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previstas no Plano de Acessibilidade
Pedonal de Lisboa, que foi
posteriormente aprovado em 18 de
fevereiro de 2014.

A aposta na melhoria da qualidade do
espaço público não se ficou por aqui.
Aproveitámos para requalificar jardins,
colocar rampas e corrimãos, assim como
mobiliário urbano, tais como bancos,
mesas, equipamentos de ginástica 
e estruturas de ensombramento onde
considerámos importante.

Com as obras realizadas,
intervencionámos 1358 lugares de
estacionamento e criámos 641 novos
lugares de estacionamento em
Benfica, ficando assim cumpridas todas
as metas fixadas para a freguesia, que
permitiram uma real e efetiva
requalificação do espaço público e,
consequentemente, a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos
residentes e daqueles que diariamente
frequentam a freguesia de Benfica.

No âmbito da Educação, gostaria de
destacar o lançamento da “Academia do
Saber”, um projeto autárquico inovador
que visa apoiar as famílias em matéria de
apoio ao estudo e ocupação de tempos
livres dos alunos de 2º ciclo, nos dias 
e horas em que não têm aulas, nas
escolas públicas da freguesia.

Por fim, é um privilégio ver nascer na
freguesia a “+Benfica - Associação para
o Desenvolvimento e Co-Governança
Local”, uma associação que reúne mais
de 20 entidades que trabalham
diariamente em estreita relação com 
a comunidade de Benfica. 

f Melhorar o estacionamento, 
a acessibilidade e mobilidade e as
condições de segurança dos residentes
em Benfica foram apostas deste
executivo desde a primeira hora. 
Com a conclusão das obras de criação
de estacionamento e requalificação do
espaço público na freguesia, decorrentes
do Orçamento Participativo (OP) da
Câmara Municipal de Lisboa de 2011,
cumpre agora fazer um balanço 
e destacar os enormes benefícios para 
a freguesia das intervenções já realizadas.

Em 2011 a população de Benfica
mobilizou-se e conseguiu ver aprovada 
a proposta “Estacionamento em Benfica”
no OP da CML, o que permitiu canalizar
para a freguesia uma verba de
1.000.000€.

Graças à confiança depositada pela CML,
que reconheceu neste executivo da Junta
de Freguesia de Benfica a capacidade de
executar um projeto desta envergadura,
foram celebrados acordos de delegação
de competências para as intervenções
vencedoras do OP, bem como para 
a execução de obras de acalmia de
tráfego no Bairro do Charquinho, criando
a primeira Zona 30 da cidade de Lisboa.

Nas obras realizadas procurámos, com
soluções de baixo custo, aumentar
substancialmente a oferta de
estacionamento, libertar os passeios de
carros, garantir melhor acessibilidade para
todos a habitações, comércio e serviços,
assim como criar passadeiras onde não
existiam, niveladas com a estrada,
utilizando modernas técnicas de
sinalização como o pavimento táctil,
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Esta associação é um fórum privilegiado
de encontro e debate de ideias e
propostas para Benfica podendo, de
acordo com as soluções encontradas e
com base nos princípios da 
co-governação local, apresentar
candidaturas ao Fundo Social Europeu.

Com esta associação, Benfica deu um
passo determinante no sentido da
democratização dos processos de
decisão e do trabalho em rede,
promovendo assim uma maior
participação da comunidade 
e a responsabilização dos cidadãos.

Em Benfica, queremos continuar a
trabalhar com os cidadãos e para os
cidadãos. Com esta proximidade
conseguimos ganhar eficiência, eficácia 
e qualidade no serviço público prestado 
à comunidade. u

(Inês Drummond)
Presidente

d PROXIMIDADE E PARTICIPAÇÃO
A qualidade do Espaço Público é uma prioridade 
para a Junta de Freguesia de Benfica. 



Junta de Freguesia de Benfica4

d Ação Social

Esta iniciativa integra o Orçamento
Participativo da Câmara Municipal de
Lisboa de 2013/2014 e conta com 
o apoio da Galeria de Arte Urbana,
decorrendo em diversas Juntas de
Freguesia da cidade de Lisboa.

O projeto Lata 65 pretende levar 
o interesse pela arte urbana mais além,
aproximando os menos jovens a uma
forma de expressão artística
habitualmente associada aos mais
jovens. Este tipo de iniciativa demonstra
que conceitos como o envelhecimento
ativo e a solidariedade entre gerações
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d Projeto Lata 65 
- Dar cor à freguesia
O workshop de Arte Urbana para idosos do Projeto
Lata 65, na Junta de Freguesia de Benfica, decorreu
nos passados dia 26 e 27 de janeiro.

No âmbito deste projeto foi dada
formação na área da mecânica 
a 14 formandos, no ano de 2014. 
O objetivo foi capacitar moradores
locais dos bairros do Bom Pastor, do
Bairro Sargento Abílio e do Bairro da
Boavista, no sentido de promover as
suas competências empreendedoras
ao nível dos serviços de reparação
automóvel e pequena reparação 
de eletrodomésticos.

Finda esta etapa, está programada 
a abertura da oficina mecânica para 

o mês de abril, onde para além da
continuidade da formação, serão
disponibilizadas condições à
comunidade para a realização de
alguns serviços, nomeadamente
pequenas manutenções como
mudanças de óleo e pequenas
reparações, com o objetivo de
proporcionar a utilização de uma
oficina devidamente equipada para
que estes trabalhos deixem de ser
feitos em vias públicas e espaços
abertos da freguesia.

Por se tratar de uma oficina solidária,
os moradores da freguesia poderão
usufruir desta oficina com um custo
simbólico, contribuindo assim para
iniciativas sociais locais. 

