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Editorial k

qualidade de vida da sua população
substancialmente melhorada.
Aproveitando o início de mais um novo
ano letivo é inevitável debruçarmos um
olhar sobre a realidade do ensino na
freguesia de Benfica. A Junta de
Freguesia de Benfica tem visto com
especial agrado o empenho e melhoria
significativa nas condições de ensino
nos dois agrupamentos da freguesia.
Tem sido desenvolvido, desde a
primeira hora, uma política de diálogo
cooperante e de trabalho em rede,
que tem permitido um
aprofundamento das respostas dadas
aos alunos e respetivas famílias. Este
ano, pela primeira vez, a JFB assume
a gestão de todas as CAF da
freguesia, possibilitando deste modo a
todas as famílias da freguesia as
mesmas condições de acesso e
frequência.
De modo a enriquecer
programaticamente o plano lúdico-
-pedagógico, reforçámos várias
actividades, sem custos acrescidos
para as famílias, tais como: Active
Start (academias de desporto para
todos); Academias Artísticas; Apoio
ao Estudo e Programas de
Competências.
Temos também vindo a facultar a
toda a equipa pedagógica de
técnicos, formação nas áreas de
programas de competências e de
animação de recreios, assim como a
apostar na formação contínua das
equipas no que concerne aos
programas curriculares de modo a
poderem acompanhar os alunos.
Foi criada uma Comissão de
Educação na freguesia com vista a
trabalhar dois eixos fundamentais:
educação e formação profissional.
Deste trabalho nasceu o projeto
FormUp Benfica que já conta com

f A Junta de Freguesia de Benfica tem
vindo a apostar na captação de novas
formas de investimento e em
programas inovadores no sentido de
dar resposta às necessidades mais
prementes da freguesia, constituindo-se
num exemplo, ao nível da cidade de
Lisboa, do esforço em diversificar
investimentos e projetos em parceria
com outras entidades. Nesse sentido
tem utilizado todos os mecanismos ao
seu dispor, concorrendo a programas
de apoio em áreas tão abrangentes
como a Intervenção Social, a
Formação, a Inserção Profissional ou a
Requalificação do Espaço Público.
Exemplo disto são as candidaturas
apresentadas e ganhas aos diversos
programas de apoio social como o
BipZip, o Programa Escolhas, a
Agenda 21 Local, entre outros. 
Os investimentos captados para
Benfica são também o resultado da
participação cívica dos cidadãos e da
capacidade de mobilização da
população em torno de objetivos
comuns, como aconteceu no caso
dos projetos ganhos no âmbito do
Orçamento Participativo da Câmara
Municipal de Lisboa.
Para se ter uma noção mais concreta
deste trabalho que temos vindo a
desenvolver, recordo que desde 2009
Benfica obteve mais de 07.000.000 €
que têm vindo a ser aplicados na nossa
freguesia. Saliento os 4.400.000€ da
candidatura da Câmara Municipal de
Lisboa, e de que a Junta foi parceira, ao
QREN, programa Eco-Bairro Boavista,
para a requalificação habitacional e
social do bairro.
Com a aposta nestas novas formas de
captação de investimento e em novos
projetos, fruto de um trabalho
conjunto de participação e empenho
de todas as entidades e cidadãos, a
freguesia de Benfica sai vencedora e a
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mais de 5 turmas em funcionamento,
formando mais de 200 pessoas, em
áreas tão distintas como Jardinagem,
Audiovisuais, Logística e Apoio à
Família e à Comunidade.
A Junta de Freguesia de Benfica está
também a acompanhar com atenção
o processo de requalificação da
escola Parque Silva Porto cujas obras
orçadas em aproximadamente
2.330.000€, deverão ter início
brevemente.
Termino desejando a todos um bom
regresso ao trabalho, e à comunidade
escolar de Benfica em particular, faço
votos de um excelente ano escolar,
disponibilizando desde já todo o
Executivo para a continuação dos
projetos educativos com os
agrupamentos e continuando o
trabalho conjunto para uma escola
pública de qualidade. u

(Inês Drummond)
Presidente

d INVESTIR EM BENFICA
Junta de Freguesia de Benfica aposta na captação de novas formas de investimento e em programas
inovadores para a melhoria da qualidade de vida da população



A época 2014/2015 está a iniciar com
a introdução de novos horários e
novas modalidades como a
Hidroterapia, Aquacircuito, Aquamix,
Trx, Cardio Power ou Krav Maga, que
vão de encontro às novas tendências
e necessidades dos nossos utentes
habituais e também dos novos
utentes entre a população de Benfica
que desejam começar a frequentar
estes espaços de saúde e bem-estar.

No Complexo Desportivo da Junta de

Freguesia de Benfica está disponível
uma piscina, um ginásio e o ringue
António Livramento. Uma vasta oferta
de atividades como as classes de
natação para bébés, crianças, jovens
ou adultos, a natação livre, as
hidroginásticas e a hidroterapia,
decorrem na piscina em vários
horários disponíveis e a
preços que vão
desde os
10€/mês. 

No ginásio é possível frequentar
atividades como Pilates, Zumba, Step
Local, Localizada, Ginástica Sénior,
Cardio Power, Krav Maga entre
outras, desde os 14€ /mês.

No Complexo Desportivo do Bairro da
Boavista, nesta nova época sob

gestão da Junta de Freguesia

Junta de Freguesia de Benfica4

d Desporto em Benfica
Conheça os complexos desportivos 
da Junta de Freguesia de Benfica

Os Complexos Desportivos da Junta 
de Freguesia de Benfica e do Bairro 
da Boavista dispõem de um conjunto
de instalações que proporcionam 
a toda a população de Benfica 
o acesso a um vasto leque de atividades desportivas,
possibilitando a prática de atividade física regular e fomentando estilos
de vida mais ativos e saudáveis entre a população.

