atendimento Posto Silva Porto Tel. 217 600 915 (9h00/16h30)

r Resíduos especiais
Óleos alimentares usados, equipamentos elétricos e
eletrónicos, pilhas e acumuladores:

Contentores de recolha disponíveis no Posto de Limpeza
do Parque Silva Porto, na Alameda Padre Álvaro Proença, 
Telefone: 217 600 915 (das 09h00 às 16h30).

Conheça o correto encaminhamento a dar 
aos diversos tipos de resíduos no site da CML:

www.cm-lisboa.pt/viver/higiene-urbana/recolha-de-residuos/residuos-especiais
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“Oitenta Anos de
Marchas de BenficaI”

é o tema deste ano da
Marcha da nossa freguesia. Desde 1934 que o Bairro de Benfica se

apresenta nas festas da cidade de Lisboa com a sua “Marcha Saloia”,
representando a tradição desta zona da cidade.

d Arraiais 
em Benfica 

Foi há 80 anos que

alguns representantes da

População de Benfica, através do Clube

Futebol Benfica, abraçaram esta grande

ideia do Jornalista Leitão de Barros e se

organizaram para criar a Marcha de

Benfica que tem já uma grande tradição

de participação nas Marchas Populares

de Lisboa, tendo alcançado por três

vezes o 1º lugar neste concurso.

Conhecida como a "Marcha Saloia", a

Marcha de Benfica é um símbolo da

Região Saloia, dada a história desta

Freguesia ligada a trabalhadores do

campo, lavadeiras, carroceiros,

vendedores de produtos hortícolas,

frutícolas e vinícolas, que povoavam esta

zona de grandes

quintas – Pedralvas, Tojal,

Charquinho, Casquilha – e que, só no

final do Séc. XIX, passou a ser integrada

na Cidade de Lisboa, sendo

considerada até lá, como uma zona dos

"arrabaldes" da cidade.

Os trajes desta Marcha

foram quase sempre

inspirados nas lides dos

ditos "Saloios e Saloias", tendo a

Marcha de Benfica desfilado, durante

muitos anos, levando à frente um Burro.

Muito foram os Padrinhos que ao longo

destes 80 anos quiseram ligar o seu

nome a esta Marcha: Beatriz Costa,

Vasco Santana, Anita Guerreiro, Artur

Garcia, Maria Fernanda Soares e mais

recentemente Eusébio, Maria Valejo,

Miguel Guilherme, Fernanda Freitas,

Nuno Graciano e atualmente Maria João

Gama e Paulo Vasco.

Este ano a MARCHA DE BENFICA,

revolucionou o conceito "Saloios e

Saloias" demonstrando, que tal como

Benfica, também a Marcha se adaptou à

mudança, sem esquecer as suas raízes.

Vermelho, Preto e Ouro são as cores do

Clube Futebol Benfica, que este ano

vestem a nossa Marcha. Estas cores

aliadas aos figurinos, arcos e

coreografias inovadoras, a

músicas alegres e letras originais,

garantiram uma Marcha de que todos

em Benfica nos

podemos orgulhar.

Citando o presidente

do Clube Futebol

Benfica, Domingos

Estanislau: “Ao longo

dos tempos o CLUBE

FUTEBOL BENFICA foi

respeitando a tradição saloia do Bairro

através da sua Marcha, hoje ainda

bastante apreciada pela população do

Bairro. Acreditamos que a existência da

Marcha tem transmitido esse facto

histórico aos tempos de hoje. É pois,

com propriedade, que afirmamos que a

Marcha faz parte da história deste Bairro

que tradicionalmente todos os anos faz

vibrar a sua população." u

14:00/02:00 

Ficha Técnica da Marcha de Benfica: Padrinhos Maria João Gama e Paulo Vasco Coordenador/
Coreógrafo/Letrista Carlos Español Coreógrafo/Ensaiador Cláudio Domingos Figurinista Hélder Gomes
Cenógrafo Américo Grova Adjunto Coordenação José António Portugal Compositor Eugénio Pepe

d Festas de Benfica

Dia 27
d Marchas infantis  d Apresentação Judo -
CAF  d Bananas com Chocolate - Grupo de
Dança, Grupo 78 AEP d Fado  d Luís Cordeiro
d Quim Barreiros d Tuna  d Dj