A utilização da “Oficina Solidária” está
sujeita  a um regulamento, sendo da
responsabilidade dos utilizadores as
reparações que fazem às suas
viaturas, dado que a Junta de
Freguesia apenas disponibiliza 
o espaço e os equipamentos fixos. u

fazem cada vez mais sentido e que 
a idade é apenas um número.

O entusiasmo e participação dos
grupos de seniores neste tipo de
workshops, que se apresentam sempre
com uma enorme vontade de aprender
e de se divertir, demonstram que este
projeto de integração social é também
uma atividade potenciadora de um
envelhecimento ativo e saudável. 

O Workshop de Arte Urbana do Projeto
Lata 65 desenhou-se por módulos. 
Um primeiro mais teórico, onde os
idosos aprenderam um pouco da

história e dinâmica do Graffiti e da Arte
Urbana, os seus suportes e técnicas.
No segundo módulo cada idoso criou 
o seu tag (nome de rua) e desenvolveu
o projeto (desenho) para replicar na
parede. O módulo seguinte recaiu sobre
a aprendizagem da técnica do stencil,
desenho e corte de moldes a usar na
parede. No último módulo, os alunos
puderam experimentar livremente a
pintura em spray numa parede e usar
todo o material desenvolvido
anteriormente.

Este Workshop do Projeto Lata 65 foi
conduzido pela mentora da iniciativa,
Lara Seixo Rodrigues, com a
colaboração de Adres (artista urbano),
tendo decorrido no primeiro dia dentro
de portas, no Auditório Carlos Paredes,
e no segundo dia na rua, com uma
pintura de grupo na Rua Dr. José
Baptista de Sousa, no muro da Stimuli,
Universidade Sénior de Benfica.

Foram dois dias de boa disposição 
e muitas pinturas, que resultaram na
reabilitação do muro da Universidade
Sénior, agora muito mais original 
e colorido! Uma excelente iniciativa 
a repetir brevemente. Fique atento! u

d Oficina Solidária
A Oficina Solidária, dinamizada pela Junta de
Freguesia de Benfica, é um projeto no âmbito do
BIPZIP- Bairro do Bom Pastor, resultante da
articulação entre a JFB, a Câmara Municipal de
Lisboa, a Rute-Associação de Solidariedade
Social e a Associação Jovens Seguros.

Ação Social k
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d Benfica Footsteps

instalaram-se a Orquestra Ligeira de
Benfica e a sede da Associação da

Comunidade de São Tomé e
Príncipe. No edifício norte
funciona, desde 2001, 

o Centro de Informação 
“Em Cada Rosto Igualdade”,
inicialmente a cargo da
Organização Internacional para 
as Migrações e, atualmente, 

da Junta de Freguesia de Benfica.

As Portas de Benfica constituem hoje
um ponto nevrálgico na rede de
transportes da área metropolitana de
Lisboa, com amplos serviços que
permitem a ligação direta com a maior
parte dos locais da cidade, assim
como com concelhos vizinhos.u

Os edifícios das Portas de
Benfica, construídos entre
1886 e 1903, constituem,

conjuntamente com os muros ainda
existentes em Vale do Forno 
e Calçada de Carriche, os únicos
sobreviventes das antigas barreiras
fiscais e Estrada de Circunvalação
construídas em torno da cidade 
de Lisboa, na sequência da reforma
administrativa de 1885, que 
alargou substancialmente os 
limites da capital.

Os vários edifícios construídos ao
longo da circunvalação da cidade
destinavam-se a albergar unidades
da Guarda Fiscal que cobravam 
o Real da Água, isto é, impostos
sobre o consumo de vários géneros
alimentares que entravam na cidade.

As Portas de Benfica funcionaram
como Posto Fiscal e Delegação das
Alfândegas de Lisboa, sendo neste
edifício que que se efetuava a
pesagem dos produtos que entravam
na cidade, e que servia como ponto
de apoio para a cobrança do imposto
atribuído à entrada de mercadorias
em Lisboa. Os castelinhos das Portas
de Benfica foram reconhecidos como
o último posto fronteiriço, dos 26 que
assinalaram os limites fiscais da
cidade no séc. XIX.

Desativadas em 1892, as Portas de
Benfica conseguiram sobreviver à
fúria urbanística desorganizada da
zona envolvente, constituindo um
interessante conjunto arquitetónico,
de estilo neogótico, com ameias
inspiradas nos castelos medievais.

Propriedade do Ministério das
Finanças, estiveram durante
algum tempo
em elevado
estado de
degradação até
que em 1996,
quase em ruínas,
começaram as obras de recuperação
dos edifícios.

Depois das obras concluídas, no
edifício sul das Portas de Benfica,

7Junta de Freguesia de Benfica6
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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 e que valoriza a história e o

património edificado e natural desta freguesia.

Portas de Benfica,1931

6

Portas de Benfica,1962

Portas de Benfica,1961

d Portas de Benfica
Situadas numa das extremidades da Estrada de Benfica, 
as Portas de Benfica, marcam o limite entre concelho 
de Lisboa e o concelho da Amadora.



Melhorar o estacionamento, a
acessibilidade e as condições de
segurança dos residentes em Benfica
foi uma aposta deste executivo
desde a primeira hora.

Em Benfica, tal como em
praticamente toda a cidade de
Lisboa, a procura de lugares de
estacionamento excedia largamente
a oferta existente, criando
diariamente aos moradores
constrangimentos e entraves à
mobilidade, que deixavam uma
marca significativa de perda de
qualidade de vida na freguesia.

