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Editorial k

funcionamento, com a criação de um
Conselho Consultivo onde estão
representados todos os comerciantes.
A aposta numa estratégia comum de
colaboração e parceria é fundamental
para o desenvolvimento de ações
concertadas que dinamizem e valorizem
o Mercado e que contribuam para uma
nova vida deste espaço de referência
para a freguesia.

Benfica foi este ano, mais uma vez,
vencedora do Orçamento Participativo
da CML 2014, garantindo €500.000
com o projeto “Trilhos de Monsanto”,
que visa a implementação de uma rede
hierarquizada de caminhos que
promovam a mobilidade suave e de
recreio, em Monsanto. Com a
mobilização dos cidadãos temos, ao
longo dos anos, conseguido verbas para
investimento na freguesia, como foi o
caso de €1.000.000 para a criação
e ordenamento do estacionamento,
projeto que aliás se encontra em fase de
conclusão com as obras que estão a
decorrer na R. Abel Manta e na
R. República da Bolívia. Relembro ainda
o compromisso de €500.000, no âmbito
do OP CML 2013, para rebaixar todas
as passadeiras da freguesia, dando
assim continuidade ao Plano de
Acessibilidade para Todos em Benfica,
cuja obra a Junta já se prontificou, junto
da CML, para executar no próximo ano.

Os Orçamentos Participativos, da CML
ou da Junta de Freguesia de Benfica,
são um instrumento fundamental para a
participação ativa e cidadã da população
na tomada de decisões e na gestão de
recursos da sua freguesia e da cidade, e
que já permitiu que mais de €2.150.000
fossem captados para investimentos na
freguesia de Benfica. De assinalar, ainda
numa visão mais micro, a adesão dos
fregueses ao Orçamento Participativo de
Benfica que na edição de 2014 terminou

f O ano letivo 2014/2015 começou de
forma muito conturbada por todo o país
e Benfica não foi exceção. Devido ao
desastroso processo de colocação de
professores nas escolas, a Junta de
Freguesia, em parceria com os
agrupamentos, decidiu colocar monitores
nas escolas para assegurar o seu normal
funcionamento no horário letivo,
minimizando assim a falta de professores
(cerca de 30 só em Benfica), e apoiando
as famílias que se debatiam com as
várias dificuldades levantadas por esta
situação. Este foi mais um exemplo
demonstrativo das virtudes de se
aprofundar a descentralização de
competências nas autarquias. Sem este
apoio da Junta de Freguesia de Benfica
muitas famílias teriam que ter encontrado
soluções durante as 7 semanas em que
o Governo se mostrou incapaz de
resolver o problema. Permitam-me por
isso um especial agradecimento aos
nossos monitores que desde a primeira
hora se disponibilizaram.

Ainda no âmbito da Educação
destacamos, nesta edição, o FormUp
Benfica, um projeto do pelouro da
Educação e Formação criado em Março,
que já abrangeu mais de 200 pessoas na
área da formação profissional, prestando
também apoio na identificação de
respostas educativas ou formativas e
que, articulando com diversas entidades,
procura a inserção destas pessoas em
estágios ou no mercado de trabalho.
Com este programa já conseguimos que
12 formandos, que estavam em situação
de desemprego de longa duração,
conseguissem a sua inserção no
mercado de trabalho.

No Mercado de Benfica demos início a
um processo de reestruturação, não só
ao nível da melhoria das instalações e
equipamentos, mas também, e
principalmente, no modo de
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com a eleição de seis projetos no âmbito
da Cultura, Educação e Espaço Público,
que virão a ser executados pela Junta de
Freguesia de Benfica, durante o próximo
ano.

Por fim, e dado o enorme sucesso do
Mercado de Natal no ano passado, a
Junta irá novamente promover esta grande
festa no próximos dias 11, 12, 13 e 14 de
dezembro. Este é um evento de toda a
freguesia, que conta com a participação
das nossas escolas, associações e
instituições, que em conjunto mais uma
vez se mobilizam para proporcionar a toda
a população uma grande festa de Natal no
Jardim do Mercado. O Mercado de Natal é
para toda a família e todos estão
convidados. Espero por si!

Aproveito para lhe desejar umas Boas
Festas e um novo ano de 2015 cheio de
saúde, trabalho e esperança num futuro
melhor. u

(Inês Drummond)
Presidente

d BENFICA MAIS PRÓXIMA
Um exemplo demonstrativo das virtudes de se aprofundar 
a descentralização de competências nas autarquias
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2. Animação Cultural no Verão

Dinamizar as noites de verão na
freguesia, com animação cultural.

3. Campanhas de Sensibilização nas
Escolas – Integração de Pessoas
com Dificuldades Cognitivas, de
Desenvolvimento ou Motoras

Campanhas de sensibilização nas
escolas do Agrupamento de Benfica
com vista à integração de pessoas
com dificuldades cognitivas, de
desenvolvimento e motoras. 
Criar uma rede de suporte ao nível do
voluntariado e de especialistas que
orientem jovens para cursos
profissionais, quando estes não se
adaptem ao ensino (dito) normal. Criar
grupos de “terapia coletiva” para
partilha e troca de ideias e vivência
entre os pais destas mesmas crianças.

4. Campanha de Sensibilização
Recolha de Lixo

Realização de campanha de
sensibilização sobre recolha do lixo e
novas competências da Junta de
Freguesia e CML.

5. Bancos e Assentos

Colocação de bancos e
assentos em locais
disseminados pela freguesia.

6. Mini Bibliotecas

Criação de “mini-bibliotecas” assente
na metodologia de “book-crossing”,
ideia esta muito utilizada
internacionalmente e já implementada
numa cabine telefónica na Avenida
Guerra Junqueiro em Lisboa. Propõe-
-se a definição de uma política de
doação bem estabelecida e descrita e a
utilização de instalações resultantes da
reabilitação de cabines, veículos e
quiosques que estejam inativos.
Propõe-se igualmente a criação de uma
mini-biblioteca com temática infantil

numa “casa de árvore” construída
para o efeito, num dos parques

da freguesia. u

Orçamento Participativa k

Junta de Freguesia de Benfica4

e culturais, integrando artistas de arte
urbana na sociedade, conseguindo
reabilitar espaços que hoje denigrem a
imagem da nossa freguesia,
acrescentando-lhes interesse artístico e
cultural.