Dia 28
d Luís Cordeiro  d Danças e Cantares Casal
do Rato  d Zarmy  d Ferro Gaita  d Cantor
Caboverdiano  d Grupo Dança IPL  d Fado 
d GAPA  d Danças e Cantares do Minho 
d Cantores Malditos  d Marchas Populares
d Tuna  d Dj

12:00/02:00 

d Festas de
Benfica
80 anos 
a marchar

Pelo segundo ano consecutivo a

Junta de Freguesia de Benfica volta a

organizar o Grande Arraial de Benfica. 

O enorme sucesso do Arraial realizado

em 2013 na Estrada de Benfica, com

milhares de pessoas presentes,

provou que Benfica quer comemorar

os Santos Populares. Impunha-se por

isso, a repetição desta iniciativa, desta

vez em 2 dias e num espaço maior. 

Este ano o Arraial de Benfica vai

realizar-se na Alameda Padre Álvaro

Proença, contando com um programa

ainda mais recheado de música e

animação. Não vão faltar os bailaricos

pela noite dentro, as sardinhas na

brasa, as bifanas e petiscos, as rifas e

os manjericos!

Durante dois

dias, mais de vinte associações de

Benfica vão marcar presença nesta

grande festa que volta a trazer para

Benfica a tradição dos Santos

Populares e a animação dos Arraiais.

O Arraial de Benfica vai contar com a

presença de

Quim Barreiros, das Marchas de

Benfica, da Banda Os Cantores

Malditos, ainda com Grupos de Dança,

entre outras atuações musicais e muita

animação surpresa. u

k

Conheça o programa atualizado do Arraial



11Junta de Freguesia de Benfica10

d Benfica Footsteps

3
d Parque Silva Porto

O Parque Silva Porto, mais conhecido por Mata 
de Benfica, situa-se numa zona contígua ao
Bairro de Santa Cruz, abrangendo uma área
de cerca de 5 ha.Trata-se de um pequeno
bosque plantado em 1880 por ordem de João
Carlos Ulrich, no sentido de embelezar o seu

Palácio da Feiteira, localizado na Quinta com 
o mesmo nome e cuja
origem se perdeu na
memória dos tempos.

atual Avenida Grão Vasco, de modo 
a delimitar a área da Mata, juntamente
com a edificação de um belíssimo
murete encimado por um
gradeamento de ferro forjado.

Por volta do ano de 1910,
aparentemente por sugestão do
vereador António Alberto Gomes,
pessoa com grande prestígio em
Benfica e amigo pessoal do
proprietário, dá-se a cedência da
“Mata da Feiteira” à Câmara Municipal
de Lisboa, com a condição de ser
acessível a todos os cidadãos,
tornando-a um Parque Público.

A 23 de julho de 1911 iniciam-se as
obras para a construção do Parque
como hoje o conhecemos. O Parque
Silva Porto deve o seu nome ao pintor
naturalista António Carvalho da Silva,
que mais tarde adotaria para apelido 
o nome da sua cidade natal, ficando
conhecido para a História como Silva
Porto.

Este espaço
tornou-se uma
importante área de
lazer, um autêntico
refúgio no meio de
uma intensa área
urbanística. Junto à
entrada principal
podemos admirar um
busto do pintor Silva
Porto, da autoria do escultor Costa
Motta Sobrinho e junto ao mesmo
local o Quiosque do Parque,
construído em 1916, segundo o
projeto do arquiteto José Alexandre
Soares, hoje WC público. Os painéis
de azulejo decorativos são Arte Nova,

S
ituado no coração da freguesia de
Benfica, o vasto território da histórica
Quinta da Feiteira, integrava toda a área

do Parque Silva Porto e estendia-se até à atual
Estrada de Benfica, desde a Igreja Paroquial
de Nossa Sra. do Amparo até à Estrada de 
A-da-Maia, encontrando-se com a vizinha
Quinta da Casquilha, no local onde hoje se
encontra situado o Mercado de Benfica.