Horários
Junta Freguesia de Benfica
Segunda a Sábado
08h00 / 21h30
Domingos 08h00 / 14h00

Bairro da Boavista
Segunda a Sexta
09.30h / 20h15

HIDRO
GINÁSTICA

A classe de Hidroginástica, com a duração de 45 minutos, é uma aula de grupo orientada,
que visa a melhoria da condição física geral. Nestas aulas são realizados exercícios de baixo
impacto por se realizarem na água, em que a música é um elemento fundamental para a
execução dos movimentos. As classes de Hidroginástica são divididas em 2 níveis: no nível
1 o grau de intensidade é baixo a moderado, sendo no nível 2 (Hidro Power) de moderado a
alto, aumentando também a complexidade dos exercícios propostos.

HIDRO
DEEP

A classe de Hidrodeep destina-se a utentes que já estejam adaptados ao meio aquático,
pois é uma variante da hidroginástica que é realizada com o corpo suspenso na vertical,
acrescentando assim alguma intensidade à aula. Esta aula é constituída por movimentos
mais complexos, com uma intensidade mais elevada. A aula de Hidrodeep tem uma duração
de 45 minutos.

HIDRO
SÉNIOR

A classe de Hidrosénior é uma aula de grupo de hidroginástica destinada à população com
idade superior a 55 anos e que seja detentora de uma boa autonomia. Esta aula tem um
caráter lúdico onde se trabalham as diferentes componentes da condição física num
ambiente aquático, onde a música é um elemento fundamental para regular a cadência dos
movimentos. É uma aula em que se objectiva uma melhoria cadiorespiratória, associada a
uma melhoria da mobilidade funcional do sénior. Esta aula tem uma duração de 45 minutos.

HIDRO
ESPECIAL

Com a duração de 45 minutos, a classe de Hidroespecial é uma aula de grupo, orientada
para pequenos grupos, visando uma melhoria da condição física geral e da postura corporal.
Esta classe foi pensada para integrar adultos que possuam dificuldades de mobilidade e/ou
problemas do foro muscular e articular.

AQUA
CIRCUITO

Com duração de 45 minutos, aula de hidro
organizada em circuito, com várias estações para a
realização de exercícios específicos de
hidroginástica. 

Indicado para todas as idades, ajudando a tonificar o
corpo, trabalho postural e perda de peso.

AQUA MIX
Com duração de 45 minutos, aula mista de dança
com hidroginástica, conjugando os ritmos com um
treino intenso intervalado em ambiente aquático.

Indicado para todas as idades para melhoria da
postura corporal, coordenação motora, e trabalho
cardiovascular/perda de peso.

HIDRO
POWER

Atividade que engloba uma aula bastante motivante com a duração de 30 minutos, de maior
exigência, com a execução de exercícios mais avançados, envolvendo coreografias/esquemas
mais elaborados e com intensidades mais elevadas. Especialmente indicada para pessoas com
prática anterior de Hidroginástica e com bom nível de condição física,

A hidropower é uma modalidade que cuida não só da aparência como da saúde, já que os
exercícios na água mesmo com a intensidade aumentada, são considerados de baixo impacto,
evitando-se assim possíveis lesões articulares.
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d Desporto

Modalidade latina numa aula de
Fitness/Dança, que incorpora música
latina e passos de dança com Fitness.
Integra princípios básicos aeróbicos,
intervalados e de resistência, e é usado
para maximizar o gasto calórico, com

benefícios cardiovasculares e tonificação total do corpo.

ZUMBA
Exercícios de alta função muscular cardio,
alternando com exercícios de força,
potência e resistência, complementados
com abdominais e exercícios de alta
intensidade cardio muscular. Indicado
para perda de peso, tonicidade muscular

e melhoria de performance cardio.

CARDIO
POWER

Atividade aeróbica que realiza
movimentos combinados e divertidos.
Permite desenvolver coordenação
motora, resistência cardio/respiratória e
agilidade física. Fomenta o aumento da
tonicidade muscular nas zonas de maior

acumulação de massa gorda.

STEP
LOCAL

Série de exercícios realizados em sucessão,
com pouco descanso entre eles envolvendo
entre 8 a 10 treinos de musculação, anaeróbi-
cos e cardio vasculares/respiratórios. Obe-
dece a um ritmo específico de repetições
durante um período de tempo antes de pas-

sar ao exercício seguinte. Trabalha cada secção do corpo indivi-
dualmente de cada vez. Excelente para aumentar força e
resistência física.

CIRCUITO

Atividade que promove melhorias na
aptidão física em geral, nomeadamente na
força muscular, resistência cardio
vascular/respiratória, equilíbrio e
flexibilidade, tudo num ambiente
descontraído que proporciona também o

bem-estar mental através do exercício físico.

GINÁSTICA
SÉNIOR

Exercícios praticados em suspensão (ban-
das elásticas) que transformam o peso do
corpo em resistência sendo que, quem faz
o exercício consegue escolher o seu pró-
prio grau de dificuldade, modificando ape-
nas a posição do corpo. Trabalha o corpo

inteiro, promovendo a estabilização das articulações e fomen-
tando o exercício aeróbico, fortalecendo a massa muscular.

TRX

Sistema de exercícios que promovem o
equilíbrio entre corpo e mente e que tem
como objetivo o condicionamento físico e
a reorganização corporal através de
exercícios que podem ser realizados tanto
na rua, como em aparelhos. Tem como

objetivo melhorar postura, resistência e força, flexibilidade,
mobilidade articular, coordenação motora e equilíbrio muscular.

PILATES
Arte marcial japonesa essencialmente
defensiva, baseia-se em movimentos
fluídos e circulares. Os movimentos de
ataque são neutralizados pela absorção da
energia atacante que é incorporada no
movimento de defesa. Utiliza o treino de

mãos vazias mas pode incluir também armas.

