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parceiros institucionais, como a Câmara
Municipal, a Gebalis ou a PSP. 

É esse trabalho em rede que nos
permite, também, organizar iniciativas
que envolvem e dinamizam a
comunidade e que trazem mais
lisboetas à freguesia. 

Neste que é o mês dos Santos
Populares, que tanta cor e alegria
trazem aos bairros da cidade, vamos
voltar a ter em Benfica o Grande Arraial,
de 25 a 28 de junho, na Alameda Padre
Álvaro Proença. Um evento que cresceu
graças ao envolvimento e empenho de
mais de 30 coletividades e associações
da freguesia, que connosco trabalham
para termos uma freguesia melhor e
mais próxima dos cidadãos. Foi o que
aconteceu também com o Festival da
Juventude, que durante cerca de um
mês mobilizou os jovens em mais de 50
atividades culturais e desportivas, e que
certamente iremos repetir e melhorar no
próximo ano. Porque o nosso trabalho
é de aprendizagem constante, com os
nossos parceiros e com a população. 

Foi essa experiência de aprendizagem
contante que tivemos este mês, numa
iniciativa inédita e gratificante com os
moradores do Bairro do Calhariz.
Reunimo-nos num final de tarde para
discutirmos que equipamentos querem
os moradores para o seu bairro: um
parque infantil, um espaço de lazer ou
um parque de fitness. Mas a conversa –
sim, uma conversa franca e aberta –
extravasou o tema e debatemos outros
problemas que preocupam,
legitimamente, os moradores. Uma das
iniciativas que saiu do encontro foi a
constituição de uma associação de
moradores, que será mais um
interlocutor da Junta de Freguesia de
Benfica neste trabalho contínuo para

f A pergunta pode parecer retórica para
quem, como nós, trabalha todos os dias
neste espaço e procura uma solução
para cada problema dos que vivem em
Benfica e para quem recebeu com
entusiasmo e profissionalismo as novas
competências resultantes do processo
de descentralização da câmara municipal
para as freguesias. Mas a quantidade de
serviços que uma Junta de Freguesia
presta é, de facto, desconhecida de
grande parte da população, sobretudo
nas áreas urbanas de grande densidade
demográfica, como é o nosso caso. Foi
esse o nosso desafio para esta edição da
nossa Revista: mostrar, de forma prática
e divertida, os serviços que a Junta de
Freguesia de Benfica pode prestar a uma
família imaginária, a família Pereira, ao
longo de toda a semana. Precisámos de
dez páginas e muito ficou por registar!
Como poderá verificar, podíamos
acompanhar esta família desde as
primeiras horas da manhã até à noite, tal
a diversidade de competências que
temos. Prestamos um serviço integrado
de apoio às famílias, que começa por um
trabalho social desde a infância,
passando pela juventude até ao
envelhecimento, dando apoio nas áreas
social, da saúde, da educação, do
desporto, da cultura, da segurança,
passando pela limpeza urbana e
manutenção do espaço público e dos
espaços verdes. 

E como é que conseguimos fazer tudo
isto, quando os recursos financeiros
são escassos? A chave para
concretizarmos parte destes serviços
está no trabalho em rede, nas parcerias
que temos estabelecido com as forças
vivas que operam na comunidade,
como as Associações, IPSS, Igrejas,
Clubes, Escolas, Associações de Pais e
Comércio Local, bem como com os

responder às necessidades dos nossos
fregueses. Julgo não cometer nenhum
excesso de avaliação se disser que
saímos todos satisfeitos desta iniciativa
de consulta pública no Calhariz. Que não
acabou ali, quando arrumámos as
cadeiras. Começou mais um novo
desafio.

Termino estas linhas com uma justa
homenagem à equipa de futebol
feminino do Clube Futebol Benfica, o
Fófó, que este ano se sagrou Campeã
Nacional e conquistou a Taça de
Portugal. É este espírito do melhor que
o “bairrismo” tem que nos fez, a todos,
vibrar com estas vitórias tão
importantes. Em nome de todos os que
fazem a Freguesia de Benfica, reitero os
meus Parabéns às atletas, equipa
técnica e dirigentes do Fófó e agradeço
a alegria que nos deram. 