A 31 de Agosto de 1891, precisamente na
Quinta da Feiteira, dá-se o falecimento de
Maria Luíza de Sá Ulrich, esposa de João
Carlos Ulrich e, passados poucos anos, 
o mesmo sucede ao proprietário. Em Maio
de 1903, os herdeiros da ilustre família
vendem a belíssima Quinta da Feiteira, 
o bosque, os jardins, a quinta e o palácio,
a César Augusto de Figueiredo. É a ele
que se deve a colocação dos portões de
ferro que hoje adornam a entrada do
Parque. Oriundos das velhas Portas de
São Sebastião da Pedreira (antigos limites
da cidade de Lisboa), os portões de ferro
são colocados no “Passeio da Feiteira”,

O Benfica Footsteps é um Roteiro Histórico desenvolvido pela
Junta de Freguesia de Benfica com um percurso pedestre, que
pretende valorizar um pouco da história, assim como do
património edificado e natural desta antiquíssima região lisboeta.

da autoria de José António Jorge
Pinto, um dos principais criadores
portugueses deste estilo e
representam temas como “Mal me
quer”, “Bem me quer”, “Muito”,
“Pouco”, “Nada”, “O Bosque” e “A
Caça”. Existem atualmente no Parque
vários equipamentos disponíveis: um
parque infantil, um parque de
merendas, um pequeno circuito

com equipamentos de
manutenção física, um lago, alguns
bebedouros, dois wc’s públicos e o
recentemente inaugurado BX -
Adventure Park, um espaço de
carácter lúdico, dedicado às
atividades aventura e à sensibilização
ambiental. u

3

Benfica Footsteps k
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d Espaços Verdes

d O Parque Silva Porto 
ganhou uma nova vida
Desde Novembro de 2012, em que a Junta de Freguesia de Benfica

assumiu a gestão deste magnífico espaço verde em
pleno coração da cidade, foi feita uma aposta na 
sua requalificação, devolvendo ao Parque a vida 

e a qualidade que outrora teve

Nos últimos dois anos a Mata foi
remodelada tendo sido recuperados e
criados diversos equipamentos que
trouxeram uma nova dinâmica a este
parque tão especial para a população!

O parque foi limpo e recebeu novas
árvores. Os caminhos foram
arranjados e o lago foi requalificado,
ganhando novamente vida com a
vinda de patos, gansos e pavões, que
ali habitam agora e que se tornaram
nos novos “animais de estimação” da
população que frequenta a Mata de
Benfica.

Reaproveitando os troncos das
árvores caídas e abatidas em
resultado do temporal de
Janeiro de 2013, foi
ainda criado um novo
Parque de Merendas,
um espaço natural, com uma
vista magnífica sobre a Mata.

O parque infantil foi
requalificado, foram instalados
equipamentos urbanos de ginástica, o

bar-espanada reabriu e no
lugar da piscina que aqui
funcionou em tempos,

existem
agora dois

campos de
padel.

A Mata de Benfica conta também
com um Parque Aventura - o BX
Adventure Park, onde os mais
jovens podem fazer slide, escalada,
rappel, percursos de arborismo, ou
onde, mediante marcação prévia,
podem organizar a sua festa de
aniversário.

Foi também criado o 1º parque canino
em Lisboa, o Benficanino, pensado
para as centenas de cães que vivem
em Benfica, e que oferece todas as
condições para os amigos de quatro
patas brincarem à solta, correrem em
liberdade e aqui soltaram as suas
energias.

Este pequeno pulmão
da cidade de Lisboa é
um importante espaço
de lazer, um Parque de

referência na cidade de
Lisboa. O local ideal

para todos conviverem 
na natureza! u

Morada: Alameda Padre Álvaro
Proença, Santa Cruz de Benfica

Horário: De 1 de Abril a 30 de
Setembro, das 07h às 21h; 
de 1 de Outubro a 31 de Março, 
das 07h às 19h