Projeto de integração social através da
arte urbana, como forma de dinamizar
alguns dos espaços mortos nas ruas
de Benfica, que visa a recuperação
artística de espaços vandalizados,
acrescentando valor artístico e
patrimonial através das intervenções
realizadas e a integração da
comunidade infantil e
juvenil e da
comunidade Sénior,
com a realização
de mostras e
workshops,
onde o
conceito de
graffiti e arte
urbana sejam

desmistificados e esclarecidos,
através do contacto com esta forma
de expressão artística.

d Orçamento Participativo

d Orçamento Participativo
Conheça os resultados do Orçamento
Participativo de Benfica 2014

O Orçamento Participativo de Benfica
2014 terminou com a eleição de seis
projetos para a freguesia a executar até ao
final do próximo ano, nas áreas da Cultura,
Educação e Espaço Público

O Orçamento Participativo é um
importante mecanismo de democracia
participativa que pretende dar a todos
os cidadãos a possibilidade de
poderem participar na tomada de
decisões e na gestão de recursos da
sua freguesia.

Das 37 propostas para a freguesia
apresentadas pelos cidadãos, foram
selecionadas 13 para serem
submetidas à votação da população
de Benfica. Os 6 projetos que
reuniram mais votos serão executados
com o orçamento de 25.000€ 
que a Junta de Freguesia de Benfica
disponibiliza para o Orçamento
Participativo de 2014.

Os projetos vencedores do
Orçamento Participativo de Benfica de
2014 foram os seguintes:

1. Benficarte - Festival de Arte
Urbana

Realização de um evento com um
calendário alargado, onde possa ser
explorada esta arte do século XX, por
forma a enraizar os interesses artísticos

5
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d Benfica Footsteps

5
d Mercado de Benfica

Foi em 1970 que teve início a construção
do edifício atual do Mercado de Benfica. 

Até à construção deste edifício, o antigo Mercado de Benfica, então
denominado de Mercado do Levante, tinha lugar diretamente na rua, 
na Av. Grão Vasco, em frente à entrada do Parque Silva Porto. De salientar a importância da zona

exterior, junto a uma das entradas do
mercado, onde se vendem artigos de
vestuário, calçado, acessórios, entre
outros, e onde foram realojados
comerciantes aquando da extinção do
aglomerado de venda ambulante da
Rua Morais Sarmento, em 1991.

A área de influência do Mercado de
Benfica é substancialmente mais
vasta do que os limites da freguesia,
estendendo-se a S. Domingos de
Benfica, Bairro Padre Cruz, Pontinha,

Damaia e outros, não só devido à
quantidade e diversidade de produtos
frescos com uma boa relação
qualidade-preço, como também pela

existência dos comerciantes da zona
exterior, que constituem também um
polo atrativo desta zona comercial. u

O
Mercado de Benfica abriu as
portas ao público no dia 19
de outubro de 1971, tendo

celebrado este ano o seu 43º
aniversário. Foi o último mercado
municipal a ser inaugurado antes 
do 25 de abril de 1974.

De terça a sábado de manhã, 
o Mercado de Benfica, situado na Rua
João Frederico Ludovice, nos antigos
terrenos da Quinta da Casquilha,
enche-se de gente, sendo

considerado um dos mercados com
maior afluência de clientes em toda 
a cidade de Lisboa.

Em termos arquitetónicos, este
mercado de mais de 5500 m2,
projectado pelo Arquiteto Fernando
da Costa Belém, é constituído por
uma grande nave circular ao longo 
da qual se dispõem em círculos as
várias categorias de produtos e lojas
dispostas a toda a volta. Cada uma
das três entradas do Mercado de

Benfica é decorada por uma estátua
em relevo colocada na parede lateral,
simbolizando a diversidade de
produtos do Mercado.

Neste mercado existem mais de 150
postos de venda, de produtos
alimentares e não alimentares,
constituindo um importante ponto de
comércio, não apenas para os clientes
da freguesia mas também para um
sem número de outros clientes vindos
de paragens mais distantes. 

5

Benfica Footsteps k

O Benfica Footsteps é um Roteiro Histórico
com percurso pedestre, desenvolvido pelos
jovens do projeto ReTrocas, em parceria
com a Junta de Freguesia de Benfica, que
valoriza a história e o património edificado 
e natural desta freguesia.

Mercado de Levante | 1965-09

Maqueta do mercado de Benfica | 1969Visita do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, França Borges, 
às obras do novo mercado de Benfica em construção | 1970

Visita do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Santos e Castro, ao mercado de Benfica | 1971
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câmaras frigoríficas e máquinas de gelo,
no sentido de criar melhores condições
para os comerciantes que aqui
desenvolvem os seus negócios.

O envolvimento e participação dos
comerciantes na gestão do Mercado
agora assumida pela Junta de Freguesia
de Benfica, é fundamental para superar

os desafios e mudanças que se
perspectivam para este Mercado.
Neste sentido, foi criado um Conselho
Consultivo onde estão representados
todos os comerciantes e a Junta de
Freguesia, e que permite que no
Mercado de Benfica todos trabalhem

em conjunto para tornar este Mercado
melhor e mais vivo.

No próximo ano o Mercado de Benfica
vai apostar em parcerias com
organizações da freguesia e da cidade
de Lisboa, e investir na interação com o
comércio tradicional, com eventos
conjuntos e parcerias, no sentido de

melhorar e diversificar a oferta à
população, atrair novas ofertas
comerciais e assim trazer novos clientes
para este centro do comércio tradicional
de Benfica.