Aproveito para desejar a todos umas
boas férias! u

(Inês Drummond)
Presidente

d VIVER EM BENFICA
O que faz uma Junta de Freguesia? 
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d Vila Ana e Vila Ventura
Localizadas no nº 674 da Estrada de Benfica,
a Vila Ana e Vila Ventura são dois edifícios
centenários que representam um dos últimos
testemunhos arquitetónicos das típicas casas
apalaçadas, através das quais a freguesia de
Benfica era conhecida no século XIX.
.

5Junta de Freguesia de Benfica4

d Benfica Footsteps

Passeio Pedestre
Benfica Footsteps
Benfica FootSteps, é uma atividade
GRATUITA integrada no Programa
Benfica Aventura que pretende dar a
conhecer a história da freguesia e
dos seus locais emblemáticos,
tendo por base um percurso
pedestre desenvolvido pela Junta de
Freguesia de Benfica em parceria
com os jovens do projeto Retrocas.

O Roteiro Histórico "Benfica Footsteps" é um
percurso pedestre de cerca de 7 kms, que
passa pelos principais pontos de interesse
histórico da freguesia e que pretende valorizar
a história e o património edificado e natural da
nossa freguesia.

Esta atividade, a decorrer nos próximos dias
24 de Julho e 27 de Setembro, é
acompanhada por um técnico da Junta de
Freguesia de Benfica. 

Grau de dificuldade
Média/baixa
Ponto de Encontro
Junta de Freguesia de Benfica, 09:30. 
Idade mínima para participar
11 anos 
Valor
Gratuito

Para inscrições e mais informações:

Telf: 217123000


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.

7

por famílias de posses
modestas. Entretanto,
personalidades de relevo na
recente história de Portugal - o
general Spínola e o escritor Luiz
Pacheco - viveram na Vila Ana. 

As marcas de um século de
vida estão evidentes num

estado de progressiva
degradação que levou,
lamentavelmente, ao estado de
ruína em que as vilas hoje se
encontram. Não estão
classificadas pelo IGESPAR
mas constam do "Inventário
Municipal de Património".u

ão muito escassos os
testemunhos sobre a histórias
destas casas, de construção

simétrica, mas chegaram até aos
nossos dias fotografias que dão
conta da sua construção em
Outubro de 1910. Há também
testemunhos que realçam a
singularidade destas “vilas”
mandadas erguer por um emigrante
português que enriqueceu no Brasil

Concebidas como chalets para

habitação unifamiliar, as suas

assoalhadas foram, cerca de meio

século depois, agrupadas em vários

núcleos, com vista ao arrendamento

e que era por isso apelidado de
“brasileiro”. 

Ele, Ventura de nome, e a irmã, Sra.
D. Ana, deram a designação de Vila
Ventura e Vila Ana aos edifícios. 

Benfica Footsteps k



Mais de mil crianças
participaram nas
atividades
promovidas pela
Junta de Freguesia
de Benfica no
âmbito do Dia
Mundial da
Criança, no
passado dia 1
de junho.

As escolas do 1º
ciclo e jardins de
infância da
freguesia

Benfica.

Uma
moldura
gigante,
onde as
turmas se
fotografaram,
fez as delícias
das crianças.

À tarde, os
alunos do

1ºciclo estiveram
no Jardim do Eucaliptal, onde
também marcou presença a
Presidente da Junta de Freguesia de
Benfica, Inês Drummond, para
assistir à peça de teatro "O Príncipe
de Orelhas de Burro".u

Educação kd Educação

d Dia mundial
da Criança
Mais de mil crianças participaram nas
atividades promovidas pela Junta de Freguesia

de Benfica no âmbito Dia Mundial 
da Criança, no passado 

dia 1 de junho.

envolveram-se de
forma muito
divertida e animada
neste dia
memorável para as
crianças da
freguesia e para os
seus docentes.

Aula de zumba, insufláveis, pinturas
faciais, modelagem de balões e a
peça de teatro "Quem conta um
conto e torna a contar", foram
algumas das atividades que
decorreram durante a manhã, nas
instalações da Junta de Freguesia de

“Foi um dia em cheio para todos 
e é sempre gratificante ver as crianças divertidas 
e a participarem ativamente nas atividades que 
lhes propomos. Mas este também é um dia que 
nos faz refletir sobre as desigualdades no mundo 
que afetam os mais frágeis, sobretudo as crianças, 
e sobre aquilo que podemos fazer para minorar 
essas desigualdades”

Inês Drummond

Junta de Freguesia de Benfica6
7
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d Festival da Juventude
animou Benfica
Foi um sucesso a 1ª edição do Festival da
Juventude, que durante mais de um mês
animou a freguesia.