Espaços Verdes k

O PARQUE 
SILVA PORTO 
ESTÁ NA MODA
A “nova vida” da Mata de Benfica tem sido
motivo de curiosidade nos meios de
comunicação social! 
O empenho da Junta de Freguesia de Benfica
para dar a conhecer este maravilhoso espaço
verde em plena capital tem tido excelentes
resultados!
A TVI esteve no Parque Silva Porto a fazer uma
reportagem sobre este espaço que é cada vez
mais um parque de referência da cidade de
Lisboa. Esta reportagem foi apresentada no
programa “Portugal Português” da TVI24.
Este magnífico espaço verde foi também o
local escolhido para realizar a única prova
em Lisboa do Campeonato Nacional de
Carrinhos de Rolamentos. A 8ª corrida do
Campeonato Nacional desta modalidade
teve a cobertura em direto da CMTV.
O Parque Silva Porto foi também tema de
reportagem no portal “Boas Noticias” com o
artigo o “Lado B de Lisboa: O novo brilho
da Mata de Benfica”. u

http://youtu.be/Pm2iPat8PSI
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Com um carácter marcadamente
lúdico-didático as CAF’s e AAAF’s
proporcionam uma oferta de atividades
diferenciadas e direcionadas para
crianças tanto do pré-escolar, como do
1º ciclo do ensino básico, das quais
destacamos, pela sua periodicidade o
ActiveStart, com calendarização todas
as segundas-feiras e que possibilita a
mais de 320 crianças das nossas
CAF’s/AAAF’s a prática regular de
exercício físico, representando uma forte
aposta deste Executivo na promoção
de hábitos de vida saudável.

Para além desta componente
marcadamente desportiva, as CAF’s
também facultam, de forma regular,
Apoio ao Estudo e iniciação às

Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC’s), mediante o
projeto Benfica Kids, com planificação
ajustada a cada ano de escolaridade e
assente em áreas nucleares, como:
Língua Portuguesa, Matemática, Estudo
do Meio, Expressão Plástica e
Educação Musical e Dramática.

É importante também salientar a
capacitação das nossas equipas de
monitores com formação na área das
competências sociais/educacionais que
tem possibilitado a aplicação dos
programas “Crescer a Brincar” 
e “Pré-Competências”.

Além destas atividades de carácter
permanente, a Junta de Freguesia de
Benfica dinamiza

outras de caráter mais esporádico,
como são os casos de saídas a locais
emblemáticos da região de Lisboa e
Vale do Tejo, como Sintra, Arrábida,
entre outros; atividades de prevenção
rodoviária; um dia com os Bombeiros
de Queluz; o dia temático, realizado no
âmbito do Plano de Atividades para
este ano letivo, subordinado ao tema
Action and Adventure Force (AaAF) ao
qual está associada uma Caderneta de
Cromos.

As CAF’s/AAAF’s realizam ainda
workshops direcionados a famílias, nas
áreas de Internet Segura, Suporte
Básico de Vida e de Vida Pediátrico,
Escola de Pais e, de Relacionamento

Interpessoal

(criança/adulto) e destinados a crianças,
estes últimos, com uma periodicidade de
duas vezes por ano letivo, que incidem
sobre a temática “A saúde vai à escola”.

Sem esquecer a literacia, iniciou-se este
ano lectivo um projecto de dinamização
da biblioteca da EB2/3 Pedro de
Santarém, que visa incutir nos mais
novos o gosto pela leitura, projecto este
que esperamos alargar às restantes
escolas e jardins-de-infância no decorrer
do próximo ano letivo.

Pensando nas interrupções letivas, este
ano demos início aos Programas de
Férias Abertos, que na Páscoa
possibilitaram a grupos de crianças idas
à praia, piscinas, museus, passeios

históricos, prática de campismo e, a
realização de jogos de grande
envolvência na freguesia, programa que
se repetirá nas Férias Grandes, com a
inclusão de mais atividades como Surf,
Paddle Surf e Mergulho, dado o elevado
sucesso alcançado com a sua primeira
edição.

No próximo ano letivo, estão previstos
novos projetos como a “Academia
Musical” e a criação de um Grupo
Amador de Teatro Infantil das
CAF’s/AAAF's de Benfica, bem como o
lançamento da “Confraria da Boa Mesa”,
que se propõe trabalhar com as
crianças e respetivos encarregados de
educação, hábitos de alimentação
mediterrânica norteados pelo princípio da
“Slow Food”, proporcionando workshops
e momentos de partilha familiares.