AIKIDO

Forma de exercício que consiste em
movimentos simples, rítmicos, sem uso
de equipamentos e que aumentam força e
flexibilidade corporal com movimentos
como flexões e saltos, usando apenas o
peso do corpo. Beneficia o

condicionamento cardio vascular/respiratório, fortalece
musculatura e melhora habilidade psico motora.

LOCALIZADA
Sistema israelita de defesa pessoal baseado
na simplicidade de movimentos e
conservação de energia, sendo uma técnica
de defesa pessoal e combate corpo a
corpo. Inclui defesa contra atacantes
múltiplos, armas contundentes e armas de

fogo, promovendo a auto confiança e aumentando resistência
física, força, flexibilidade, coordenação motora e precisão de
movimentos.

KRAV
MAGA

Focalizado em Yoga e Pilates, está
direcionado para as necessidades do
corpo e da mente, evocando exercícios
de respiração, relaxamento e técnicas de
meditação, aliados à flexibilidade e ao
equilíbrio, fomentando um

desenvolvimento uniforme entre o corpo e a mente.

MIND 
& BODY

São aulas que fomentam os primeiros
passos na formação através do movimento,
baseadas na coordenação motora e que
usam uma vasta variedade de materiais
apropriados à idade e acompanhadas de
suporte musical, desperta assim o sentido

rítmico das crianças e desenvolve o seu centro psico/motor,
assim como a sua evolução física e social.

GINÁSTICA
INFANTIL

Ginásio

Hidroginástica 1 194

Aulas
Natação 421

Natação 
Livre 295

Hidroginástica 518

Hidrodeep 79

Hidroespecial 79

Hidropower 36

Hidrosénior 425

1 194

Adultos + Crianças 341

Bebés 80

421

136

de Benfica, estão disponíveis, em
vários horários, as modalidades de
natação para adultos, crianças ou
bébés, hidroginásticas e natação livre
que decorrem na piscina aquecida de
25 metros.

As instalações dos Complexos
Desportivos de Benfica são também
utilizadas pelas crianças das Escolas

de Benfica no âmbito das CAF e
AAAF da Junta de Freguesia e
também por algumas Associações
Desportivas de Benfica com quem a
Junta estabelece protocolos,
alargando assim ainda mais o número
de modalidades disponíveis e o
número de utilizadores a toda a
população.

Inscreva-se nas atividades dos
Complexos Desportivos da Junta de
Freguesia de Benfica ou do Bairro da
Boavista. Pratique desporto e
melhore o seu bem-estar físico!

Torne o seu dia-a-dia mais saudável,
cuidando de si! u

Ginásio 288 Fitness 222

Outras modalidades 66

288

Utentes do Complexo 
Desportivo da JFB
Época 2013/2014 2198
Hidroginástica 
Acão Social
Aulas de hidroginástica, destinadas 
a residentes na freguesia, reformados 
e recenseados na Junta, de acordo
com o escalão de rendimentos 
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nas grandes cidades, neste programa
são proporcionados dias inesquecíveis,
compostos por um vasto leque de
atividades que transformaram o verão
numa aventura inesquecível: Ida a praias
fluviais, atividades de exploração da
natureza (caminhadas e passeios por
trilhos na zona rural envolvente, diurnos e
noturnos), jogos tradicionais, atividades
aventura, jogos de interação com a
população local, entre outros.

As crianças dos Jardins de Infância e 1º
ciclo das escolas de Benfica, inscritas

nas CAF e AAAF da Junta de Freguesia
de Benfica, tiveram também durante as
férias de verão a oportunidade de
frequentar o Programa “Pausa Letiva de
Verão das CAF” [4], um programa
composto por uma grande variedade de
atividades lúdico didáticas adaptadas às
férias de verão, passadas nas escolas,
na praia ou em vários locais da
freguesia, com um valor de
comparticipação de acordo com o
escalão de rendimentos e equivalente ao
valor das CAF e AAAF durante o período

letivo. Foram 275 as crianças inscritas e

a participar neste programa.

Por fim, no programa Benfica em

Férias [5], a Junta de Freguesia de

Benfica disponibilizou, mediante

inscrição prévia, transporte GRATUITO

para a Praia de Carcavelos, durante todo

o mês de Agosto. Este programa foi

aberto a toda a população residente em

Benfica e assegurou, de segunda a

sexta-feira, o transporte gratuito de ida e

vinda à Praia de Carcavelos. u

Junta de Freguesia de Benfica8
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d Férias em Benfica
Mais de 1300 pessoas de Férias com a Junta de Freguesia de Benfica

ocupação de tempos livres recheado de
atividades de caráter lúdico, desportivo e
de aventura. Surf, Padel, Jogos,
Desportos Radicais e Acampamento são
alguns exemplos das atividades
desenvolvidas neste programa, numa
excelente oferta para as férias escolares
de Verão. Através dos campos de férias
não residenciais preenchidos com esta
variedade de atividades, pretendeu-se
promover o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais e
contribuir para a prática de hábitos de

vida saudáveis com momentos de lazer,
divertimento e socialização entre os
participantes.

Para os jovens dos 10 aos 17 anos, a
Junta de Freguesia de Benfica criou as
Férias Desportivas [3] um programa em
campo fechado na localidade de
Penamacor, que pretende proporcionar
aos participantes atividades desportivas e
radicais, em que valores como
solidariedade, cooperação e respeito
sejam partilhados. Com o objetivo de
quebrar a rotina dos jovens habitantes

Nas férias de verão, a Junta de Freguesia
de Benfica disponibilizou à população
uma série de programas direcionados a
diferentes faixas etárias, com o objetivo
de apoiar as famílias e encontrar
soluções no período de férias escolares
ou de proporcionar a toda a população a
oportunidade de gozar uns dias de
férias, saindo do seu meio habitual e
rumando a outras paragens. Mais de
1300 pessoas participaram este verão
nos nossos programas de férias.