BBV Music Fest

Workshop de Pintura Mural

Festival Novas Bandas

Juventude e Desporto k

Carrinhos de Rolamentos

Night Pool Party

Maratona de Futsal

Torneio de Padel

Organizado pela Junta de Freguesia de Benfica o programa incluiu,
entre 23 de abril e 6 de junho, mais de 50 atividades.

O Festival decorreu em diversos equipamentos e espaços públicos da
freguesia, como o Jardim do Eucaliptal, o Parque Silva Porto, os
Complexos Desportivos da Junta de Freguesia de Benfica e do Bairro
da Boavista, o Adro da Igreja de Benfica, a Estação de Benfica, o
Campus do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), o Parque Florestal de
Monsanto ou o Auditório Carlos Paredes.

“É, sem dúvida, uma iniciativa a repetir. Mobilizámos os jovens,
conseguindo que encontrassem na sua freguesia programas que vão
ao encontro dos seus gostos”, refere Inês Drummond, Presidente da
Junta de Freguesia de Benfica.

O Festival incluiu iniciativas como, Hip Hop, Jazz, Desporto Aventura,
Maratona de Futsal, Padel, Concurso Novos Dj's e Novas Bandas,
Night Pool Party, Campeonato de Carrinhos de Rolamentos, Stand Up
Comedy, Arte Urbana, Teatro, Encontro de Tunas e muitas outras. u

Organizado pela Junta de Freguesia de Benfica o programa incluiu,
entre 23 de abril e 6 de junho, mais de 50 atividades.

O Festival decorreu em diversos equipamentos e espaços públicos da
freguesia, como o Jardim do Eucaliptal, o Parque Silva Porto, os
Complexos Desportivos da Junta de Freguesia de Benfica e do Bairro
da Boavista, o Adro da Igreja de Benfica, a Estação de Benfica, o
Campus do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), o Parque Florestal de
Monsanto ou o Auditório Carlos Paredes.

“É, sem dúvida, uma iniciativa a repetir. Mobilizámos os jovens,
conseguindo que encontrassem na sua freguesia programas que vão
ao encontro dos seus gostos”, refere Inês Drummond, Presidente da
Junta de Freguesia de Benfica.

O Festival incluiu iniciativas como, Hip Hop, Jazz, Desporto Aventura,
Maratona de Futsal, Padel, Concurso Novos Dj's e Novas Bandas,
Night Pool Party, Campeonato de Carrinhos de Rolamentos, Stand Up
Comedy, Arte Urbana, Teatro, Encontro de Tunas e muitas outras. u

d Juventude e Desporto

Torneio de Futsal
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d O que faz uma 
Junta de Freguesia?
Responder a esta questão e divulgar a grande variedade e abrangência 
dos serviços prestados pela Junta de Freguesia de Benfica foi o desafio 
a que nos propusemos nesta edição da revista de Benfica.

Eu sou o João, tenho 8 anos e estou
no 3º ano na Escola José Salvado
Sampaio, em Benfica.
A minha irmã, Joana, tem 5 anos e
também está no Jardim de Infância
da Escola José Salvado Sampaio.
O meu irmão José, de 11 anos, é
estudante do 6º ano na  EBI Quinta
de Marrocos.

Eu sou o Manuel Pereira,
tenho 48 anos, 3 filhos e
estou desempregado.
Sou casado com a Ana, de
45 anos, que é gerente de
um restaurante em Benfica
Moramos na R. Tomás
Figueiredo, em Benfica.

Eu sou o Joaquim Pereira, tenho
83 anos e sou avô de 3 netos.
Estou reformado e sou casado
com Idalina Pereira de 80 anos,
que também é reformada.
Moramos no Bairro do Calhariz
em Benfica.

Compo nente de Apoio à Família (CAF) 
e as Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF): Serviço de apoio às famílias da
comunidade escolar de Benfica. Representam um
complemento da componente curricular e das
interrupções letivas, no sentido da prossecução
da Escola a Tempo Inteiro.