Outros eventos organizados pelas
AAAF’s/CAF’s:

Magusto, Mercado de Natal, Corso de
Carnaval, Marchas
Populares (infantis),
Workshop de carrinhos de
rolamentos, Olimpíadas
Inter-CAF’s/AAAF's,
Concurso Jardins
Itinerantes, Benfica Mini Footsteps, etc.u

d Educação Atividades
Regulares
j ActiveStart

v Academias de Judo
v Academias de Triatlo (natação,

ciclismo, atletismo)
v Academias de Desporto Aventura

(manobras de cordas, orientação,
geocaching, interpretação
ambiental)

v Academias de Basquete

j Apoio ao Estudo

j Iniciação às Tecnologias da
Informação e Comunicação 
(TIC’s) – Benfica Kids

Atividades
Esporádicas
j Saídas na região de Lisboa 
e Vale do Tejo (Sintra, Arrábida,
entre outros)

j Atividades de prevenção
rodoviária

j Dias temáticos (Dia da Botânica,
da Ciência, do Desporto, etc.)

j Programas de Férias – Páscoa 
e Verão
v Idas à praia ou piscinas
v Museus, passeios históricos
v Campismo
v Jogos
v Surf, Paddle Surf e Mergulho

Workshops
direcionados à
família ou às
crianças

j Internet Segura
j Suporte Básico de Vida e de Vida
Pediátrico

j Escola de Pais
j Relacionamento Interpessoal
(criança/adulto)

j A saúde vai à escola

j Active Start: Academias Futsal,
Hip Hop e Btt

j Academia Musical
j Grupo Amador de Teatro Infantil
j Confraria da Boa Mesa

Projetos a
implementar no
próximo ano lectivo

Educação k

d CAF’s Componente de Apoio à Família

AAAF’s Atividades de Animação e Apoio à Família

Dois projetos dinamizados pela Junta de Freguesia
de Benfica nos estabelecimentos de educação e
ensino da rede pública da freguesia, que se afiguram
como uma mais-valia para muitos agregados
familiares que neles veem um apoio imprescindível
para a sua dinâmica familiar

A PARTIR DE 5,00€/ MÊS*
*De acordo com Escalão Segurança Social



d Dia Mundial da Criança

d O Dia Mundial 
da Criança em Benfica
O Dia Mundial da Criança em Benfica 

foi este ano comemorado com uma grande Festa 
no Parque Silva Porto!

Esta foi uma festa aberta às crianças de
toda a freguesia, contando desde logo com
a participação de mais de 1000 crianças
das escolas e jardins-de-infância de
Benfica numa organização das CAF e
AAAF da Junta de Freguesia de Benfica.

Nesta grande festa as crianças puderam
fazer escalada, slide, arborismo e outras
atividades radicais, usufruindo dos
equipamentos do Bx Adventure Park.

Os insufláveis, carrinhos de rolamentos e
jogos tradicionais fizeram as delícias da

criançada, que participou
entusiasticamente em todas estas
atividades!

Para animar ainda mais a festa, tivemos
também pinturas faciais, modelagem de
balões, pipocas e muitas coreografias
ao som da batida da DJ Mendinha
(Rita Mendes), que veio à Mata de
Benfica para pôr toda a criançada a
dançar!

Foi um dia em cheio com muita
aventura e diversão!

Junta de Freguesia de Benfica16

Dia Mundial da Criança k



O Auditório Carlos Paredes foi pequeno
para acolher todos aqueles que
quiseram assistir no dia 17 de maio ao
concerto "Homenagem a Edith Piaf" do
maestro António Vitorino D’Almeida e
convidados, um espetáculo integrado
na iniciativa da CML - CONCERTOS
NOS BAIRROS.

Esta iniciativa, de entrada livre limitada à
lotação da sala, foi um grande sucesso,
com o Auditório Carlos Paredes
completamente esgotado, o que
obrigou a que, infelizmente, muitas
pessoas não pudessem assistir ao
concerto. 
Benfica também é cultura! u

O Cartão Palcos de Benfica é uma
iniciativa da Junta de Freguesia de
Benfica, que promove uma política
cultural de proximidade aos públicos,
atribuindo descontos de acesso no valor
mínimo de 20 % do valor total do bilhete

para espetáculos ou outras atividades
nas estruturas/equipamentos culturais
na freguesia de Benfica tais como o
Auditório Carlos Paredes, o Teatro
Turim, o Teatro Papa-Léguas e o
Armazém 13.