Dinamizar o Mercado de Benfica para
trazer mais gente e uma nova vida para

este local de referência da freguesia é
um objectivo comum do executivo da
Junta de Freguesia de Benfica e dos
comerciantes locais. Para isto é
fundamental a aposta numa estratégia
comum de colaboração e parceria, bem
como a união dos comerciantes para o
desenvolvimento e colaboração em

acções concertadas que beneficiem
este espaço e que contribuam para a
nova vida do Mercado de Benfica,
transformando aquele que é já o maior
Mercado da cidade, também no melhor
Mercado de Lisboa! u

Mercado de Benfica k

Junta de Freguesia de Benfica8

d Mercado de Benfica

O Mercado de Benfica é um dos merca-
dos com maior afluência em toda a ci-
dade de Lisboa, onde se encontra uma
grande variedade de bancas de frutas e
legumes, peixe fresco, talho, charcutaria,
padaria, bolos secos caseiros, mercea-
rias ou flores. No Mercado de Benfica
pode ainda encontrar, na zona exterior,
comerciantes de vestuário, calçado,
acessórios e artigos diversos que consti-
tuem também um polo de atração deste
local.

A frescura, qualidade e diversidade
dos produtos é um dos pontos fortes
deste Mercado de referência em
Lisboa, assim como bons preços,
simpatia e atendimento personalizado.
Com um ambiente típico de um
mercado onde se pode passear entre
as várias bancas para escolher os
produtos mais frescos, o Mercado de
Benfica é um ponto de passagem
obrigatório para quem vive na
freguesia e em outras zonas próximas
de Benfica.

Com a recente reforma administrativa da
cidade de Lisboa e a transferência de
competências da CML, a Junta de
Freguesia de Benfica assumiu a gestão
do Mercado de Benfica e tem como
grande objectivo a valorização,
reabilitação e dinamização deste espaço
de referência para a freguesia.

No intuito de valorizar e dinamizar o
Mercado de Benfica e o comércio local,
e de combater a queda do pequeno
comércio face ao comércio de grande
escala, a Junta de Freguesia de Benfica
tem vindo a apostar no desenvolvimento
de uma série de atividades e iniciativas
que mobilizam a população e atraem
cada vez mais pessoas para este
espaço. Exemplo disso foram as
iniciativas do Halloween e do Magusto
realizadas recentemente, que trouxeram
largas centenas de pessoas para o
Mercado de Benfica, e o Mercado de
Natal, este ano a realizar em parte no
Mercado de Benfica e em estreita
colaboração com os comerciantes.

Paralelamente, estamos também a
apostar na criação de uma nova imagem
do Mercado, inspirada na sua própria
estrutura arquitectónica singular, que
reflita a identidade deste local como
espaço de referência para a compra de
produtos frescos de qualidade,
associado a uma proximidade e simpatia
no atendimento e a um ambiente familiar.
Uma nova imagem de modernidade e
dinamismo que traga mais gente e uma
nova vida ao Mercado de Benfica,
traduzindo, no entanto, a raíz tradicional
dos mercados e a energia vibrante
destes locais caraterizados por cheiros,
paladares, cores e sons de pregões
muito próprios e que conferem uma
genuinidade e autenticidade que é
importante preservar.

A par da aposta na dinamização do
Mercado e da nova imagem, têm
também sido feitos investimentos
significativos na melhoria das instalações
e na aquisição e recuperação de
equipamentos, como é o caso de

d Mercado de Benfica 
Valorizar, Reabilitar e Dinamizar. Mais um desafio
para a Junta de Freguesia de Benfica

9

A FORMA
O símbolo do novo logótipo do Mercado nasce da secção central da
sua arquitetura, representando a centralidade que se pretende dar a
este espaço.
A sua forma circular abraça a população num movimento de acolhi-
mento e simpatia, convidando a visitar e a circular pelo espaço.
O lettering circula ao longo da estrutura, tal como o visitante.

A COR
As cores escolhidas para o novo
logótipo do Mercado de Benfica são as
constantes na paleta de cor do logótipo
da Junta de Freguesia de Benfica,
agora responsável pela gestão deste
Mercado.
A cor verde predomina, como
embaixadora dos produtos frescos ali
vendidos.
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Desporto k
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O Complexo Desportivo do Bairro
da Boavista, agora sob gestão da
Junta de Freguesia de Benfica,
dispõe de excelentes instalações,
proporcionando a toda a população
do Bairro da Boavista e 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.

Na piscina aquecida de 25 metros,
que funciona de 2ª a 6ª feira, das
9.30h às 20.15h, estão disponíveis
em vários horários as modalidades de
Natação para Adultos, Crianças ou
Bebés, Hidroginástica ou Natação
Livre. Nesta piscina funciona também
o Programa de Apoio à Natação
Curricular, da Câmara Municipal de

Lisboa, programa gratuito
destinado a todos os alunos do
1º ciclo da rede pública.

O Pavilhão Desportivo do Bairro
da Boavista está aberto a toda a
população, sendo regularmente
utilizado pelas Associações
Desportivas da freguesia que, não
dispondo de instalações próprias,
estabelecem protocolos com a Junta
de Freguesia de Benfica para
utilização deste pavilhão para a
prática de diversas modalidades,
como o Futsal, o Basquete, a
Patinagem Artística ou o Hóquei em
Campo. Neste pavilhão funciona

também o projeto “Desporto Mexe
Comigo” que proporciona
gratuitamente a diversos jovens a
prática regular de atividade física, como
Dança, Râguebi, Educação Física,
Futsal ou Jiu-Jitsu. As crianças de
Jardim de Infância e 1º ciclo inscritas
nas CAF e AAAF, utilizam também
semanalmente o Pavilhão Desportivo
da Boavista para a prática de Basquete
e Andebol, no âmbito do programa
AtiveStart. u

O Torneio Internacional de Futebol

Infantil, a realizar na época do

Carnaval, no campo do Clube

Desportivo Lisboa e Águias, vai contar

com as melhores equipas nacionais e

algumas equipas internacionais,

aliando a atividade física à
competição, no Bairro da Boavista.