Ana Pereira deixa os seus filhos Joana, de 5 anos, 
e João de 8 anos, na Escola José Salvado Sampaio, 
ao cuidado das CAF e AAAF

CAFs 08:00/09:00 1 12:00/13:00 1 17:30/19:00 
AAAFs 08:00/09:00 1 12:00/13:00 1 15:15/19:00



No recreio, a Joana brinca no
Parque Infantil da Escola

EB1Prof. José Salvado Sampaio,
cujos equipamentos foram
recentemente pintados e

reparados.

SOS
Reparações
Serviço gratuito de
pequenas
reparações ao
domicílio,
destinado à
população sénior
residente na
freguesia de 
Benfica



A Junta de Freguesia é
responsável pela Manutenção
dos 15 parques infantis das
escolas e jardins da freguesia.

 Jardim de 
Infância 
16:00/17:00
1ºciclo
18:00/19:00



ActiveStart
Academias de
desporto semanais,
disponibilizadas sem
acréscimo de custos
a todas as crianças
inscritas nas CAF e
AAAF: Judo, Natação,
Futsal, Basquete,
Andebol, Futebol 11 
e Padel.







Hidroginástica 
Sénior 

Hidroginástica 
Sénior

Disponível diariamente 
para seniores a partir dos 
55 anos, em condições
especiais, a preços 
de acordo com 
o escalão de 
rendimentos. 



 
Serviços de Atendimento
Geral   

 



    
Natação



Futsal 
   

SOS
Reparações 


  



A quantidade de serviços que uma
Junta de Freguesia presta é, de facto,
desconhecida de grande parte da
população, sobretudo nas áreas
urbanas de grande densidade
demográfica, como é o nosso caso.

Com este artigo pretendemos
mostrar, de forma prática e divertida,
os serviços que a Junta de Freguesia
de Benfica pode prestar ao longo de
toda a semana, a uma família

imaginária, a família Pereira, residente
em Benfica.

Vamos acompanhar o dia-a-dia desta
família, desde as primeiras horas da
manhã até à noite, nas suas
interações com a Junta de Freguesia
de Benfica, demonstrando a
diversidade de serviços e
competências de que dispomos.
Prestamos um serviço integrado de
apoio às famílias, que começa por um

trabalho social desde a infância,
passando pela juventude até ao
envelhecimento, dando apoio nas
áreas social, da saúde, da educação,
do desporto, da cultura, da
segurança, passando pela limpeza
urbana e manutenção do espaço
público e dos espaços verdes.

Acompanhe a semana da família
Pereira em Benfica e fique-nos a
conhecer melhor!

Uma semana da família

Pereira de Benfica

Atendimento
Geral da JFB

09:00/20:00
Serviços Disponíveis
Atestados, Registos,
Apresentação Quinzenal
Desempregados,
Licenciamentos, Autenticação
de Documentos e Tesouraria. 
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d Junta de Freguesia

Decorrem as Lavagens na 
Rua onde mora 
a família Pereira.




Segunda a Sexta 09:30/13.00 e 14:00/17:15
Sábado 09:30/12:30

A família chega a casa, na Rua Tomás de Figueiredo, e estaciona num
dos 20 novos lugares criados nesta rua, resultantes das obras de
Requalificação de Espaço Público e Reordenamento de
Estacionamento, executadas pela JFB, com o apoio da CML, no
âmbito do projeto vencedor do Orçamento Participativo de Lisboa.

Segunda a Sexta 08:00/19:30
Sábado 09:00/13:00

Pai, que se encontra em
situação de desemprego,
dirige-se ao Atendimento
IEFP na JFB para
apresentação quinzenal.

09:00/17:00






Balneário Público
  

 



 
Teatro
 


Teatro, Música, Dança
Jardim de Infância 16:00/17:00
1ºciclo 18:00/19:99








Projeto na área de formação
profissional da Junta de Freguesia
de Benfica, que tem como
objetivo promover o acesso à
formação e dar resposta às
necessidades formativas e de
aprendizagem existentes na
freguesia.



dança, 
  



 
 
Dentista  


O serviço de Lavagem e
Varredura de Ruas é uma das
novas competências da JFB
decorrente da Reforma
Administrativa da cidade de Lisboa. 

Agenda Cultural
Sénior Atividades
culturais e turísticas
realizadas
regularmente,
direcionadas aos
seniores da freguesia,
com o objetivo de
promover o combate
ao isolamento e um
envelhecimento ativo e
saudável.