A par das dificuldades de
estacionamento, Benfica foi
identificada no relatório do Plano de
Acessibilidade Pedonal de Lisboa
como uma das freguesias onde mais
peões foram atropelados em
passadeiras sem semáforo entre

2004 e 2011. No mesmo relatório,
Benfica saía também a perder por
ser a freguesia com mais ruas (três)
entre as doze ruas de Lisboa
sinalizadas com maior índice de
sinistralidade em zebras: Estrada de
Benfica, Rua da Venezuela e Estrada
dos Arneiros foram os pontos negros
identificados, fruto do número de
atropelamentos que registaram.

Orçamento
Participativo
2011/2012
Em 2011, numa reunião do
Orçamento Participativo organizada
pela CML, com o apoio da Junta de
Freguesia de Benfica, surgiu uma
proposta por parte de um grupo de
moradores, para criação de mais
estacionamento em Benfica. Graças
à mobilização e espirito de

d Espaço Público

d Mais estacionamento 
e acessibilidade 
para todos 
A qualidade do Espaço Público é uma prioridade
para a Junta de Freguesia de Benfica.

1 1 2 3 34 412 5 96 75

Espaço Público k

participação cidadã da população de
Benfica, esta proposta acabou por
ser vencedora do OP 2011 de
Lisboa, o que permitiu que fossem
atribuídos à freguesia 1.000.000
euros destinados à resolução de
parte dos problemas de
estacionamento na freguesia.

Para definição das prioridades nas
intervenções que vieram a ser
implementadas com vista a otimizar a
verba do OP, a Junta procurou
assumir a liderança deste projeto
desenvolvendo tecnicamente uma
proposta para apresentar à CML.
Foram realizados estudos prévios,
consultas e pedidos de pareceres às
várias entidades intervenientes no
processo (CML, Bombeiros,

Proteção Civil, EMEL) que resultaram
na apresentação de um relatório
técnico com propostas concretas
que contemplavam o reordenamento
do espaço público em várias zonas
da freguesia incluindo, não só o
ordenamento do estacionamento
mas também de áreas de
acessibilidade pedonal e espaços
verdes, procurando conciliar a
resolução de parte do problema de
estacionamento em Benfica, com o
aumento da qualidade de vida dos
moradores. Estas propostas viriam
depois a ser apresentadas à
população, servindo de base para a
abertura à discussão pública do
ordenamento do estacionamento e
espaço público em Benfica.

Com os cidadãos
para os cidadãos
Neste sentido, e de acordo com o
fundamental princípio de participação
e maior proximidade à população que
pauta a atuação deste executivo da
Junta de Freguesia de Benfica, foram
realizadas por toda a freguesia várias
Assembleias Participativas de
Moradores, com a presença de
técnicos da Junta e da CML, levando
a discussão pública a proposta para o
ordenamento de estacionamento na
freguesia.

Nestas Assembleias Participativas
promovidas pela Junta de Freguesia
de Benfica, os projetos foram
apresentados à população e os
moradores foram ouvidos, fazendo



melhorámos a acessibilidade pedonal
retirando os carros dos passeios,
devolvendo os passeios aos peões;
criámos percursos mais diretos e
acessíveis com passadeiras e
passeios nivelados para maior
conforto e segurança da circulação
pedonal e para facilitar o acesso e
circulação a pessoas de mobilidade
reduzida; ordenámos e criámos mais
estacionamento, diminuindo o

estacionamento ilegal; requalificámos
zonas verdes.

Em resumo, tornámos Benfica numa
freguesia mais acessível, com mais
estacionamento, com um espaço
público mais ordenado e com
espaços verdes mais apetecíveis.

As intervenções realizadas no Espaço
Público na sequência dos projetos
vencedores dos OP de 2011/2012 e
2013/2014, provaram que a JFB tem

capacidade para fazer e fazer bem. 
De forma participada, ouvindo os
cidadãos e criando soluções que
respondem melhor às necessidades
da população.

Queremos agora dar continuidade a
este trabalho e tornar Benfica na 1ª
freguesia acessível de Lisboa
cumprindo assim as metas do Plano
de Acessibilidade Pedonal.u

Espaço Público k

propostas e sugestões de melhoria,
que resultaram em alterações aos
projetos iniciais e foram tidas em
consideração na solução final
implementada.

O resultado deste processo
participativo foi a canalização da verba
do OP para ordenamento do
estacionamento e espaço público em
vários locais, de acordo com as
prioridades identificadas e participação
dos cidadãos, em benefício da maior
parte dos residentes na freguesia e não
apenas num só local, como previa a
proposta inicial da CML.

A execução deste projeto de
ordenamento de estacionamento e
espaço público foi levado a cabo pela
Junta de Freguesia, através de um
Protocolo de Delegação de
Competências da CML na Junta. Pela
primeira vez foi delegada numa Junta a
execução de grandes obras na via
pública, o que só foi possível graças à
confiança depositada pela CML que
reconheceu neste executivo o
profissionalismo e capacidade de
executar um projeto desta envergadura,
numa época em que a Reforma
Administrativa ainda não era uma
realidade e em que as áreas de
intervenção das Juntas de Freguesia
eram bastante mais limitadas. Esta
aposta da CML na descentralização de
competências na execução das obras
de ordenamento de estacionamento e

espaço público de Benfica, funcionou
como uma primeira experiência de
descentralização administrativa que veio
provar que uma política de proximidade
permite executar projetos que
respondem melhor às necessidades da
população.

A par das verbas recebidas por via da
CML para a Zona 30 e Orçamento
Participativo 2011/2012, a freguesia
de Benfica foi novamente vencedora
do OP de Lisboa de 2013/2014 na
área do Espaço Público, com o
projeto Mobilidade para Todos em
Benfica, que propunha o
rebaixamento de todas as passadeiras
da freguesia, com vista a melhorar a
mobilidade e as condições de
acessibilidade na freguesia.