Para a população sénior de Benfica, a
Junta de Freguesia realizou em Junho
um programa de férias em Monte Gordo
[1] proporcionando aos participantes
uma semana em clima de praia, com
atividades variadas mas também tempos
livres suficientes para desfrutarem da
melhor maneira possível deste período
de descanso. Cerca de 200 seniores da
nossa freguesia participaram neste
programa, que se revelou um enorme
sucesso e que proporcionou a estas
pessoas a oportunidade de passarem
umas férias com muita alegria e
animação e de que certamente não se
irão esquecer.

As Férias Ativas, destinadas a crianças
entre os 6 e os 14 anos [2],
proporcionaram um vasto programa de

[1] [2] [3] [4] [5]

1 320
Pessoas de férias

com a JFB
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d Benfica Footsteps

4

O
Clube Futebol Benfica teve
origem no século XIX, em
1895, apesar de os

primeiros registos escritos datarem
de 23 de Março de 1933, data em
que o clube foi reorganizado e em
que foi distribuído à população de
Benfica um documento intitulado
“Manifesto à População de Benfica
sobre a Reorganização do Grupo
Foot Ball Benfica”.

d Clube Futebol Benfica
Reza a história que o Clube Futebol Benfica existe
desde 1895.  Contudo o seu aniversário é assinalado
23 de Março de 1933, data em o Clube foi

reorganizado através de um documento
histórico distribuído à população do bairro de
Benfica intitulado “Manifesto à População de
Benfica sobre a Reorganização do Grupo Foot
Ball Benfica”. 

com resultados dignos, sobretudo no
futebol juvenil, com títulos de
campeões do Mundo e da Europa.

Foram muitos os excepcionais
atletas, campeões do Mundo e da
Europa, que se formaram e
cresceram no Clube Futebol Benfica:
Sidónio Serpa, Olivério Serpa, Torcato
Ferreira, Fernando Adrião, António
Livramento, Artur Correia e Paulo
Bento, entre muitos outros.

Atualmente, o Clube conta com cerca
de 3500 associados e
aproximadamente 1150 atletas,
distribuídos pelas várias modalidades
que o Clube oferece, como o futebol,
o futebol feminino, o atletismo, o
hóquei em campo e hóquei de sala, a
patinagem, a natação, entre outras.

Neste testemunho apelava-
se à população local para
a constituição de uma
massa associativa de
relevo, em troca de uma
cota mínima de 2$00,
com o intuito de reavivar
as velhas glórias do
clube.

Desde estes tempos,
são vários os títulos a nível

nacional que fazem parte
da História deste Clube,
principalmente nas
modalidades de hóquei
em patins e hóquei em
campo, devendo
igualmente destacar-se
as representações das
classes de ginástica.

No futebol, este Clube,
vulgarmente conhecido
como Fófó, já
ultrapassou fronteiras,

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.

O Estádio Francisco Lázaro está
situado na Rua Olivério Serpa, no
bairro de Santa Cruz de Benfica em
Lisboa. O seu nome foi dado em
honra do famoso atleta Francisco
Lázaro, que morreu nos Jogos
Olímpicos de 1912 em Estocolmo
durante a prova da maratona. 

O antigo campo de jogos do Clube
Futebol Benfica que se localizava na
zona da Estrada de Benfica, perto do
Chafariz, tinha também o nome deste
atleta.

Na área de 28700 m2 do Complexo
Desportivo do Estádio Francisco
Lázaro, estão um campo relvado, um
campo de relva sintética, dois ringues
e um complexo comercial de 18 lojas.
Para o futuro, está prevista a
construção de uma piscina, dois
ginásios, um polidesportivo, um
parque de estacionamento e um
infantário. u

4
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d Benfica capta mais  
de 7.000.000 € 
de investimento 
para projetos
Nos últimos anos a Junta de Freguesia de Benfica tem
feito uma forte aposta na captação de novas formas de
investimento e programas inovadores que acrescentem
valor e qualidade de vida à população. Esta aposta
constitui um exemplo, ao nível da cidade de Lisboa, 
do esforço em diversificar formas de investimento e
projetos em parceria com outras entidades, utilizando
todos os mecanismos ao seu dispor, em áreas tão
abrangentes como a Intervenção Social em Bairros de
Intervenção Prioritária, a Formação, a Inserção
Profissional ou a Requalificação do Espaço Público.

Através da Comissão Social da Freguesia de Benfica
que reúne as instituições e forças vivas da freguesia,
identificamos as necessidades e os problemas mais
prementes da população, e procuramos dar a resposta
mais adequada através dos recursos existentes ou
procurando captar novos recursos ou investimentos
através da apresentação de candidaturas aos diversos
concursos e programas de apoios sociais disponíveis,
seja como promotora seja como parceira das
instituições locais.



d Padel em Benfica 
No início de Setembro nasceu no coração do Parque Silva Porto o Padel
Benfica, o novo clube de Padel da nossa freguesia.

15

Desporto k
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Em apenas 4 anos, esta freguesia
venceu inúmeros projetos do Programa
BIP ZIP da CML, classificando-se este
ano em 1º lugar com o projeto “Boa
Vista Takeaway”. Não se ficando
apenas pelo BIP ZIP, a freguesia
candidatou-se e viu aprovado um
conjunto de outros projetos do
Programa Escolhas, da Agenda 21
Local, do Orçamento Participativo da
CML entre outros, sendo que no seu
conjunto, estes projetos, fruto de um
trabalho de parceria com associações
e entidades locais, captaram mais de
1,2 milhões de Euros de investimento
para a freguesia de Benfica.

Desenvolvidos ou ainda em
desenvolvimento, estes projetos de
que Benfica foi vencedora, apoiaram
diretamente mais de 7 000 pessoas, e
é seguro afirmar que deixaram uma
marca de intervenção social ao
nível de toda a freguesia.