Balneário Público Instalação que os
utentes podem utilizar para tomar banho, 
e onde lhes é disponibilizada roupa lavada,
em caso de necessidade. Também
funciona como banco de roupa, onde as
pessoas podem entregar roupa em bom
estado, da qual se queiram desfazer, para
que possa ser depois disponibilizada a
quem dela necessite.

O Centro Clínico da JFB dispõe de uma equipa de
profissionais qualificados num vasto leque de
especialidades médicas e análises clínicas,
disponibilizando os meios necessários ao diagnóstico,
tratamento e acompanhamento dos pacientes. A principal
missão do centro clínico desta Junta de Freguesia é a
melhoria das condições de saúde dos nossos doentes, e
a promoção do seu bem-estar a preços mais reduzidos. 

Ativarte, academias de arte
semanais, disponibilizadas sem
acréscimo de custos a todas as
crianças inscritas nas CAF e AAAF




FORMUP Benfica


 

Agenda Cultural
Sénior
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Avô e Avó Pereira participam numa
sessão do Programa Memória Ativa
Sénior...

... e a seguir, participam numa
Sessão Pública de

Participação para ouvir a
opinião de moradores sobre

próximas intervenções a
realizar no Bairro de Calhariz,

onde habitam.





No Bairro Santa Cruz, onde mora a
família Pereira, decorrem os
trabalhos de pintura e remarcação
de passadeiras.

A manutenção da
sinalização horizontal e
vertical do espaço público é
mais uma das novas
competência da JFB



 

 
Lavandaria
Comunitária 
 


 

campo de jogos 


Terça a Sábado 07:00/14:00






Zumba











Mercado de Benfica
  
 

Pai contacta 
serviços da Ação

Social da JFB e alerta
para a situação de

isolamento de um
vizinho idoso. A

situação é
encaminhada para ser
averiguada pela equipa

do programa GIRO.

O João assiste à
Hora do Conto, na
Biblioteca da sua
escola, onde uma
escritora convidada
lê o seu livro e são
desenvolvidas
atividades em redor
da história.

A Joana, aluna do JI
Salvado Sampaio
participa no programa
Brincar ao
Desporto na escola

O Brincar ao Desporto é um Programa
desenvolvido em todos os Jardins de
Infância da Freguesia, uma vez por
semana, com o objetivo de proporcionar
às crianças atividade física-motora regular,
adaptada a estas faixas etárias

Disponível para toda a população
de Benfica desde Julho de 2013,
a Lavandaria Comunitária
oferece um serviço de lavagem e
secagem automática de roupa
gratuito, para a população
carenciada, e com preços a partir
de 1€/máquina, para a restante
população.

A JFB é responsável
pela manutenção
dos 5 campos de
desportivos das
escolas da freguesia.

O Programa Memória Ativa Sénior é
um projeto inovador direcionado à
população sénior, que tem como objetivo
deter a perda de funções como a
atenção e memória resultantes do
processo de envelhecimento, através da
estimulação cognitiva e do
relacionamento social de idosos.

O Complexo Desportivo da Junta
de Freguesia de Benfica disponibiliza
um vasto leque de atividades
desportivas, mais de 20 modalidades
praticadas em ginásio e piscina, em
horários variados e a preços acessíveis
a toda a população.

O Mercado de Benfica é um Mercados com maior afluência de Lisboa com mais de 150 postos de
venda e uma grande variedade de produtos. A gestão do Mercado de Benfica é atualmente da Junta de
Freguesia de Benfica.

Alimentar peixaria, frutaria, talho, padaria, charcutaria, mercearia, churrascaria, restauração e bebidas
Não Alimentar flores, plantas, artigos de jardinagem, vestuário, sapataria, têxteis, bijuteria e quinquilharias

O Programa Giro
tem como objetivo
identificar e
acompanhar situações
de isolamento na
população sénior na
freguesia.

Projeto de Incentivo à Leitura -
Dinamização de Bibliotecas
Escolares - Atividades desenvolvidas
duas vezes por semana nas bibliotecas
das escolas da freguesia
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A equipa de Higiene Urbana da
JFB varre e retira o lixo do
recinto do Mercado de Benfica

Joana, participa no programa
“Brincar com a Música”
no JI José Salvado Sampaio

Avó utiliza Benfica Bus para se
deslocar a consulta no Hospital de
Sta Maria.