Acessibilidade Para
Todos em Benfica
Em Benfica, os princípios e
orientações agora vigentes no Plano
de Acessibilidade Pedonal de Lisboa
têm vindo a ser aplicados nos últimos
anos em várias zonas da freguesia.

A “Acessibilidade para Todos” tem
sido o principio orientador de todas as
intervenções feitas no Espaço Público
da freguesia, de que é exemplo o 1º
quarteirão totalmente acessível de
Lisboa, delimitado pela R. República
Perúana e Estrada de Benfica.

Em Benfica, nos últimos dois anos,

d Espaço Público

27 8 68 10 1012 11 9 11
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TORNÁMOS BENFICA 
NUMA FREGUESIA MAIS ACESSÍVEL, 
COM MAIS ESTACIONAMENTO, 
COM UM ESPAÇO PÚBLICO 
MAIS ORDENADO E COM ZONAS VERDES 
MELHORADAS

1º QUARTEIRÃO TOTALMENTE ACESSÍVEL EM PORTUGAL

1ª ZONA 30 EM LISBOA

 
                



licenças de
obra emitidos,
o que permitiu
que as obras
tenham já sido
iniciadas.

Dada a relevância pública e social da
Associação de Reformados de Benfica
enquanto instituição de solidariedade
social e de utilidade pública, com uma
longa história de trabalho desenvolvido
na freguesia, no apoio à terceira idade,
ao nível domiciliário ou do Centro de
Dia, a Junta de Freguesia de Benfica
decidiu apoiar a obra de construção do
Centro de Dia, atribuindo à Associação
de Reformados um apoio financeiro de
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A construção do novo Centro de Dia
em Benfica vai ser finalmente uma
realidade.

Nos últimos anos, a Junta de Freguesia
de Benfica e a Associação de
Reformados, sentindo a absoluta
necessidade de proceder à mudança
de instalações do Centro de Dia, têm
vindo a desenvolver esforços junto da
Câmara Municipal de Lisboa para iniciar
a construção de um novo Centro de 
Dia em Benfica.

A necessidade de mudança de
instalações do Centro de Dia, a
funcionar atualmente nas instalações 
da Junta de Freguesia, prende-se com
o facto de existirem problemas de

Em conversa com Mário Pratas,
presidente da Associação de
Reformados de Benfica que
esteve pessoalmente envolvido
em todo o processo que culmina
agora com a construção do novo
Centro de Dia, ficámos a
conhecer a história deste projeto
e a saber que a necessidade de
construção de um Lar e Centro
de Dia em Benfica remonta a
1989: “Há vários anos que se fala

da necessidade deste centro de
dia. Em 1989 nasceu a ideia de
criar o Centro Cívico de Benfica,

um projeto social de grande
envergadura que incluía o Lar e o
Centro de Dia.”

Ao longo dos anos e da
passagem de vários executivos
pela Câmara Municipal de Lisboa

e Junta de Freguesia de
Benfica, esta ideia foi sendo
analisada e discutida, mas
com a chegada da crise
deixou de ser viável para a
CML assumir este projeto.

“O Dr. António Costa fez então a
sugestão de nós, enquanto
Associação, utilizando terrenos

da Câmara, assumirmos a construção do
Lar e Centro de Dia. Mas o Lar e Centro
de dia seria um projeto social com uma
envergadura muito grande para a nossa
Associação. Por isso, lançámos a ideia
junto da Câmara, de assumir apenas o
Centro de Dia”, refere o responsável pela
Associação.

Mário Pratas realça o papel da Junta de
Freguesia de Benfica no apoio que
sempre prestou ao longo dos anos à
Associação de Reformados de Benfica e

sem o qual não seria possível reunir as
condições necessárias para construir o
novo Centro de Dia, e especialmente o
envolvimento do atual executivo:
“Andámos por vários pontos da freguesia
para ver terrenos que poderiam acolher o
centro, já com a atual presidente da
Junta, Inês Drummond, que também foi a
várias reuniões comigo para desbloquear
a questão do terreno junto da CML.”

“O Centro de Dia vai ter uma placa com
um rodapé que diga que a obra tem o

apoio da Junta de Freguesia de Benfica,
porque é verdade que tem. Tem o apoio
agora, diretamente, e teve-o também ao
longo dos anos, porque sem o apoio da
Junta não nos era possível arranjar as
condições para fazer o novo centro. 
A Junta deu o seu contributo para que
aquilo seja uma realidade, e vai ser!
Contamos que até ao final do ano as
obras terminem e o novo centro de dia
seja uma realidade.”, conclui o presidente
da Associação de Reformados. u

acessibilidade que não são suscetíveis
de ser resolvidos nas atuais instalações,
e das mesmas não cumprirem os
requisitos exigidos por lei e pela
Segurança Social, entidade financiadora
dos utentes do Centro de Dia.

A construção deste Centro de Dia 
é agora uma realidade. Após a
aprovação em fevereiro de 2013 da
constituição do direito de superfície de
um terreno na R. Prof. José Sebastião 
e Silva a favor da Associação de
Reformados de Benfica para a
construção de um Centro de Dia, 
o projeto de construção apresentado
pela Associação de Reformados foi
finalmente aprovado e o alvará e

d Novo Centro 
de Dia em Benfica 
A Junta de Freguesia de Benfica apoia a construção
do novo Centro de Dia da Associação de
Reformados com 81.000 €

Rua Prof. José Sebastião e Silva

“Sem o apoio da Junta ao 
longo dos anos não nos era 
possível arranjar as 
condições para fazer 
o novo centro.”

d Centro de Dia Centro de Dia k

atuais, mais de 100 utentes
diariamente. O encerramento deste
centro iria prejudicar o dia a dia de
centenas de fregueses (idosos e seus
familiares). De acordo com o
Departamento de Planeamento
Estratégico da CML, que elaborou os 

critérios base para definir as
necessidades da freguesia
relativamente a equipamentos para
idosos, tendo em conta a população
existente, foram identificados em
Benfica sete equipamentos em falta,
entre Lares de Idosos e Centros 
de Dia.u

81.000€, correspondente a cerca de
30% do valor total da obra, com vista a
servir os muitos idosos da freguesia,
que carecem de apoio de
equipamentos desta natureza.