Destacamos também os
projetos do Orçamento
Participativo da CML na
área de requalificação
do Espaço Público e
Mobilidade de que
esta freguesia foi
vencedora e que
resultando da
participação cívica
e cidadã de
alguns moradores
de Benfica,
conseguiram
mobilizar toda a
população em seu
redor. Estes projetos
representam 1,5
milhões de euros para
intervenção a nível de
espaço público e
mobilidade, imprescindíveis
para Benfica, e vêm ao
encontro daquilo que tem sido
uma marca deste executivo e equipa,
que sempre entendeu a mobilidade

como uma causa de intervenção
social prioritária.

De grande relevância para a freguesia,
pela dimensão e montante do
investimento captado, é o programa
“Eco-Bairro Boavista Ambiente+ Um
Modelo Integrado de Inovação
sustentável”, um vasto programa de
intervenção no Bairro da Boavista, a
operacionalizar pela Câmara Municipal
de Lisboa, cuja candidatura inserida no
QREN – Programa Operacional de
Lisboa, foi protocolada em 2010, e que
representa um investimento de 4,4
milhões de euros.

Com estas novas formas de
investimento e novos
projetos
fruto

de um trabalho conjunto de
participação e empenho de todas as
entidades, a freguesia de Benfica sai
vencedora e a qualidade de vida da
sua população substancialmente
melhorada.

Impõe-se assim um agradecimento a
todas as instituições participantes na
Comissão Social de Freguesia, à
Câmara Municipal de Lisboa, e a todas
as entidades e cidadãos que
directamente ou indirectamente
participam e se mobilizam e no sentido
de termos uma freguesia mais
solidária, inclusiva e mais próxima dos
cidadãos. u

d Investimento

Inseridos numa envolvente de espaços
verdes e rodeados de ar puro, os
campos de padel do Parque Silva Porto
proporcionam aos jogadores sensações
únicas de integração na natureza!

O Padel é uma das modalidades
desportivas que mais tem crescido no
nosso país. De fácil aprendizagem e
muito viciante, o Padel permite libertar o
stress, consumir bastantes calorias e
tonificar o corpo em qualquer idade.

Um dos motivos do enorme sucesso do
Padel é explicado pelo facto de ter uma
vertente competitiva mas também social,
podendo ser praticado com amigos, em
casal, ou mesmo em família.

No Padel Benfica é possível alugar um
campo por períodos de 1 hora ou de 90
minutos ou, no caso de praticantes de
padel com maior frequência, packs de
6h ou 12h em condições especiais de
flexibilidade e preço. Também é possível
aprender a jogar Padel com aulas
individuais ou em grupo. Para os
praticantes que nos seus círculos de
amizade ou no local de trabalho não
tiverem com quem jogar Padel, o Padel

Benfica propõe-se inclusivamente
encontrar parceiros de jogo com o
mesmo nível.

Para mais informações sobre o Padel
Benfica aceda a:
www.padelbenfica.com

ou à página do Facebook: 
www.facebook.com/padelbenfica

O que é o Padel?

O Padel é um desporto de raquete,
jogado a pares e utilizando raquetes
e bolas próprias. O campo é
retangular, totalmente fechado, tem
10 metros de largura por 20 de
comprimento e uma rede no meio.
Nos topos e em parte das laterais
tem uma superfície em vidro ou em
alvenaria. A superfície do campo
pode ser em relva sintética, alcatifa
ou betão poroso. As duas primeiras
são as mais habituais.

Horário: 7h às 22h.
Horário Low Cost: Dias Úteis - 7h às 18h

Fim-de-Semana e Feriados - 13h às 17h
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No seguimento da transferência de
competências da CML para as Juntas,
no âmbito da manutenção e gestão
do espaço público e espaços verdes,
a Junta de Freguesia de Benfica
assumiu com a máxima
responsabilidade e empenho as suas

novas competências,
fazendo uma
forte aposta na
melhoria dos
recursos
existentes e
transferidos da
CML, no sentido
de melhorar os
serviços de
higiene urbana e
de manutenção 

de espaços verdes,
para uma resposta mais
eficaz às necessidades
da freguesia e valorização
do espaço público em Benfica.

Foi feito um investimento na
recuperação ou aquisição de
equipamentos, ferramentas, materiais,
fardas e viaturas para higiene urbana,
o que constitui uma aposta na
melhoria das condições de trabalho
da equipa de Higiene Urbana de modo
a garantir uma maior eficácia na
varredura e lavagem de ruas, limpeza
de sarjetas e sumidouros e remoção
de lixo de papeleiras em todas as
zonas de Benfica.

Neste momento, integram a equipa da
Higiene Urbana da Junta de Freguesia

de Benfica 29 cantoneiros que
são responsáveis pela varredura e
lavagem das ruas e pelo vazamento
das papeleiras em toda a área da
freguesia, assegurando turnos diurnos
a partir das 8h, e turnos
noturnos que se estendem
até às 5h. Estes
cantoneiros
asseguram a
limpeza de 42
áreas de
varreduras
(cantões)

classificadas de acordo
com a sua utilização e
número de transeuntes,
sendo a frequência de
limpeza das ruas
assegurada de acordo com
essa classificação. Desta
forma, a frequência de varredura das
ruas de Benfica pode ir de um mínimo
de uma vez por mês nas ruas menos
frequentadas, a uma varredura diária
nas ruas de maior movimento. 

As papeleiras são
esvaziadas pelo menos
duas vezes por semana,
indepen dentemente da área onde
estão colocadas.

Estão alocadas à Higiene Urbana 
5 viaturas, que incluem 2 carrinhas
de transporte de contentores e de
carrinhos de varredura, 2 varredouras
mecânicas e 1 motocão para limpeza
dos dejetos caninos.