O Torneio Internacional de Futebol
Feminino Sénior a realizar nos dias
4 e 5 de abril no Estádio Francisco
Lázaro, no Clube Futebol Benfica,

trará à freguesia várias equipas

internacionais de renome, assim como

o campeão em título, divulgando esta

modalidade entre a população e

aproximando as jovens a esta

realidade. u

Este torneio aberto teve a sua primeira

edição em 1998, e é uma organização

conjunta da Associação Desportiva

Recreativa e Cultural da Mata de

Benfica e da Junta de Freguesia de

Benfica. Trata-se de uma prova aberta

a todos os que queiram participar,
requerendo apenas uma inscrição
prévia até ao dia 5 de dezembro, e o
pagamento da respetiva taxa.

O torneio, com ínicio às 10h e entrega
de prémios prevista para as 20h, é
composto por nove sessões de 20
minutos de reflexão para cada jogador.

Ao longo das 16 edições anteriores,
este torneio tem sido sempre muito
participado, com um número de
jogadores que oscila entre uma e duas
centenas, sempre com presença de
grande mestres nacionais e

internacionais do xadrez. De entre os
diversos vencedores, o destaque vai
para o Grande Mestre Kevin Spraggett,
de nacionalidade canadiana, mas há
muito residente em Portugal e que por
seis vezes ganhou a prova.

Neste torneio aberto, participado tanto
por jogadores com menos de 8, como
por jogadores com mais de 80 anos,
há prémios para os diversos escalões
etários.

Para mais informações e inscrições
contacte:
openxadrezbenfica@gmail.com. u

d Desporto

d Complexo Desportivo 
do Bairro da Boavista 
Um complexo multidesportivo 
à disposição de toda a população

d Torneios de Futebol
em 2015 
A Junta de Freguesia de Benfica, no primeiro
trimestre de 2015, vai acolher dois torneios
de futebol que procuram dinamizar a 
freguesia ao nível desportivo, envolvendo 
algumas Associações locais em duas 
provas de extrema visibilidade

d XVII Open de Xadrez de Benfica
Realiza-se no próximo dia 7 de dezembro, o XVII
Open de Xadrez de Benfica no Complexo
Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica
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Ação Social k
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O Programa MAS – Memória Ativa
Sénior, é um projeto piloto inovador,
criado pela Junta de Freguesia de
Benfica em parceria com a Coplabs 
que tem como objectivo deter a
evolução da perda de funções, como a
atenção e a memória, resultado natural
do processo de envelhecimento, através
da estimulação das funções cognitivas e
do relacionamento social de idosos.

Nas últimas décadas, houve uma
aumento significativo de população
acima dos 60 anos em Benfica, boa
parte entre os 80, 90 anos. 

Se passearmos pelas ruas de
Benfica, observamos que essa
população se encontra
aparentemente em boas
condições clínicas.
No entanto, não conseguimos
notar as suas reais
necessidades, que se prendem acima
de tudo com dificuldades ao nível da
memória e da atenção.

À medida que envelhecemos, é natural
que recordações antigas permaneçam
vivas e que consigamos recordar
pormenores, mas é também natural que

a memória possa falhar quando
queremos recordar acontecimentos
recentes. Uma ida ao supermercado
pode tornar-se um pesadelo quando

não nos recordamos do que
íamos comprar. Este tipo de
acontecimentos por vezes
não é compreendido pelos
familiares e mesmo pela
sociedade em geral, e é

frequente assistimos a
discursos como: 
“O meu avô consegue
contar histórias de
quando ele era mais
novo, até a cor da
roupa se lembra, mas
não consegue
recordar o número de
telefone de casa ou o
que almoçou”. Isto

remete-nos para uma grande questão:
Será que a partir dos 40, 50 anos a
capacidade de armazenar informação
começa a sofrer um processo lento e
gradativo de deterioração ou será esse
o efeito da redução da quantidade de
estímulos e informações de que somos

alvo? Ambos os factores contribuem
para o problema. Será um erro
deixarmos de intervir, pensando que se
trata apenas do resultado do processo
de envelhecimento, pois esta é uma
situação que pode ser retardada.
A intervenção deverá ser precoce, pois
só assim é possível deter a evolução
da perda de funções como a atenção
e a memória.

Atentos a esta necessidade, a Junta
de Freguesia de Benfica em parceria
com a Coplabs (Associação para a
investigação e desenvolvimento em
cognição e computação centrada
nas pessoas) criaram o Programa 
MAS – Memória Ativa Sénior, um
projeto piloto, aplicado pela equipa de
psicólogos da Junta de Freguesia de
Benfica e que tem como principal
objetivo a estimulação não só das
funções cognitivas mas também do
relacionamento social dos idosos. 
Este programa recorre a metodologias
inovadoras com recurso à realidade
virtual, trabalhando áreas como a
memória, a atenção, a execução de

d Ação Social

d Banco de Ideias sociais 
Um projeto que pretende apoiar
financeiramente candidaturas de projetos
que promovam a melhoria da qualidade de
vida da população da freguesia de Benfica

famílias, desemprego e comunidade
em geral.
Podem concorrer ao Banco de Ideias
Sociais e beneficiar deste apoio as
entidades inscritas na Comissão
Social de Freguesia que participem
nas reuniões, de acordo com o plano
de atividades, e que tenham uma

participação ativa nos grupos de
trabalho da mesma.
Esta iniciativa pretende ajudar as
associações que atuam na freguesia
a concretizar os seus projetos sociais,
desde que estes promovam a
melhoria da qualidade de vida da
população de Benfica.

As candidaturas para o Banco de
Ideias Sociais decorrem entre o dia
20 de Novembro e o dia 8 de
Dezembro na plataforma de
candidatura disponível no site oficial
da Junta de Freguesia de Benfica
(www.jf-benfica.pt ). u

A Junta de Freguesia de Benfica
no âmbito da sua
responsabilidade social e no
âmbito da Comissão Social de
Freguesia, decidiu criar um
Banco de Ideias Sociais, com o
intuito de apoiar financeiramente
candidaturas de projetos que

promovam a melhoria da
qualidade de vida da população
da freguesia de Benfica, ou
seja, que dêem resposta ao
desenvolvimento comunitário e
social, contemplando áreas de
intervenção como a infância,
juventude, terceira idade,

tarefas diárias, entre outras, facilitando
assim a integração social. 