O futuro Centro de Dia de Benfica é
um equipamento vital para a freguesia,
tendo em conta que a Associação de
Reformados de Benfica serve, nas
suas instalações 



A manutenção e tratamento do
parque arbóreo de Benfica é
fundamental para a sustentabilidade
da freguesia e para a qualidade de
vida da população.

A poda é uma tarefa frequente e
imprescindível para a manutenção da

saúde das árvores: para que cresçam
com maior vitalidade, para que dêem
mais fruto, mais flores, mais folhas,
para prevenir doenças ou até por
razões estéticas, para que atinjam 
a forma desejada. Estas operações
são também necessárias para garantir
a segurança de pessoas e bens.

Durante os meses de outubro 
a dezembro de 2014

foram efetuadas
intervenções de
poda de árvores
nos passeios, em
várias zonas da

freguesia de
Benfica.

A realização das podas
de árvores na freguesia

tem como objetivo
diminuir a formação e a

largura das copas, de forma
que os ramos não se

aproximem demasiado de prédios 
e janelas de habitação, obstruam 

a circulação de veículos
pesados ou a visibilidade 
de sinais de trânsito na 
via pública.

Os galhos e ramos secos
em risco de queda são
retirados e há mais luz na
via pública, o que contribui
para a melhoria das
condições de segurança
da população.

Em Benfica existem cerca
de 6 mil árvores com
diferentes tamanhos, cores 
e formatos, pertencentes a várias
espécies diferentes. As podas são
feitas de acordo com a tipologia de
cada árvore e com o
acompanhamento de técnicos
especializados.

Dada a grande extensão do parque
arbóreo da freguesia foi criado um
Plano Anual de Intervenção que,
tendo por base a avaliação
fitossanitária do estado de
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conservação e manutenção
das árvores, prevê a
realização deste trabalho em
500 árvores por ano, de
acordo com as prioridades
identificadas e com o
orçamento da freguesia.

As árvores são vitais para 
a harmonia paisagística 
e ambiental do espaço urbano,
e a sua preservação é
fundamental para a qualidade
de vida na cidade! u

d Poda de árvores em Benfica 
A arborização tem um papel vital na qualidade de vida nos
centros urbanos. As árvores melhoram a qualidade do ar,
amenizam o clima, reduzem os níveis de poluição, evitam a
erosão dos solos e são uma fonte de alimento e refúgio
para muitos animais

+ de13 500
visualizações

Se ainda não viu o vídeo, pode fazê-lo em
youtube.com/watch?v=YHul8LOrR_A
Partilhe o vídeo e ajude-nos a fazer chegar 
a mensagem ao maior número possível 
de pessoas!

Zonas 
intervencionadas 
OUT/DEZ 2014

Espaço Público k

v Av. do Uruguai

v Calçada do Tojal

v Estrada de Benfica

v Estrada do Poço do Chão

v Praça Dr. Nuno Pinheiro Torres

v Rua Actriz Maria Matos

v Rua Frederico Ludovice

v Rua República da Bolívia

v Estrada dos Arneiros

Apanhe os dejetos
do seu cão
Com o objetivo de combater um 
dos problemas crónicos de Lisboa,
as fezes de cão na via pública, 
a Junta de Freguesia de Benfica
lançou no ano passado a campanha
“TOMA LÁ O TEU CÓCÓ - Apanha os
dejetos do teu cão” protagonizada
pelo humorista Nuno Markl.

Esta campanha, que dada a sua
pertinência foi alargada a toda a cidade
de Lisboa, pretende envolver toda a
população e utilizadores do espaço
público “exigindo” destes uma
participação mais ativa na manutenção
da limpeza das ruas de Benfica. 

Para termos ruas mais limpas é
preciso mudar comportamentos,
promovendo uma maior respon -
sabilização de toda a população na
preservação do espaço público.

Porque a rua é de todos e para todos! 

d Espaço Público =
+Árvores

Qualidade do Ar

Poluição

Conforto Térmico

Visibilidade e luminosidade

Segurança na Via Pública e para a População

Sustentabilidade

Qualidade de Vida da População

+
-
+
+
+
+
+



Cultura k

d 100 Anos Auditório 
Carlos Paredes 
O edifício do Auditório Carlos Paredes 
comemora este ano um século de existência

d Cultura
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Inaugurado em 1915, o antigo Cine
Clube Benfica foi a primeira sala de
cinema existente na freguesia de
Benfica, integrada no complexo
das instalações desportivas e
lúdicas da primeira sede do Sport
Lisboa e Benfica.

Durante décadas este espaço foi,
para os sócios do prestigiado
Clube e para o público em geral,
um local privilegiado para
atividades de natureza cultural e
recreativa.

No início dos anos 70, e apesar da
degradação das instalações, ainda
ali se realizavam sessões de cinema
regulares, que no verão tinham a
característica especial de serem
exibidas ao ar livre, no ringue das
instalações do complexo.

Mais tarde e durante alguns anos,
o público afastou-se, devido à
degradação completa do espaço.

Foi só na década de 90 que foi
feita a recuperação deste local,

criando um espaço que além de
agradável e confortável, reunia todos
os requisitos mínimos indispensáveis
para a realização de espetáculos. Das
instalações originais de 1915, ficaram
apenas as simples mas bonitas
colunas que constituem a boca de
cena do teatro.