A equipa da Higiene Urbana, assegura
a limpeza de 15 áreas de varredura
diferentes por dia, recolhendo todos os
dias 58 contentores de 240 litros, o

que perfaz um total de 13.920
litros de lixo recolhido
diariamente das ruas
de Benfica, resultado
da varredura da via
pública e do vazamento

de papeleiras.

A dimensão e tipo de arvoredo e
vegetação da freguesia de Benfica,
dificulta a eficácia deste serviço e exige
um esforço e dedicação permanentes
da equipa de cantoneiros. Só com a

dedicação e colaboração de
todos, inclusivamente dos
moradores de Benfica, é possível
manter a freguesia mais limpa.

Um dos problemas mais
recorrentes que se tem vindo a
verificar é a acumulação de lixo
doméstico ou dos espaços
comerciais junto às eco-ilhas e
eco-vidrões, o que constitui um
grave problema de poluição e
coloca em risco a salubridade do
espaço público. Existem 62
eco-ilhas e 60 vidrões na

freguesia de Benfica recolhidos
semanalmente, quinzenalmente ou
mensalmente pela CML de acordo com
a zona onde estão, e cuja limpeza se
faz pelo menos uma vez por semana.
Registam-se no entanto situações de
incidência de lixo indevidamente
colocado fora dos contentores
imediatamente após a recolha. 
A recolha de eco-ilhas e eco-vidrões e
do lixo indevidamente depositado junto
aos mesmos é uma responsabilidade
da Câmara Municipal de Lisboa, bem
como a fiscalização destas situações.
Neste sentido temos empreendido
todos os esforços junto da CML para
intensificar a recolha e limpeza destas
zonas e também das ações de
fiscalização. No entanto, os recursos
não são ilimitados e sem a colaboração

e comportamento
responsável dos cidadãos,

não é possível manter a
nossa freguesia

limpa.u

d Benfica aposta na 
higiene urbana 
Junta de Freguesia de Benfica dá prioridade 
máxima à Higiene Urbana e à manutenção 
de Espaços Verdes e Espaço Público

d Higiene Urbana

A colaboração de todos 
é fundamental para manter 
a freguesia limpa.
Respeite o espaço público,
cumprindo as normas de higiene
urbana e adoptando
comportamentos responsáveis 
e cívicos que promovam 
a boa cidadania 
e o respeito pelo 
ambiente.

NOVO NÚMERO

Higiene Urbana k



Tal como já vem sendo habitual em anos
anteriores, as famílias de Benfica podem
contar com a ajuda da Junta de Freguesia
de Benfica que mais uma vez apresenta um
conjunto de programas que visam apoiar

as famílias e as escolas da
freguesia, tanto no arranque

de mais um ano letivo,
como também ao longo

do ano escolar.

Empréstimo
de Manuais
Escolares

A Junta de
Freguesia de
Benfica

implementou pela
primeira vez no ano

letivo de 2011 / 2012
um programa de

Empréstimo de
Longa

Duração de Manuais Escolares. Uma aposta
na área da Educação que, apelando ao
envolvimento de toda a comunidade escolar
de Benfica, possibilita a reutilização de
manuais escolares já usados mediante o
empréstimo destes a famílias carenciadas.
O crescimento do número de pedidos e do
número de manuais cedidos e famílias
abrangidas todos os anos desde 2011 até
agora, demonstra o sucesso deste projeto e
a pertinência da sua continuidade no ano
letivo que agora se inicia.

O Empréstimo de Longa Duração de
Manuais Escolares, um projeto de cariz
social, tem como princípios orientadores:

t A promoção da igualdade de
oportunidades no acesso à
educação;

t A assunção da responsabilidade
individual de alunos e pais e/ou
encarregados de educação na
utilização dos manuais escolares,
durante o período de empréstimo;

t A promoção do sucesso educativo
de todos os alunos.

Componente de Apoio à Família 
(CAF) e Atividades de Animação 
e Apoio à Família (AAAF)

As atividades das CAF e AAAF da Junta de
Freguesia de Benfica iniciaram a 1 de
setembro, como forma de fazer face às
necessidades dos encarregados de

educação que pela sua atividade
profissional e falta de apoios familiares
vêem nestes projetos uma mais-valia
para a sua orgânica familiar.

Este ano letivo a Junta de Freguesia
de Benfica é responsável pela gestão
de todas as CAF’s e AAAF’s de todas
as escolas básicas do 1º ciclo e
jardins-de-infância da freguesia de
Benfica. Para além das atividades já
facultadas em anos anteriores, a
oferta este ano será ainda mais
alargada com a inclusão de novas
atividades como Academia Futsal,
Hip-Hop, BTT, Musical, Teatro e Boa

Mesa, entre outras, sem custos
acrescidos para os agregados
familiares. Também será assegurada a
abertura das atividades durante o mês
de Agosto, à semelhança do que
aconteceu no ano letivo 2013/2014.

Atividades de Enriquecimento
Curricular

Neste novo ano letivo que agora se
inicia, esta Junta de Freguesia irá
assegurar em exclusivo, e pela
primeira vez, as Atividades de
Enriquecimento Curricular ( AEC’s) no
Agrupamento de Escolas Quinta de
Marrocos, em parceria com o referido
agrupamento.

Estas atividades de carácter
facultativo, que contam com um total
de 345 alunos inscritos, irão incidir
nas seguintes áreas programáticas:

t Educação Física;
t Educação Musical;
t Expressão Dramática;
t Expressão Plástica;
t Inglês;
t Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC).

Projeto Intervir Benfica
O Projeto “Intervir Benfica”, visa a
prevenção de comportamentos de

risco e a promoção de hábitos de vida
saudáveis. Trabalha ao longo de todo
o ano letivo com as crianças, jovens e
famílias das escolas da Freguesia.