Pai dirige-se à JFB
para fazer a inscrição
de João e da Joana
no Programa de
Férias Ativas e de
José no Programa
de Férias
Desportivas
promovidos pela JFB.

O Licenciamento de
proximidade, do
espaço público, passou a
ser uma das
competências das juntas
de freguesia, na
sequência da reforma
administrativa

A mãe dirige-se À
JFB para fazer o
licenciamento da
ocupação do
espaço público
com esplanada e
suportes
publicitários do
restaurante onde
trabalha.



 
 
Inf4kids 







O avô e avó dirigem-se ao
Jardim do Mercado, onde uma
equipa de jardineiros trata das
flores e relva, assegurando a
manutenção deste espaço
verde da freguesia. O avô joga
às cartas com os amigos na
pérgula, enquanto a avó faz
exercício físico utilizando os
equipamentos de ginástica
disponíveis no jardim.







A equipa da Higiene Urbana da JFB assegura a varredura da rua da
escola, e remove o lixo das papeleiras das áreas envolventes.
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AjuDAR Benfica, programa de recolha e
distribuição diária de refeições, produzidas e não
consumidas, doadas por instituições parceiras, por
alguns dos agregados familiares mais carenciados
da freguesia. 

Inf4kids Atividade lúdica
educativa, gratuita, para aquisição
de competências básicas no âmbito
das tecnologias de informação, que
decorre quinzenalmente em todas
as escolas de 1ºciclo e Jardim de
Infância da freguesia.

Benfica Bus é um serviço de
Transporte Solidário que procura
suprir algumas das necessidades
de deslocação da população na
freguesia de Benfica.

As Atividades de
Enriquecimento Curricular
(AEC) são atualmente
promovidas pela JFB, no
agrupamento de escolas Quinta
de Marrocos: Inglês, Atividade
Físico-Desportiva, Expressão
Musical, Expressão Plástica e TiC
(Tecnologias de Informação e
Comunicação)

Brincar com a Música Programa semanal
destinado a crianças dos jardins-de-infância da rede
pública da freguesia de Benfica, que tem como
objetivo despertar interesse na música e promover
estímulos para a atenção e a concentração




inglês


 
  
 AjuDar Benfica
- Zero Desperdício

 
 
 manutenção e
reparação da calçada
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d Junta de Freguesia

Mãe leva o João, 
a uma consulta 
de acompanhamento
no Gabinete de
Psicologia da JFB.

  

 
Passeio 
a Monsanto 
 









 

teatro
 





O José de 11 anos, do 6º ano,
frequenta o Apoio ao Estudo e

Ocupação de Tempos Livres da
Academia do Saber, na EBI

Quinta de Marrocos

Mãe participa na
aula de Zumba e
Cross Fit do
programa 
Mexe-te no
Jardim

Pai faz recolha de sangue para Análises
Clinicas, no Centro Clínico

Horário Análises Clínicas
Segunda a Sexta 08:00/11:00
Sábado 09:00/11:00

O Avô e a Avó visitam a Feira de
Artesanato na Estrada de Benfica

A Joana o João e o José
brincam no Parque Infantil
da R. Republica Peruana
recentemente alvo de pinturas 
e reparações de manutenção.

José participa na iniciação
ao Mergulho do Benfica
Aventura, na Piscina do
Complexo Desportivo do
Bairro da Boavista

A Família Pereira leva o cão ao
Benficanino, o parque canino da
Mata de Benfica e passeia no
Parque Silva Porto



 

Filminhos Infantis
 




Família vai à Feira 
da Bagageira 

no CC Fonte Nova

A Companhia de 
Teatro Sénior "3ºActo"
é uma actividade de teatro
integrada no programa do
Envelhecimento Sénior Activo
da Junta de Freguesia de
Benfica

Feira da Bagageira Artigos em
segunda mão, velharias, reciclados,
projectos inovadores, DJ,
animação, massagens, ateliers de
reciclagem e Street Food são
alguns dos atrativos desta Feira
realizada mensalmente, de Março a
Outubro, no parque de
estacionamento do Centro
Comercial Fonte Nova.