Desenvolve-se em duas fases: Numa
primeira fase, é efetuada uma análise
das necessidades dos idosos para
posteriormente, numa segunda fase, se
proceder à sua estimulação, recorrendo
às tecnologias antes referidas. Estas
tecnologias são eficazes na
estimulação ativa de funções como a
memória e a atenção, potenciando o
aumento da autoestima, da
autoconfiança e da melhoria nas

relações interpessoais, já que resultam
na melhoria dessas mesmas
capacidades, tendo implicações
directas no desempenho do idoso no
seu quotidiano.

Este projeto está aberto à
participação de todas as pessoas
com idade superior a 60 anos. Para
participar neste projeto, deverá
inscrever-se na receção da Junta de
Freguesia de Benfica, através de
formulário próprio. u

d Programa MAS     
- Memória Ativa Sénior
O Programa MAS – Memória Ativa Sénior, 
é um projeto piloto inovador, criado pela 
Junta de Freguesia de Benfica em 
parceria com a Coplabs
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uma “praga de quarentena
comunitária”, obrigando à adopção de
medidas especiais de vigilância,
prevenção e combate, por se tratar de
uma situação em que existindo o risco
de queda, coloca em causa pessoas e
bens.
Na freguesia de Benfica tem sido
efetuado um acompanhamento
próximo e levantamento das palmeiras
atacadas por este inseto, tendo
inclusivamente sido aplicado o
tratamento nas palmeiras afectadas,
tratamento esse que, no entanto, se

verificou ineficaz.
A situação tem vindo a agravar-
-se desde setembro do
corrente ano, tendo sido
detetadas cerca de 40
palmeiras contaminadas, o
que obrigou à elaboração de
um plano de abate que já
começou a ser
implementado, abatendo as
palmeiras que devido ao seu
estado fitossanitário, estão
em risco de queda eminente

colocando em causa pessoas e bens.

Remarcação 
de Passadeiras
No sentido de melhorar as condições
de segurança dos transeuntes, os
serviços da Junta de Freguesia de
Benfica estão a levar a cabo os
trabalhos de remarcação das
passadeiras na freguesia. Nestes
trabalhos, que prosseguirão o seu
curso sempre que as condições
atmosféricas o permitirem, está
prevista a intervenção nas cerca de

120 principais passadeiras existentes
nas artérias com maior movimento da
freguesia, tendo por base o
levantamento de necessidades
previamente efetuado pelos serviços
da Junta. Até ao momento já foram
intervencionadas cerca de 70
passadeiras de maior prioridade nas
zonas do Fonte Nova, Estrada de
Benfica, Terminal no Largo da Revista
Militar, Av. Gomes Pereira e Av. do
Uruguai.
De salientar também o rebaixamento
de passeios para nivelamento com as
passadeiras e a colocação do
pavimento tátil para invisuais, que têm
sido feitos em vários locais da
freguesia sempre que se realizam
intervenções de obra no espaço
público, medidas estas que têm por
base o princípio da Acessibilidade para
Todos e visam o melhoramento das
condições de circulação pedonal em
Benfica, permitindo desta forma que
todos possam circular com conforto e
segurança, sem interferência de
obstáculos. u

Espaço Público k

Junta de Freguesia de Benfica14

Espaços Verdes
Decorre na freguesia uma empreitada
de manutenção com o objectivo de
recuperar as áreas verdes da freguesia
protocoladas com a CML, e
simultaneamente verificar todos os
espaços verdes para que futuramente
possam vir a ser incluídos num novo
protocolo.
A par da recuperação e manutenção
dos espaços verdes da freguesia, a
Junta de Freguesia de Benfica está a
levar a cabo um Plano de Poda das
árvores a realizar em 5 anos. Este
plano prevê a poda e a manutenção
das cerca de 2500 árvores em espaço

público (passeios) que existem em
Benfica, num total de cerca de 500
podas por ano, a realizar por zonas
previamente definidas de acordo com
as prioridades.
Está também em curso um plano de
abate e substituição de árvores em
algumas zonas em que as raízes das
árvores interferem e danificam os
passeios colocando em causa as
condições de segurança e mobilidade
nas calçadas. Prevê-se a intervenção
prioritária da Av. Gomes Pereira e da 
R. das Garridas, no sentido de efetuar
uma requalificação do espaço público,
que contemple calçadas, tapa-buracos

em
betuminoso
(CML) e
arvoredo,
conjugando
os trabalhos

de podas das árvores com a
reabilitação e nivelamento das
calçadas, com vista a melhorar as
condições de segurança e mobilidade
pedonal.
Relativamente aos abates de árvores, é
importante referir que por cada abate
está prevista a plantação de duas
árvores.
No âmbito do abate de palmeiras, é
essencial esclarecer a população de
Benfica quanto à praga do escaravelho
vermelho, a causa destes abates. 
O escaravelho vermelho 
- Rhynchophorus Ferrugineus - é uma
preocupante praga das palmeiras que
entrou em Portugal em 2007 pelo
Algarve, e que tem vindo a dispersar-se
e expandir-se de forma rápida e
alarmante por
todo o país.
Esta praga,
que também
já chegou a
Benfica, tem
sido
responsável por
graves prejuízos
e pela morte
maciça de
palmeiras, sendo
considerada pela
União Europeia 

d Espaço Público

d Espaço Público 
A manutenção e recuperação dos espaços
públicos é uma das principais prioridades da 
Junta de Freguesia de Benfica
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Cultura k

Junta de Freguesia de Benfica16

d Cultura

O Benfica Clicks, concurso de
fotografia sob o tema “Bem-fica”,
contou com 29 participações,
totalizando a entrega de 76 trabalhos
que destacaram o património natural,
arquitetónico, cultural e social da
freguesia de Benfica através da
técnica da fotografia.