Contempla uma vertente ao nível da
prevenção de comportamentos de
risco (Programas de Competências
Pessoais e Sociais) e outra ao nível da
intervenção em situações de risco
(GAAF- Gabinetes de Apoio ao Aluno
e à Família).

t Programas de competências
Pessoais e Sociais (“Pré-
competências” - Pré-escolar;
“Crescer a Brincar” - 1º Ciclo;
“Reflexos” - 2º e 3º Ciclo)
Destinam-se a desenvolver nas
crianças e jovens

comportamentosajustados e
positivos. É uma ferramenta
fundamental para os “equipar” com
capacidades de fazer escolhas
acertadas, melhorar o seu poder de
decisão e a sua autoestima. 

t GAAF- Gabinetes de Apoio ao
Aluno e à Família
Funcionam no Agrupamento de Es-
colas de Benfica e no Agrupamento
de Escolas Quinta de Marrocos.
Visam detetar e intervir precoce-
mente em situações de risco e/ou
risco potencial e desenvolver um tra-

balho articulado e sistemático com a
família, com a escola, e com agentes
externos, caso sejam acompanhados
ou encaminhados (CPCJ, SCML, Tri-
bunal, Psicólogos, …).

No GAAF também são organizadas
outras atividades (teatros,
audiovisuais, animação de pátio,
entre outras) que visam criar
estratégias de intervenção de
combate à exclusão social, assim
como facilitar a inclusão social do
aluno e a participação das famílias,
bem como ações de sensibilização
para alunos, professores, assistentes
operacionais, pais, workshops para
as famílias e formação para os
monitores das CAF. u
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d Regresso às aulas em Benfica
O início de mais um ano letivo e o regresso às aulas é sempre uma
altura de grande ansiedade nas famílias. Há todo um ano para preparar,
horários para organizar, livros para comprar...

2011/2012

Agregados contemplados

61

28

Manuais cedidos

2012/2013

135

48

2013/2014

181

64

Empréstimo de
Manuais Escolares

18



Programação
AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES

SET
12

Concerto | 21:30
World Music RAIZ

SET
14

Cinema Infantil | 11:30
Filminhos à Solta pelo País

SET
19

Comédia | 21:30
Inferno Segundo Rimbaud

SET
24

Comédia | 21:30
Inferno Segundo Rimbaud

SET
13

Tertúlia Poética | 17:00
Ao Encontro de Bocage

SET
18

Comédia | 21:30
Inferno Segundo Rimbaud

SET
20

Comédia | 21:30
Inferno Segundo Rimbaud

SET
25

Comédia | 21:30
Inferno Segundo Rimbaud

SET
26

Comédia | 21:30
Inferno Segundo Rimbaud

SET
27

Comédia | 21:30
Inferno Segundo Rimbaud

OUT
01

Animação de Rua | 17:30
Orquestra de Foles

OUT
03

Concerto | 21:30
Janita Salomé

NOV
08

Concerto World Music | 21:30
Pedro Balse & World Chill Band

OUT
19

Cinema Infantil | 11:30
Filminhos à Solta pelo País

NOV
27

Fado | 21:30
Junta-te ao Fado em Benfica

NOV
23

Cinema Infantil | 11:30
Filminhos à Solta pelo País

Estão abertas as inscrições para a
realização de Casting para integrar o
Grupo de Teatro Amador de Benfica.

Este casting é destinado a pessoas
maiores de 16 anos, do sexo feminino ou
masculino, que tenham vontade de
participar neste projeto de Teatro Amador
em Benfica.

O Casting é dirigido pelo ator Benjamim
Falcão e decorrerá nas instalações da

Junta de Freguesia de Benfica nos
seguintes dias:
27 de Setembro, 04 e 11de Outubro
2014 - das 16h00 às 18h00.

Os interessados devem proceder à sua
inscrição prévia no Pelouro da Cultura.

Para mais informações sobre esta
iniciativa, envie um email para 
cultura@jf-benfica.pt

A Junta de Freguesia de Benfica
promove nos meses de Setembro e

Outubro a iniciativa “Benfica Clicks”.

Esta iniciativa pretende divulgar e
promover o património natural,
arquitetónico, cultural e social da
freguesia de Benfica através da técnica
da fotografia.

Benfica Clicks é um concurso aberto a
todos os fotógrafos amadores sob o
tema “Bem-fica” e cujos trabalhos
apresentados serão divulgados e

expostos a todo o público.

Sob o tema “Bem-fica!”, pretende-se
que os trabalhos fotográficos imprimam
um olhar original e criativo revelando
fragmentos do património natural,
arquitetónico, cultural e social da
freguesia de Benfica.

Para mais informações sobre esta
iniciativa, envie um email para 
cultura@jf-benfica.pt
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d Candidaturas para 
Grupo de Teatro 
Amador de Benfica 

ano o 3º aniversário da
consagração do Fado como
Património Imaterial da
Humanidade pela UNESCO, e vai
contar como habitualmente com a
presença de um artista de
referência, cuja identidade será
revelada em breve.

A iniciativa “Junta-te ao Fado –
Benfica”, 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.

CARTÃO PALCOS DE BENFICA
Este Cartão é para Si! Venha
disfrutar dos espaços culturais
existentes na freguesia.
Descontos nos espectáculos do Auditório Carlos Paredes, da Junta de Freguesia
de Benfica, no Teatro Turim, no Teatro Papa-Léguas e no Armazém 13.

d Comemorações 
Dia Mundial da 
Música em Benfica 

d Feira de Artesanato 
de Benfica

Cultura k

d Junta-te ao Fado
4.ª Edição
27 novembro

No próximo dia 27 de novembro, realiza-
se mais uma edição do “Junta-te ao
Fado em Benfica”.

A 4ª edição desta iniciativa assinala este

A 1 de outubro celebra-se o dia Mundial

da Música. Em Benfica a data que

homenageia esta arte será comemorada

com uma iniciativa de animação de rua

da Orquestra de Foles, no dia 1 de

outubro às 17:30, e com um concerto
de Janita Salomé no dia 3 de outubro às
21:30 no Auditório Carlos Paredes. 