A 21 de Outubro de 1992, foi então
inaugurado o novo Auditório da Junta
de Freguesia de Benfica, numa festa
que entre outras atrações, contou
com um magnífico concerto de Sérgio
Godinho, devolvendo à sala o público
de outrora. Ainda no mesmo ano, a
Junta de Freguesia promoveu uma
homenagem a Carlos Paredes, ilustre
compositor e guitarrista português e
munícipe de Benfica, dando o seu
nome ao Auditório.

Durante os meses seguintes, com
peças de teatro levadas a cena por
profissionais de renome, como
António Feio, José Pedro Gomes,
Virgílio Castelo, entre muitos outros,
esta sala de espetáculos foi lançada
para o centro da agenda cultural da
cidade, tendo vindo a proporcionar
desde então uma contínua e variada
oferta cultural na área da dança, do
teatro, da música, da poesia, etc.

Em 2011, o Auditório Carlos Paredes
foi alvo de uma nova remodelação,
adquirindo mais e melhores condições
estruturais para acolher os artistas e o
público.

Com 116 lugares sentados, entre os
quais 2 lugares preparados para
pessoas com mobilidade reduzida, e
uma plataforma elevatória de acesso

ao espaço, o Auditório Carlos Paredes
é hoje uma das salas de referência
cultural da cidade de Lisboa.

Em 2013 e 2014 foram vários os
espetáculos e artistas de renome que
passaram por esta sala, entre os
quais Júlio Pereira, Janita Salomé,
Rao Kyao, Pedro Moutinho, Cristiana
Águas ou Maestro António Vitorino de
Almeida.

O Auditório Carlos Paredes é a
principal sala de espetáculos da
freguesia de Benfica e encontra-se
disponível para receber propostas de
dinamização cultural e artística durante
todo o ano através do seguinte e-mail:
cultura@jf-benfica.pt u
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Este projeto tem como principal
objetivo a promoção do Desporto e do
Turismo Aventura em Benfica,
proporcionando a oportunidade à
população em geral de praticar
Desporto Aventura a baixo custo.

Com estas atividades pretende-se
aproximar a população dos espaços
verdes e sensibilizar a freguesia para
as questões ambientais.

O Benfica Aventura é direcionado a
jovens e adultos e tem agendadas as
seguintes atividades, entre os meses
de Março e Outubro: Escalada,

Rappel, Orientação, Arborismo,
Mergulho, Percursos Pedestres, Stand
Up Paddle, BTT.

Também no âmbito do programa
Benfica Aventura foi desenvolvido e

criado o projeto “1,2,3”,
especialmente elaborado para
escolas, que contempla as atividades
de Escalada, Rappel, Orientação,
Arborismo e Slide. u

Desporto k

A Academia do Saber é um projeto 
piloto iniciado no 3º período escolar
que pretende dar resposta a uma 
necessidade da população, particular-
mente dos encarregados de educa-
ção, que se prende com a inexistência
de respostas ao nível do apoio 
pedagógico e auxilio das tarefas 
escolares, bem como ocupação de
tempos livres, para alunos do 2º ciclo,
a preços acessíveis para a população.
Este projeto irá proporcionar um con-

junto de atividades pedagógicas que es-
timulem as capacidades intelectuais, so-
ciais e pessoais e espirito de grupo dos
alunos, orientadas por professores se-
leccionados de forma criteriosa conside-
rando as suas habilitações, experiência
e conhecimento dos conteúdos progra-
máticos aliados à sua capacidade peda-
gógica.
Desta forma, desde o dia 7 de Abril,
está disponível para os alunos do 2º
ciclo das escolas de Benfica, diaria-

mente
entre as
16h e as
19h, um programa que conjuga o Apoio
ao Estudo Diário com ateliers lúdico-pe-
dagógicos nas áreas de Informática,
Artes Plásticas, Música e Teatro/ Escrita
Criativa. A implementação deste projeto
só foi possível graças ao trabalho de
cooperação constante entre as direções
dos agrupamentos escolares e a equipa
da Junta.
A Junta de Freguesia de Benfica, marca
uma vez mais a diferença, apostando
num projeto autárquico inovador, de
qualidade, onde predomina a solidarie -
dade, o espirito de equipa e de apren  di -
zagem e que ambiciona responder a
uma das necessidades mais prementes
da comunidade escolar de Benfica.
As inscrições para este programa já
estão a decorrer. Para mais informa-
ções: educacao@jf-benfica.pt u

Agrupamento Quinta de Marrocos (5º e 6º Ano)
2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira

16:00-17:50 Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo
Tarefas Escolares Português Tarefas Escolares Matemática Tarefas Escolares

18:00-19:00 Atelier de Artes Atelier de Atelier de Atelier de Atelier de Teatro/ 
Plásticas Informática Música Informática Escrita Criativa

Agrupamento de Benfica (5º Ano)
2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira

17:00-17:50 Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo
Tarefas Escolares Português Tarefas Escolares Matemática Tarefas Escolares

18:00-19:00 Atelier de Atelier de Atelier de Artes Atelier de Teatro/ Atelier de Artes
Informática Música Plásticas Escrita Criativa Plásticas