Para aderir, basta consultar o
regulamento, preencher o formulário e
entregá-lo na Junta de Freguesia de
Benfica.

Adira gratuitamente! Este Cartão é para
Si! Venha desfrutar dos espaços
culturais existentes na freguesia. u
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d Desporto

d Fófó na final 
da Taça de Portugal 
Equipa do Clube Futebol Benfica 
disputou no Jamor a Final da Taça 
de Portugal de Futebol Feminino

d Maestro António Vitorino
de Almeida em Benfica 

http://youtu.be/Pm2iPat8PSI

Em 2012 a Junta de Freguesia de Benfica criou a iniciativa
“Benfica ao Luar – Cinema ao Ar Livre”, privilegiando as
condições meteorológicas
do mês de
Julho

e transformando os espaços verdes da freguesia de
Benfica em palcos de cultura, neste caso num palco da
sétima arte, estreitando assim a proximidade entre esta e
população.

Este ano, “Benfica ao Luar – Cinema ao Ar Livre”,
continuará a privilegiar o trabalho realizado na área da

animação e cinema português.

Nos dias 10, 11, 17 e 18 de Julho, pelas
21h30, o BENFICA AO LUAR irá visitar os
Jardins de Benfica e o Bairro da Boavista
com sessões de cinema para público em
geral e para o público infantil.

Esteja atento 
à programação. u

Benfica ao Luar - Cinema ao ar livre

Cultura k

d Cartão Palcos de Benfica 
O Clube Futebol Benfica disputou a
final da Taça de Portugal de futebol
feminino, realizada no dia 7 de junho no
Estádio do Jamor, contra a equipa do
Atlético do Ouriense, campeã nacional
em título, final que ditou o Ouriense
como sucessor do Boavista, vencedor
do troféu em 2012 / 2013.

Esta foi uma final muito disputada em
que reinou o fair-play e a boa
disposição e que terminou com a vitória
do Ouriense por 1-0. Um golo marcado
por Filipa Rodrigues, de livre direto, e
que permitiu ao clube de Ourém juntar
a Taça de Portugal ao título de
campeão nacional já conquistado.

Para promover e apoiar a participação

do Fófó nesta final e mobilizar a
população de Benfica para comparecer
no Jamor no dia da Final, a Junta de
Freguesia de Benfica realizou um vídeo
promocional no qual a equipa corria e
jogava à bola em vários locais
emblemáticos da freguesia, passando a
bola à população e convidando as
pessoas a participar.

A Junta de Freguesia de Benfica dá os
Parabéns ao Fófó e a esta fantástica
equipa, que além de se sagrar vice
campeã na taça de Portugal,
conquistou um honroso 3º lugar no
campeonato nacional da modalidade.
Uma excelente prestação, que em
muito orgulha a nossa freguesia. u
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Montegordo

Este verão, o Programa Praia Campo

Sénior habitualmente realizado no

mês de junho, foi substituído por um

novo conceito. A Junta de Freguesia

de Benfica decidiu proporcionar aos

seniores da freguesia uma semana

de férias em clima de praia, com

atividades variadas, mas também

tempos livres suficientes para

desfrutarem da melhor maneira

possível deste período de descanso.

Monte Gordo foi o destino escolhido

e no passado dia 2 de junho, mais

de 200 idosos de Benfica rumaram

ao Algarve em quatro autocarros

disponibilizados pela Junta

de Freguesia,

acompanhados por uma

equipa de 6 técnicas e

animadoras do Gabinete

de Ação Social e pela vogal do

Pelouro.

Os dias foram passados em

atividades livres e variadas, havendo

sempre grupos que preferiam rumar

à praia aproveitando o calor e os

dias de sol, enquanto outros

escolhiam os banhos de sol no hotel

usufruindo da piscina e das

espreguiçadeiras. Houve quem não

dispensasse um jogo de cartas,

enquanto outros optavam por um

pouco de descanso e dois dedos

de conversa.