Venha comemorar o Dia Mundial
da Música em Benfica!

A Feira de Artesanato de Benfica é já
uma tradição na nossa freguesia e
realiza-se no primeiro Sábado de cada
mês na Estrada de Benfica, junto à
Nilo. Esta feira conta habitualmente
com a participação de cerca de 40
artesãos que apresentam uma
variedade imensa de trabalhos em
patchwork, crochet, trapilho, cerâmica,

fusing, entre outros, oferecendo uma
verdadeira diversidade artesanal.
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.
Participe!

d Concurso de Fotografia 
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d Breves

Campanha "A rua é
de todos! Apanhe os
dejetos do seu cão"
alargada a toda a
cidade de Lisboa
A campanha "A rua é de
todos! Apanhe os dejetos
dos seu cão"
protagonizada pelo
humorista Nuno Markl e
criada originalmente na
Junta de Freguesia de
Benfica em parceria com a
Associação “Verde
Movimento”, foi adoptada
pela Câmara Municipal de
Lisboa e está agora em
toda a cidade.

Seja responsável! Apanhe
os dejetos do seu cão e
mantenha as ruas da
freguesia limpas!

Recuperação de Calçadas
No sentido de melhorar as condições
dos passeios e responder aos diversos
alertas da população relativamente ao
estado das calçadas em Benfica, está a
decorrer desde o dia 18 de Agosto uma
empreitada de conservação,
manutenção e recuperação de calçadas.
Nesta empreitada, que decorrerá durante
cerca de 3 meses, está prevista a
recuperação de 1200 m2 de calçada em
toda a freguesia, tendo já sido feitas mais
de 200 intervenções até ao momento
nas zonas da envolvente ao Mercado e
Jardim do Mercado, Estrada de Benfica,
Av. Grão Vasco, Alameda Padre Álvaro
Proença, Rua República Peruana, 
Av. Gomes Pereira e Av. Do Uruguai,
entre outras.
Nas próximas semanas este trabalho de
recuperação e manutenção será
estendido a todas as zonas da freguesia,
de acordo com o levantamento feito
previamente pelos serviços da junta e
procurando assim responder aos alertas
e reclamações da população.
Agradecemos o envio dos alertas
relativamente a este tipo de ocorrências
para o email: geral@jf-benfica.pt.

Reunião Descentralizada da CML
Decorreu no passado dia 3 de setembro nas
instalações da Escola Secundária José Gomes
Ferreira, na freguesia de Benfica, uma Reunião
Pública Descentralizada da Câmara Municipal de
Lisboa.

À semelhança do que vem sendo habitual nestas
sessões foi dada a oportunidade a cerca de 15
munícipes inscritos, residentes em Benfica de expor
algumas das suas principais preocupações
relativamente à sua freguesia.

As participações abordaram temas iluminação
pública, licenciamento, habitação, obras em escolas,
segurança de tráfego e pedonal, estacionamento,
higiene urbana, salubridade e limpeza do espaço
público, entre outras. 

O executivo camarário presidido por António Costa,
dirigentes municipais e a presidente da junta de
freguesia, Inês Drummond que também participou
na sessão, responderam às questões, apresentando
as soluções previstas para responder às
necessidades colocadas pelos participantes.

PRÓXIMOS EVENTOS
EM BENFICA

18 A 27 DE SETEMBRO
Comédia 
Inferno Segundo Rimbaud

Auditório Carlos Paredes

Quintas, Sextas e Sábados: 21h30 
Quarta-feira (Dia 24): 21h30

1 DE OUTUBRO
Animação de Rua 
Orquestra de Foles

3 DE OUTUBRO
Dia Mundial da Música 
Concerto de Janita Salomé

Auditório Carlos Paredes 21:30

5 de outubro
A Covilhã em Lisboa 
Feira de São Miguel (Feira
Agrícola e Comercial)

Mercado de Benfica

12 de outubro

Feira da Bagageira 

Parque de Estacionamento Centro
Comercial Fonte Nova

19 de outubro

Cinema-Infantil 
Filminhos à solta pelo país

Auditório Carlos Paredes

11h30

8 de novembro
Concerto World Music 
Pedro Balse & World Cill Band

Auditório Carlos Paredes

21h30

7, 8 e 9 de novembro
Comemorações Magusto

Diversos locais

BIP/ZIP Lisboa 2014
A Junta de Freguesia de Benfica viu mais
um dos seus projetos ser eleito na última
edição do Programa BIP/ZIP, promovido
pela Câmara Municipal de Lisboa.

Das 146 candidaturas apresentadas ao
Programa BIP/ZIP Lisboa 2014 -
Parcerias Locais, a candidatura
promovida pela Junta de Freguesia de
Benfica com o projeto de intervenção
para o Bairro da Boavista, “Boavista 
Take-Away” – cozinha comunitária, 
obteve o PRIMEIRO LUGAR, com a
melhor classificação entre os 39 
projetos aprovados.

O projeto apresentado nesta
candidatura, que teve como entidades

parceiras a Associação de Moradores
do Bairro da Boavista e Associação
Jovens Seguros, tem como objetivo
promover a aquisição de um conjunto
de competências empreendedoras e de
iniciativa local na comunidade residente

no Bairro da Boavista, numa área de
interesse específica desta comunidade
local que é a gastronomia e culinária.

A ideia geral do projeto envolve a
reabilitação total de uma cozinha já
existente nas instalações da Associação
Recreativa de Moradores e Amigos do
Bairro da Boavista, adaptando-a para
cozinha comunitária onde os residentes
poderão cozinhar e obter formação que
lhes dê ferramentas para criarem o seu
próprio emprego. Daqui, espera-se que
no futuro possam sair refeições
destinadas a alimentar famílias
carenciadas, bem como a sua
comercialização a preços competitivos
no local. u