Iniciação 
Escalada

1 MAI

13 e 19 JUN

24 JUL

6 e 11 SET

3 OUT

> 5 anos

4,00 € 

PROGRAMA 2015
Iniciação 
Rapel

25 ABR

3 e 8 MAI

14 e 26 JUN

10 JUL

12 e 18 SET

16 e 24 OUT

> 11 anos

4,00 € 

Iniciação 
Orientação

12 ABR

10, 15 e 23 MAI

21 JUN

3 JUL

19 e 25 SET

11 OUT

> 8 anos

4,00 € 

Iniciação 
Arborismo

19 ABR

2, 17 e 22 MAI

7 e 27 JUN

25 JUL

20 SET

2 e 18 OUT

> 12 anos

4,00 € 

Passeio 
Monsanto 5 km

10 ABR

24 MAI

6 JUN

26 JUL

5 SET

9 OUT

> 7 anos

Grátis 

Mergulho 
Batismo

11 ABR

16 MAI

20 JUN

11 JUL

19 SET

10 OUT

> 10 anos

Grátis 

Benfica 
Foot Steps

31 MAI

28 JUN

24 JUL

27 SET

> 5 anos

Grátis 

Iniciação 
Stand Up Paddle

26 ABR

9 e 29 MAI

5 JUN

12 JUL

7 e 26 SET

17 e 23 OUT

> 7 anos

10,00 € 

Passeio 
BTT

24 ABR

30 MAI

12 JUN

4 JUL

4 SET

4 OUT

> 9 anos

4,00 € 

d Corso de Carnaval 
em Benfica 

d Academia do Saber d Benfica Aventura 
"Benfica Aventura" é o novo projeto da Junta 
de Freguesia de Benfica que vem revolucionar 
os tempos livres da população!

d Educação

Cerca de 1200 crianças das Escolas
Básicas de 1º ciclo e Jardim de Infância
dos Agrupamentos de Escolas Quinta de
Marrocos e de Benfica desfilaram no dia
13 de fevereiro as suas máscaras de
Carnaval na Estrada de Benfica!

Alunos, professores, pais, famílias,
monitores e auxiliares levaram a alegria do
Carnaval às ruas de Benfica, num desfile
promovido pela Junta de Freguesia.

Os Jardins de Infância da freguesia
trouxeram o tema das Histórias Infantis
para o desfile, e por isso não faltaram os
Capuchinhos Vermelhos e os Lobos
Maus, as Brancas de Neve ou os
Príncipes e Princesas. Os Caretos de
Trás os Montes também estiveram
presentes no desfile através dos alunos
das AEC das Escola Parque Silva Porto
e José Salvado Sampaio que durante

semanas trabalharam na criação das
suas máscaras.

Esta foi a grande festa de Carnaval das
crianças da freguesia, onde reinou a
alegria e muita animação!

Um agradecimento especial às famílias e
a todos os que assistiram e este fantástico
corso numa das ruas mais emblemáticas
da nossa freguesia! u



35º Aniversário do Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho
O Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho, fundado a 16 de Maio de 1980 por
um grupo de minhotos residentes em Lisboa, tem como objetivos recolher, preservar e
divulgar a cultura tradicional minhota. 
O Grupo está sediado na Junta de Freguesia de Benfica em Lisboa, onde todos os
anos organiza o festival de folclore “Cidade de Lisboa”. Ao longo destes 35 anos foram
convidados neste festival os mais prestigiados grupos de folclore de Portugal, assim
como vários grupos de zonas diferentes de Espanha e País Basco.
Nas comemorações dos 35 anos do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares do
Minho estão previstos diversos eventos em Benfica de maio a outubro de 2015. u

Pausa Letiva da Páscoa
As Férias de Páscoa das AAAF e CAF da Junta de Freguesia
de Benfica decorreram com grande animação! Foram 10
dias de muitas atividades divertidas realizadas nas escolas
ou em outros locais da freguesia.

Entre as atividades desenvolvidas destacamos as dinâmicas
de Educação Ambiental comemorativas do Dia da Árvore,
como a Plantação de Árvores ou a construção de casas de
pássaros. A equitação no Parque Florestal do Monsanto
com os cavalos da Polícia de Monsanto, ou a visita a Sintra,
foram alguns dos pontos altos destas férias, que
proporcionaram, sem dúvida, momentos inesquecíveis a
todas as crianças.

Workshops de construção de instrumentos musicais,
seguido de concertos, gincanas, jogos de orientação, mini-
olimpíadas, jogos de prevenção rodoviária ou concursos,
foram outras das atividades que preencheram mais esta
interrupção letiva e animaram as férias das cerca de 400
crianças inscritas neste programa da Junta de Freguesia de
Benfica. u
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d Associações

d + Benfica 
Associação de Desenvolvimento e 
Co-Governança Local.

23

Breves k

“Com a Associação 
+ Benfica estamos a dar
um passo determinante no
sentido da democratização
dos processos de decisão
e do trabalho em rede, 
promovendo uma maior 
participação da comunidade
e a responsabilização dos
cidadãos” 

Inês Drummond

A + Benfica - Associação de
Desenvolvimento e Co-Governança
Local foi constituída em Fevereiro, no
âmbito do concurso de Pré-qualificação
ao Desenvolvimento Local de Base
Comunitária, em coerência com o
Acordo de Parceria Portugal 2020, e no
quadro da prossecução dos objetivos
da Estratégia Europa 2020.

A nova Associação + Benfica, que
reúne várias entidades da freguesia, foi
constituída com o objetivo de habilitar a
freguesia a formalizar candidaturas a
fundos comunitários para realização de
projetos prioritários para Benfica, que
promovam o desenvolvimento local e a
melhoria da qualidade de vida das
populações.

Educação, Formação, Criação de Auto
Emprego, Empreendorismo, Inovação
Local, Cooperação Local e Inclusão são
apenas algumas das áreas de
intervenção dos projetos a desenvolver
em parceria, pelas diversas entidades
que constituem esta Associação.

Esta Associação é atualmente
constituída por 20 entidades de diversas
áreas de atuação, que trabalham
diariamente na freguesia em estreita
relação com a comunidade local, e que
abraçaram entusiasticamente este
projeto.