Durante esta estadia em Monte

Gordo, houve também tempo para

passear e visitar alguns locais de

interesse nas proximidades,

oportunidade aproveitada por quem

decidiu inscrever-se nos passeios

opcionais.

Na 3ª feira, um grupo de 40 seniores

foi conhecer uma das mais bonitas

cidades do Algarve , Tavira, onde

visitou a Igreja da Misericórdia,

algumas escavações arqueológicas

e o Castelo. Ali puderam admirar a

magnífica vista sobre a cidade.

De seguida, fizeram uma

paragem em Cacela Velha, para

admirar a fantástica Ria

Formosa, uma das maravilhas

de Portugal.

O Passeio de barco no Rio

Guadiana foi também um programa

muito apreciado por todos. O grupo

de Benfica foi até Vila Real de Santo

António, local de partida do barco

que os transportou na subida do

Guadiana, numa relaxante viagem

onde puderam desfrutar da beleza

d Férias seniores 
em Monte Gordo 
Contribuir para o bem-estar físico e intelectual da população de maior
idade, fundamental para um envelhecimento ativo e saudável, é uma das
prioridades da Junta de Freguesia de Benfica. Nesse sentido a Junta
organiza regularmente passeios e visitas culturais, que proporcionam aos
seniores da freguesia, verdadeiros momentos de lazer e convívio!

século IX, destaca-se a catedral de
Santiago, que alberga o túmulo de
Santiago Maior, e que os nossos
seniores tiveram oportunidade de
conhecer.

A visita a esse túmulo marca o fim da
peregrinação, cujos percursos - os

chamados Caminhos de Santiago ou
Via Láctea - se estendem por toda a
Europa Ocidental ao longo de
milhares de quilómetros.

Alguns dos membros deste grupo
decidiram conhecer mais de perto a
experiência da peregrinação a

Santiago de Compostela percorrendo
a pé os últimos 5 quilómetros do
Caminho de Santiago, no percurso do
Monte Gozo a Santiago de
Compostela.

Sem dúvida uma viagem marcante,
que este grupo jamais irá esquecer! u

d Ação Social

“Fui feliz nestes cinco dias.
Gostava de repetir.”

Alda Almeida

“Foram uns dias maravilhosos.
Correu tudo muito bem.
Só foi pena ser pouco.”

Casal Heitor

Santiago de
Compostela
Nos passados dias 16 e 17 de Maio
50 seniores da freguesia de Benfica
partiram rumo a Santiago de
Compostela, para um passeio de dois

dias, que proporcionou a todos os
que participaram uma oportunidade
para visitar uma cidade fantástica,
conhecida como um dos destinos de
peregrinação cristã mais importantes
do mundo. Ligada a esta tradição,
que remonta à fundação da cidade no

“Não tenho palavras 
para agradecer estes 
dias tão bons para 
mim.
Foi a primeira vez que
vim ao Algarve.
Foi a primeira vez que
passei férias.
Com estas simples 
palavras explico tudo.
Se não fossem vocês
ainda não tinha 
acontecido.
Obrigada e Obrigada.”

Isabel Calheira



COMEMORAÇÕES 
40.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
Nos dias 24 e 26 de Abril a Junta de Freguesia de Benfica
promoveu iniciativas alusivas à comemoração do 40º
Aniversário da Revolução de Abril, com a realização de
animações de rua com distribuição de cravos à população,
um ciclo de cinema temático “40 Anos - 25 de Abril Uma
Aventura para a Democracia”, e ainda com um concerto
para famílias das CAF "Abril 40 Anos de Música". 

Como ponto alto destas comemorações tivemos o concerto
de música Portuguesa de Júlio Pereira que encheu o
Auditório Carlos Paredes em tons de Abril.