O júri deste concurso, composto
pelos fotógrafos José Sena Goulão,
Mário Pires e Maria Rita, reuniu no dia
12 de novembro para avaliar os 76
trabalhos apresentados e escolher os
vencedores, tendo
decidido de forma
consensual a atribuição
dos três primeiros
lugares e da menção
honrosa.

A entrega de prémios BENFICA
CLICKS decorreu no dia 3 de
dezembro, pelas 18h30, no Auditório
Carlos Paredes, onde também está
patente a exposição de todos os
trabalhos a concurso.

A Junta de Freguesia de Benfica
agradece a participação de todos
quantos contribuíram com o seu olhar
criativo para a realização do concurso
Benfica Clicks, convidando toda a
população a visitar esta exposição.

Esta é, sem dúvida, uma
iniciativa a repetir. u

3.º Prémio
QUE BENFICA UMA CORRIDA, de Daniela Marques

2.º Prémio
IMERSO, de Simone Lopes, Andreia Rodrigues (pseudónimo)

Menção Honrosa
HÁ O RURAL E O URBANO, de João Martins

1.º Prémio – Prémio
Fnac 
PORTAS DE BENFICA,
de Bruno Martins, Oilut
(pseudónimo)

d Benfica Clicks 
- Concurso de Fotografia 
A Junta de Freguesia de Benfica promoveu nos meses
de outubro e novembro a iniciativa “Benfica Clicks”,
com o apoio da FNAC que ofereceu o 1.º Prémio 
do Benfica Clicks, o Prémio-FNAC

Programação DEZEMBRO
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

DEZ
05

Sexta-Feira | 21h30
Concerto Música Tradicional Portuguesa 
ORQUESTRA DE FOLES M/6

DEZ
14

Domingo | 11h30
Cinema-Infantil 
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS M/4

DEZ
06

Sábado | 22h00: 
Concerto Música Portuguesa 
AZEVEDO SILVA M/6

DEZ
20

Sábado | 22h00
Concerto Música Portuguesa 
MENDIGOS E LADRÕES M/6
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Mercado, vários equipamentos de
diversão.

O Mercado de Natal é um evento
dedicado a toda a família, e conta
com a participação das escolas,
associações e instituições da
freguesia, que em conjunto se
mobilizam para proporcionar a toda a
população uma grande festa de Natal
no Jardim do Mercado.

No espaço do Jardim do Mercado,
onde se realiza novamente este
evento, irão multiplicar-se as
atividades direcionadas a toda a
família, atuações musicais e
animações de rua que irão recriar o
mundo mágico e encantado do Natal.
Durante os quatro dias de grande
animação, vamos ter muitos
divertimentos disponíveis para as
crianças que por aqui passarem com
as escolas ou as famílias, tais como
insufláveis, carrossel, mini-comboio,
pistas infantis e fantásticos canhões
de neve, assim como a já famosa
Casa do Pai Natal!

A Feira de Artesanato (Especial de
Natal) estará também integrada nesta
iniciativa e será realizada na zona
circundante do Jardim do Mercado
nos dias 7, 12, 13, 14, 20 e 21 de
dezembro. Nesta edição especial da
Feira do Artesanato de Benfica e nos
espaços dedicados aos comerciantes
e associações locais que se juntaram
a esta iniciativa, será possível comprar
algumas lembranças para o Natal.

Este será novamente um evento de
grande dimensão, em que
procuramos recriar o ambiente e
espírito natalício na freguesia e trazer
a população à rua para participar
nesta grande festa de Natal!

Contamos repetir, com esta festa, o
sucesso alcançado no Mercado Natal
de 2013. Venha até ao Jardim do
Mercado e participe! u

Mercado de Natal k

Motivados pelo grande sucesso desta
iniciativa, que em 2013 trouxe
milhares de pessoas ao Jardim do
Mercado, decidimos este ano
prolongar a festa para estender a toda
a população a possibilidade de
participar no Mercado de Natal de
Benfica! Assim, além dos 4 dias da
grande festa no Jardim do Mercado, 
a decorrer

entre os dias 11 e 14 de dezembro
nos mesmos moldes do ano passado,
vamos alargar o
evento do
Mercado de
Natal para
os fins-de-
-semana de 
6 e 7 de

dezembro e de 20 e 21 de dezembro.

Durante estes dois fins-de-semana o
Mercado de Benfica será também
cenário para o Mercado de Natal onde
estará presente o Pai Natal para
receber as cartas e os pedidos de
Natal das crianças de Benfica, e onde
decorrerão atividades e animação de
Natal para toda a família, bem como
uma recolha solidária de brinquedos
para distribuir às crianças carenciadas
da freguesia.

A par de toda a programação
associada ao Mercado de 

Natal, e com o
objetivo de trazer o espírito de
Natal para as ruas de Benfica,
estarão disponíveis para toda a
população, de 6 de dezembro a
6 de janeiro no Jardim do

d Mercado de Natal

d Mercado de Natal
de Benfica 
Este ano o Mercado de Natal de
Benfica, a grande festa do Natal 
da freguesia, decorre durante os
dias 11,12,13 e 14 de dezembro!