Mexe-te no Jardim: Iniciativa
de desporto totalmente gratuita e
aberta a toda a população, que
decorre todos os Domingos de
manhã, entre os meses de maio
e julho, entre as 10h e as 12h. 

Feira de Artesanato de Benfica
1º sábado de cada mês, 
das 10:00 às 18:00 na Estrada de
Benfica

Benfica Aventura
Programa que visa a promoção
do Desporto e Turismo Aventura
em Benfica, proporcionando à
população a oportunidade de
praticar Desporto Aventura a
baixo custo.

Academia do Saber Apoio
Pedagógico e ocupação de tempos
livres para alunos do 2º ciclo. Todos os
dias, das 16h às 19h no Agrupamento
de Escolas Quinta de Marrocos

  
  


Teatro Sénior 3º 
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d Festas de Benfica

De 25 a 28 de junho, as
associações e clubes da freguesia
juntam-se nesta grande festa
popular, que volta a trazer a
Benfica a tradição dos santos
populares, música, bailaricos pela
noite dentro, sardinhas na brasa,
bifanas e petiscos, rifas e
manjericos.

Este ano haverá dois palcos - mais
um que no ano passado - por onde

vão passar os artistas convidados.

No primeiro dia do Arraial, a noite

será animada por Ruth Marlene.

No dia 26, sobem ao palco os

Diabo na Cruz e as Marchas

Infantis das escolas da freguesia.

José Cid é o cabeça de cartaz do

dia 27 de junho, dia em que

desfila a Marcha de Benfica e 

da Boavista.

O último dia do Arraial, 28 de junho,
será animado com um Festival de
folclore, os fados da grande Lena
Silva e ficando o encerramento a
cargo de Sebastião Antunes e
Freddy Locks.

No ano passado, passaram pelo
Grande Arraial de Benfica mais de
30 mil pessoas. u

d Grande Arraial em Benfica
Junho é o mês dos Santos Populares e a Junta de Freguesia de Benfica volta a
organizar o seu Grande Arraial, que vai animar a freguesia durante quatro dias.



Benfica. “São problemas
cuja resolução não
compete à Junta de

Freguesia, mas para os quais
continuarei a sensibilizar as
entidades competentes. São,
de facto, questões que urge
resolver”, sublinhou Inês
Drummond.

Esta foi uma primeira Consulta
Pública no Calhariz que terá

resultados muito em breve,
quando a população for chamada a

votar nos melhores
projetos de
intervenção para o
bairro.

Foi também a
primeira de várias
iniciativas em que a
Junta de Freguesia
vai desafiar a

população a participar ativamente na
decisão do que deve ser feito em
Benfica.

Os moradores do Bairro do Calhariz
decidiram ainda constituir-se em
Comissão ou Associação de
Moradores, para melhor poderem
discutir com as entidades oficiais,
nomeadamente com a Junta de
Freguesia, as suas reivindicações. u
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Cerca de 70 pessoas participaram no
encontro que a Junta de Freguesia de
Benfica promoveu com a população do
Bairro do Calhariz, no passado dia 4 de
junho.

O objetivo foi ouvir e discutir com os
moradores os projetos para o bairro.
Para dois espaços, a Junta de
Freguesia propôs, em alternativa, um
Parque Infantil, um Espaço de Lazer ou
um Parque de Fitness.

As opiniões dos participantes foram
diversas quanto à forma de revitalizar
estes dois espaços, numa discussão

muito participada e animada.
“Fiquei muito satisfeita com o
resultado deste encontro.
Não é uma obrigação, é um
gosto conversar com a
população sobre aquilo que pretende
para o seu bairro”, disse a Presidente
da Junta de Freguesia de Benfica, Inês
Drummond.

Além da discussão sobre os projetos
para a ocupação de dois espaços, os
moradores abordaram outras
preocupações, designadamente
relacionadas com as habitações e com
o acesso à estação de comboios de

d Espaço Público

d Consulta Pública 
no Calhariz
Junta de Benfica deu voz aos 
moradores do Calhariz para decidirem 
sobre intervenções no bairro.

NOVO CENTRO DE DIA EM BENFICA
Já foi lançada a 1ª pedra para a construção do novo Centro de Dia de Benfica, com
capacidade para 50 utentes, que deverá estar concluído em 2016.