23
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BENFICA MEXE
COM O SEU
CORAÇÃO
No dia 7 de junho foram
muitos os que estiveram no
Jardim do Mercado para
participar na iniciativa
“Benfica mexe com o seu
coração", um dia dedicado
à saúde e ao bem-estar! 
Foi possível participar em
rastreios para medir a
tensão arterial, o colesterol,
o índice de massa
corporal, entre outros,
fazer ainda uma massagem
fisioterapêutica, aproveitar
os conselhos sobre
alimentação saudável,
medicina tradicional
chinesa ou terapia da fala e
participar gratuitamente
nas aulas de ginástica,
Zumba ou Mind & Body.
Um dia pela saúde em
Benfica, porque
"Benfica mexe com o
seu coração"!

JUNTA-TE AO JAZZ –
BENFICA | 5.ª EDIÇÃO
A 5.ª Edição d0 JUNTA-TE AO JAZZ –
BENFICA decorreu nos dias 2 e 3 de
Maio, juntando Soaked Lamb e Marta
Hugon à vasta lista de intérpretes e
artistas que têm aderido a este festival e
proporcionado grandes espetáculos de
jazz no Palco do Auditório Carlos
Paredes, em Benfica. 

FESTA DO FOLAR E DO
AZEITE
No dia 13 de Abril, realizou-se no Mercado
de Benfica a Festa do Folar e do Azeite. 

Os produtores e comerciantes de Trás os
Montes e Alto Douro vieram mais uma vez
ao Mercado de Benfica apresentar e vender
os produtos tradicionais da sua região.

Além da venda de produtos tradicionais,
tivemos provas de Azeite, Folar e Vinhos!

Uma iniciativa da Junta de Freguesia de
Benfica e da Casa de Trás os Montes e Alto
Douro, que levou muita gente ao Mercado
de Benfica para provar o que de melhor se
faz na gastronomia desta região. 

FÉRIAS ATIVAS E FÉRIAS
DESPORTIVAS 2014
A Junta de Freguesia de Benfica assegura mais
uma vez este ano nas férias escolares de verão
um vasto programa de ocupação de tempos
livres com atividades destinadas a crianças
entre os 6 e os 14 anos e a jovens dos 10 aos
17 anos.

O programa FÉRIAS ATIVAS Benfica – 2014,
para as crianças dos 6 aos 14 anos, abriu este
ano cerca 500 vagas, mais 200 do que em
2013, estendendo assim a possibilidade de
usufruir deste programa a mais crianças da
freguesia. É um programa de grande qualidade,
com duas semanas repletas de atividades
variadas, e que, apesar do aumento substancial
do número de vagas, mais uma vez esgotou
nos primeiros dias de inscrições.

Para os jovens entre os 10 e os 17 anos, a
Junta de Freguesia de Benfica proporciona este
verão o programa FÉRIAS DESPORTIVAS, um
programa de atividades aventura em contexto
de campo de férias fechado, na localidade de
Penamacor.

O preço deste programa inclui Transporte
Lisboa/Penamacor/Lisboa, estadia em regime
de pensão completa, prática de natação,
passeios, caminhadas, slide, rappel,
BTT/Cicloturismo, e outras atividades
apropriadas às faixas etárias.

natural do Rio e das suas aldeias

ribeirinhas. Foi uma ótima

oportunidade de conhecer o Algarve

de uma forma diferente.

Ayamonte, em Espanha, foi também

um destino do nosso animado grupo

que assim deu um “saltinho” ao país

vizinho. O grupo passeou na cidade

e aproveitou ainda para petiscar

umas tapas!

Nestes dias houve tempo para fazer

um pouco de tudo, desde idas à

praia ou à piscina (aproveitando o

bom tempo) a passeios culturais,

jogos de cartas, cantorias e

bailaricos pela noite dentro. Foram

umas férias muito bem passadas,

com muita alegria e boa disposição.

No final desta semana de férias, foi

gratificante sentir o reconhecimento

de todos os que participaram,

especialmente daquelas pessoas

que não faziam férias há 40 anos ou

que nunca tinham visto o mar e a

quem a Junta de Freguesia de

Benfica proporcionou a

oportunidade de passarem umas

férias de que certamente não se irão

esquecer. u

“Séniores com esta 
genica só na freguesia 
de Benfica.”

Gabriel Gama 

“Mini Férias
maravilhosas.
Vou muito feliz.”

Isabel Nogueira
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