Junta de Freguesia de Benfica18

PROGRAMA

Dia 11 QUINTA-FEIRA
16h30 Parada de Natal - CAF e escolas da freguesia 

Inicio: Estrada de Benfica (Chafariz)
Fim: Jardim do Mercado

17h00 Abertura do Mercado de Natal
17h30 Performance Precursão - CAF
17h45 Flash Mob - CAF
18h00 Danças do Mundo - Unisben
18h30 Banda da PSP
19h00 Quinteto de Metais - IPL

Dia 12 SEXTA- FEIRA
Manhã Pinturas faciais e modelagem de 

balões - Jardins de Infância da freguesia
11H00 Canções de Natal - Infantário Pedrita
16h00 Atuação AEC´S 
17h00 Atuação alunos 1º Ciclo 
18h00 Jack Wilson - Retrocas
18h30 “Clássicos de Natal” - Pedro Maldito

Dia 13 SÁBADO
10h00 Teatro Papa-Léguas 
11h00 Aula de Zumba
12h00 Grupo Gospel Natal 
14h00 Rapper - AE Esc. Sec. José Gomes Ferreira 
15h00 Hip Hop - Ass. Pais Jorge Barradas 

Atelier Papa-Léguas
Workshop Prendas de Natal “Reciclar para Construir”

16h00 GAPPA Cantor S. Tomense - ACOSP 
17h00 Danças e Cantares do Minho 
18h00 Sebastião Antunes 
19h00 Bossa & Outras Novas - Silvia Nazário Trio 

Dia 14 DOMINGO
10h00 Medley de Natal e Aula de Ballet - Externato Pedralvas
11h00 Aula de Zumba
12h00 Grupo de Dança - AE Esc. Sec. José Gomes Ferreira
15h00 Medley Natal - Jovens da Paróquia

Desfile de Pais natal
15h30 Grupo Coral Alentejanos da Damaia 

Workshop Hairstylist - Associação Moradores Pedralvas
16h00 Orfeão do Sport Lisboa e Benfica

Workshop Prendas de Natal “Reciclar para Construir” 
17h30 José Freitas - Finalista Factor X

Animação no Mercado de Natal
• Casa do Pai Natal • Canhões de Neve • Concurso Postais de Natal
• Feira do Artesanato • Feira das Trocas • Pinturas Faciais •
Charrete • Mini-Comboio • Pista de Carros Infantil e de Adultos •
Póneis • Carrosséis • Farturas • Algodão Doce

Diversões no Jardim do Mercado
(6 de Dezembro a 6 de Janeiro das 10h às 20h)
Mini-Comboio, • Pista de Carros Infantil e de Adultos • Póneis •
Carrosséis • Farturas • Algodão Doce
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consequentemente,
para o seu sucesso
escolar.

Estas atividades,
que contam com um
total de 345 alunos
inscritos, desen -
volvem-se para além
do horário curricular,
em contexto escolar e
incidem no ensino do Inglês, na
atividade Físico-Desportiva, na
Expressão Musical, na Expressão
Dramática, na Expressão Plástica e
finalmente nas TIC (Tecnologias da
Informação e Comunicação).

As AEC são gratuitas e de inscrição
facultativa, mas de frequência
obrigatória e funcionam
nas instalações escolares
do Agrupamento de
Escolas Quinta de
Marrocos das 16:30h às
17:30h e sempre em espaços
adequados às atividades como salas
de aulas, salas de música, salas de

atividades interdisciplinares associadas
a comemorações de datas festivas
que, além de promoverem a
aprendizagem e o desenvolvimento
das capacidades dos alunos, são
oportunidades para um maior
envolvimento das escolas na
comunidade e na freguesia e para uma
maior participação das famílias nas
atividades escolares.

Um exemplo disto foi a comemoração
do Halloween e o Concurso de
Abóboras que ocorreu no Mercado de
Benfica no início de novembro, ou
ainda a participação dos alunos das
AEC nas comemorações do Magusto
da freguesia. u

Educação k

Junta de Freguesia de Benfica20

A
Junta

de Freguesia
de Benfica
assumiu a sua

candidatura à gestão das AEC
nas escolas de Benfica, por
considerar reunir as condições
necessárias para uma melhor
adequação de resposta às reais
necessidades normalmente
associadas ao desenvolvimento
destas atividades,
nomeadamente as questões da
contratação, condições de
trabalho e pagamento do corpo
docente. Assim, desde o
início do ano letivo, a

Junta de Freguesia de
Benfica tem vindo a

realizar nas AEC do
Agrupamento de Escolas
Quinta de Marrocos, um grande
investimento na qualidade dos
equipamentos e material informático,

assim como na diversidade da
programação destas atividades,
apostando simultaneamente numa
melhor seleção e avaliação do corpo
docente e numa melhoria nas suas
condições de trabalho, o que a par do
desenvolvimento de um conjunto de
atividades que se caracterizam por
práticas pedagógicas inovadoras, se
traduz naturalmente numa maior
motivação e melhor desempenho junto
das crianças. Com este conjunto de
medidas, estamos a trabalhar no
sentido de um verdadeiro
enriquecimento das atividades
ministradas e de uma melhoria da
qualidade das AEC neste
agrupamento.

As Atividades de
Enriquecimento Curricular
estão previstas nos
princípios orientadores da
organização curricular do 1º

ciclo do ensino básico e são
de especial importância para o
desenvolvimento dos alunos e,

d Educação

d AEC - Atividades 
de Enriquecimento
Curricular 

A Junta de Freguesia de Benfica assegura
este ano letivo, em exclusivo e pela

primeira vez, as Atividades de
Enriquecimento Curricular
(AEC) no Agrupamento de

Escolas Quinta de Marrocos,
em parceria com o referido

agrupamento

informática, ginásio e biblioteca.

O Plano Anual de Atividades
desenvolvido pela equipa da Junta de
Freguesia de Benfica, responsável pela
coordenação das AEC, tem como
objetivo complementar as atividades
desenvolvidas nas áreas curriculares
da escola pública, tendo como

filosofia educar para a
cidadania, fomentado
atividades lúdico-pedagógicas
articuladas e integradas nos
programas curriculares do

agrupamento.

Para a execução dos objetivos
propostos estão a ser desenvolvidas
ao longo do ano letivo diversas
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Breves k

Junta de Freguesia de Benfica22

d Formação Profissional

identificação de respostas
educativas/formativas e
articulando com diversas
entidades tendo por base a
inserção de cidadãos em
estágios e no mercado de
trabalho.

A Junta de Freguesia de
Benfica tem assim
procurado resistir e
combater a descrença na
educação e formação,
instalada pelo presente
poder executivo central,
promovendo a construção

de consciências e atitudes
direcionadas para a empregabilidade
dos seus fregueses.