A primeira assembleia geral desta
recém-constituída Associação realizou-
se no passado dia 13 de fevereiro, e
oficializou o início do seu
funcionamento.u

Associados
• Junta de Freguesia de Benfica

• Agrupamento de Escolas de Benfica

• Agrupamento de Escolas Quinta 
de Marrocos

• IPL-Instituto Politécnico de Lisboa

• Associação de Moradores Bairro 
do Charquinho

• Associação Recreativa de Moradores
do Bairro da Boavista

• Associação de Moradores do 
Bairro das Pedralvas

• Associação Desportiva Recreativa 
e Cultural da Mata de Benfica

• Grupo Cultural e Recreativo 
“Os Kapas”

• Clube Futebol Benfica

• Clube de Judo 2009

• Clube Desportivo de Lisboa e Águias

• O Companheiro

• Associação Jovens Seguros

• Associação Rute

• ACOSP - Associação da
Comunidade de S.Tomé e Príncipe

• FAIPL-Federação de Alunos do
Instituto Politécnico de Lisboa

• SetOffice

• Associação de Comerciantes de
Benfica

• Grupo 78 - Benfica 
Escoteiros Portugal

2ª edição Corrida Aventura Pais e Filhos
A 2ª edição da Corrida Aventura Pais e Filhos realizou-se no
passado dia 14 de março. Mais de 300 participantes
encheram de energia e boa disposição o Parque Florestal de
Monsanto numa fantástica manhã em família que reuniu Pais
e Filhos numa corrida com um percurso natural e cheio de
aventura! u

Feira da Bagageira de Benfica
A Feira da Bagageira de Benfica de dia 15 de março foi
novamente um enorme sucesso, com mais de 100
participantes que aqui vieram vender as suas coisas, e muitas
centenas de pessoas que decidiram marcar presença nesta
iniciativa e visitar esta Feira num bonito dia de sol!
Artigos em segunda mão, velharias, reciclados, projetos
inovadores, DJ, animação, massagens, ateliers de
reciclagem e Street Food são alguns dos atrativos desta
Feira realizada no parque de estacionamento do Centro
Comercial Fonte Nova.
Dado o sucesso das edições anteriores da Feira da
Bagageira, esta iniciativa irá passar a realizar-se mensalmente
até ao próximo mês de Outubro de 2015. u

Mostra de
Produtos Regionais
da Serra da Estrela
Realizou-se no dia 22 de
março mais uma Mostra
de Produtos Regionais
da Serra da Estrela, na
Estrada de Benfica, junto
à Pastelaria Nilo.
Esta iniciativa de grande
sucesso da
"Associação para o
Desenvolvimento das
Freguesias da Encosta
da Serra" em parceria
com a Junta de
Freguesia de Benfica
acolheu mais uma vez
muitos visitantes em
busca das iguarias
desta típica região
portuguesa! u
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l Torneio Distrital Futebol 
de Rua3[Eucaliptal]

l Junta-te ao Jazz Benfica 
Lisboa String Trio/Couple 
Coffee 3 [Aud. C. Paredes]

15MAIO
l Agenda Cultural Sénior 
- Idanha a Nova

l BBV Music Fest3 [Bairro da Boavista]

15e16MAIO
l Torneios Desportivos3 [Eucaliptal]

l Noite Show Case - Novas 
Bandas3 [Eucaliptal]

22a24MAIO
l Torneio Internacional de Futebol
Feminino [Clube Futebol Benfica]

22MAIO
l Agenda Cultural Sénior - Góis
l Sup/Snorkeling 3 [Piscina da Boavista]

l Passeio Noturno 3 [Monsanto]

l Concurso Novos DJ's3 [Eucaliptal]

23MAIO
l Night Pool Party 3 [Piscina da JFB]

24MAIO
l Cinema Infantil - Filminhos 
à solta pelo país [Aud. C. Paredes]

29MAIO
l Agenda Cultural Sénior 
- Serra da Lousã

l Serenata a Benfica3 [Igreja de

Benfica]

29a31MAIO
l Espetáculo Residência Compota
3 [Aud. C. Paredes]

30MAIO
l Concerto Folk Music 3[Eucaliptal]

ABRIL
19ABRIL
l Cinema Infantil - Filminhos à solta
pelo país [Aud. C. Paredes]

l Feira da Bagageira [Estac. Fonte Nova]

23ABRIL
l Encontro de Tunas3 [Campus IPL]

25ABRIL
l Night Run3 [Campus IPL]

l 41º aniversário do 25 Abril -
Concerto Amélia Muge e Filipe
Raposo3 [Aud. C. Paredes]

26ABRIL
l Torneio de Padel3 [P. Silva Porto]

30ABRIL
l Festival Um ao Molhe3
[Aud. C. Paredes]

MAIO
2MAIO
l Workshop Pintura Mural3
[Qta. Marrocos]

l Feira do Artesanato [Chafariz de Benfica]

4MAIO
l Open Day Bike Polo [Ringue JFB]

8MAIO
l Hip Hop na Estação de Benfica3

9MAIO
l Stand Up Comedy3 [Eucaliptal]

31MAIO
l Campeonato Nacional Carrinhos
Rolamentos 3[Parque Silva Porto]

JUNHO
1JUNHO
l Open Day Bike Polo [Ringue JFB]
l Dia da Criança

1a5JUNHO
l Férias Sénior no Algarve

5JUNHO
l Arraial IPL3 [Campus IPL]

5e6JUNHO
l Torneio de Futsal3 [Ringue JFB]

6JUNHO
l Feira do Artesanato [Chafariz de Benfica]
l Feira do Desporto e Saúde [Jardim
do Mercado]

7JUNHO
l Cinema Infantil - Filminhos 
à solta pelo país [Aud. C. Paredes]

25/28JUNHO
l Grande Arraial de Benfica

Festival 
da Juventude
23 abril a 6 de junho

3 Atividades Festival da Juventude
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