O novo Centro de Dia vem colmatar uma necessidade premente em Benfica, freguesia onde
o Departamento de Planeamento Estratégico da Câmara Municipal de Lisboa identificou a
carência de sete equipamentos, entre lares de idosos e centros de dia.

O Centro de Dia tem funcionado, de forma provisória, nas instalações da Junta de Freguesia
de Benfica, entidade que agora contribui financeiramente para construção do novo
equipamento com uma verba de 81 mil euros. O terreno foi cedido em direito de superfície
por um período de 50 anos, renováveis, pela Câmara Municipal de Lisboa.

O novo Centro de Dia terá cerca de 400 m2 de área coberta, implantada num terreno com
700 m2. Terá uma sala de convívio, sala de refeições, enfermaria, um pátio interior para
atividades dos utentes, salas para os serviços administrativos e jardim exterior.
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FEIRA DE
DESPORTO 
E SAÚDE
Decorreu no passado dia 6
de junho mais uma edição
da Feira de Desporto e
Saúde no Jardim do
Mercado em Benfica!
Ao longo do dia, estiveram
disponíveis vários Rastreios
de Saúde, Demonstrações
Desportivas, Mega Aulas,
Massagens e Workshops,
num evento inteiramente
dedicado à saúde e ao
bem-estar, que atraiu muita
gente ao Jardim do
Mercado para participar nas
diversas atividades.
Neste dia, também a Feira
do Artesanato de Benfica
que decorre mensalmente
na Estrada de Benfica, se
realizou no Jardim do
Mercado, enriquecendo
esta iniciativa realizada a
pensar na saúde e bem-
estar da população de
Benfica!
Esta foi mais uma iniciativa
muito participada da Junta
de Freguesia de Benfica que
iremos seguramente repetir.

BENFICA CLICKS | 2.ª EDIÇÃO 
Após o grande sucesso da 1ª edição do concurso de fotografia
Benfica Clicks, a Junta de Freguesia de Benfica promove novamente
esta iniciativa, entre os meses de Junho e Agosto. 
Este concurso pretende divulgar e promover o património cultural e
social da freguesia de Benfica através da técnica da fotografia.

A 2.ª edição Benfica Clicks” terá como tema “Viver Benfica”, e, tal como a
edição anterior, é uma iniciativa aberta a todos os fotógrafos amadores.
Participe! Partilhe o seu olhar sobre Benfica.

BENFICA AO LUAR – CINEMA AO AR LIVRE
Benfica ao Luar é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Benfica que
concilia a divulgação do cinema de animação infantil com a
dinamização e utilização dos espaços verdes da freguesia.
Este ano com a parceria da MONSTRA, estamos a preparar sessões de
cinema para o público geral e infantil, dando continuidade a uma iniciativa criada em 2012 e que
pretende aproximar a sétima arte da população, transformando os espaços verdes da freguesia
de Benfica em palcos de cultura.
Bairro da Boavista, Jardim do Mercado, Eucaliptal de Benfica e Quinta da Granja, são os espaços
que servirão de palco para os filmes de animação nos dias 2, 4, 9, 11, 16 e 18 de Julho.
Participe nesta iniciativa!

LISBON WOMEN’S CUP
A freguesia de Benfica recebeu, nos passados dias 23 e 24
de maio, o Lisbon Women´s Cup 2015, o único torneio
internacional de futebol feminino de clubes em Portugal.

Organizado pelo Clube Futebol Benfica, Fófó – cuja equipa
feminina conquistou o Campeonato Nacional e a Taça de
Portugal desta época 2014/2015 – o torneio contou com o
apoio da JFB, da CML, do Turismo de Lisboa e da Associação de Futebol de Lisboa. e a participação
das equipas femininas do Atlético Madrid, FC Eindhoven e CD Transportes Alcaine-Zaragoza.

Esta iniciativa teve como objetivo contribuir para a promoção do futebol feminino em Portugal e, em
particular, na cidade de Lisboa e na freguesia de Benfica, dando a conhecer a modalidade sobretudo
aos mais jovens. 

A 1ª edição do Torneio Internacional de Futebol Feminino, Lisbon Women's Cup terminou com a
vitória da equipa do CD Transportes Alcaine-Zaragoza, na final contra o Atlético de Madrid Féminas
decidida a penaltis com um resultado de 4-2, após um empate po 1-1 no tempo regulamentar.