Após a recente conclusão de duas
turmas do curso de Jardinagem e

d Formup Benfica 
O FormUp Benfica, projeto criado em março
pela Junta de Freguesia de Benfica na área 
da Formação Profissional, representa um
recurso estratégico na promoção do acesso 
à formação e na resposta às necessidades
formativas e de aprendizagem existentes

Comemorações 
do 73º aniversário 
do Bairro da Boavista
O 73º aniversário do Bairro
da Boavista foi comemorado
com um dia recheado de
bons momentos e emoções
para os moradores deste
bairro de Benfica!
A manhã foi de convívio e
diversão com um Torneio de
Futsal Feminino, seguido de
um almoço de
confraternização entre as
equipas.
Durante a tarde realizou-se
uma cerimónia de
Homenagem de Mérito à
Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, ao Patriarcado de
Lisboa e à Drª Manuela
Ferreira, pelo
desenvolvimento ao longo
dos anos de um intenso
trabalho em prol do Bairro da
Boavista.
A festa prolongou-se pela
noite dentro no Complexo
Desportivo do Bairro da
Boavista, com o desfile da
Marcha da Boavista e os
espetáculos de Jack Wilson
e Jacinto Silva - Trio Arte e
Show. u

Campanha Solidária Recolha 
de Alimentos
Decorreu em outubro, uma campanha
solidária de Recolha de Alimentos nos
hipermercados Pingo Doce e Continente.
Durante estes dias foram muitas as
pessoas que deram o seu contributo,
tornando a campanha num grande
sucesso. Os géneros alimentares serão
distribuídos às famílias carenciadas
referenciadas pela JFB e pelas várias
instituições.
A JFB agradece a todos os que
contribuíram nesta campanha, e deixa
um agradecimento muito especial ao
Grupo de Escoteiros 78 de Benfica, aos
jovens do TeenStreet e aos voluntários
que se juntaram à equipa da Ação Social
da JFB para ajudar nesta ação de
solidariedade. u

Uma Praça em cada Bairro
Decorreu no dia 20 de novembro uma sessão
presencial do programa da Câmara Municipal de
Lisboa "Uma Praça em cada Bairro", sobre o
futuro Largo da Igreja de Benfica, moderada pelo
Arquiteto Pedro Dinis da CML e pela Presidente
da Junta de Freguesia de Benfica, Inês
Drummond.

A CML através das Juntas de Freguesia está a
promover a discussão pública dos projetos em
curso no âmbito do Programa “Uma Praça em
cada Bairro – intervenções em espaço público”,
que tem como objetivos: melhorar a qualidade do
espaço público de proximidade, aumentar o
espaço pedonal organizando o trânsito
automóvel, privilegiar as deslocações mais
sustentáveis em marcha a pé, bicicletas e
transportes públicos, promover a apropriação e

fruição dos espaços públicos pela comunidade,
incentivando o seu uso coletivo e contribuindo
para desenvolver uma cultura de convivência
social nos espaços públicos.

Estas sessões, que valorizam a cultura de
participação dos cidadãos no “fazer da cidade”,
têm como objetivos obter um diagnóstico da
situação existente, recolher sugestões e definir
prioridades de intervenção para integrar nos
projetos em desenvolvimento, neste caso
concreto, o futuro Largo da Igreja de Benfica.u

Feira da Bagageira
A Feira da Bagageira realizada no passado dia 26 de
outubro no parque de estacionamento do Centro
Comercial Fonte Nova foi um verdadeiro sucesso.
Este é um conceito inovador em que a venda dos
artigos é feita na bagageira do carro.

Uma exposição de carros clássicos antigos, um
cantinho de massagens, workshops de reciclagem
de móveis ou um DJ a animar o ambiente ao longo
do dia, foram algumas das iniciativas presentes nesta
feira. 

A Feira da Bagageira teve o apoio das Juntas de
Freguesia de Benfica e de S. Domingos Benfica. u 

Magusto no Mercado 
de Benfica
A grande festa do Magusto de Benfica
realizou-se nos passados dias 7 e 8 de
novembro e durante estes dois dias
trouxe muita gente para o Mercado de
Benfica!
Dois dias de festa com a presença de
centenas de crianças das CAF e AAAF
das escolas de Benfica e suas famílias,
com muitas atividades e animação, e
também com oferta de castanhas,

jeropiga, broas de mel entre outras
iguarias! Nesta festa estiveram
presentes também as atuações do
Grupo de Cavaquinhos da Unisben, do
Grupo de Danças e Cantares do Minho,
do cantor de música tradicional
portuguesa Sebastião Antunes, entre
outros. Na Mostra de Produtos do
Mercado de Benfica, todos tiveram a
oportunidade de experimentar vários
petiscos confecionados com os
produtos do Mercado!

Um agradecimento especial a todos os
comerciantes do Mercado que
gentilmente apoiaram esta festa. u

Com uma oferta formativa diversificada,
o FormUp Benfica abrangeu 248
pessoas desde a sua criação,
encaminhando-as para formação,
prestando apoio a jovens e adultos na

Espaços Verdes desenvolvido pelo
FormUp Benfica, foi já possível
empregar 12 pessoas, num esforço
conjunto desta entidade, aliado às
parcerias efetuadas com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional e
outras empresas da freguesia.

O FormUp Benfica dispõe ainda do
Serviço de Apoio ao Formando
(SAF), proporcionando respostas às
necessidades individuais e familiares
dos formandos e potenciando as
suas competências psicossociais e
profissionais. Pretende-se assim
promover a construção e
solidificação do percurso profissional
dos formandos, assim como
contribuir para a organização do seu
projeto de vida.

Cursos 2014:
• Jardinagem e Espaços Verdes
• Crianças com Necessidades
Específicas de Educação

• Assistente Familiar e de Apoio 
à Comunidade

• Técnico de Logística

Cursos a iniciar ainda este ano:
• Português para Estrangeiros (Nível A2)
• Calceteiro
• Multimédia

Brevemente será divulgado o plano
formativo para o ano de 2015. u
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