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Apoio à Família, com 7 academias
desportivas, 3 academias artísticas
gratuitas, Atividades Extra Curriculares,
atividades de ocupação de tempos
livres e apoio ao estudo para os alunos
do 2º ciclo, com apoio psicológico,
todas com professores, monitores e
auxiliares formados especificamente
para desenvolver atividades lúdico-
pedagógicas com as crianças e jovens
de Benfica.

Continuaremos este trabalho, e este ano
ainda procuraremos melhorar a cada dia
o serviço que prestamos à nossa
comunidade escolar. Porque não nos
demitimos das nossas
responsabilidades e estamos cá para
apoiar as famílias.

Chamo também a sua atenção para o
Suplemento “Vitalidade”, incluído nesta
edição. Porque este é o mês do
regresso às aulas dos mais novos mas é
também o Mês do Idoso. Cruzamos as
duas gerações nesta edição, dando-lhe
conta das inúmeras atividades que
promovemos para uma população que
acarinhamos com especial prazer e
dedicação: os nossos seniores. 
E conheça o testemunho de Arlete Rito,
ex-vogal da Educação da nossa Junta
de Freguesia, que muito dedicou da sua
vida à nossa freguesia.

Por fim, destaco a conclusão do
processo de consulta pública sobre o
que pretendem os nossos fregueses
para Benfica. Os projetos vencedores
da 4ª edição do Orçamento Participativo
da Freguesia de Benfica são conhecidos
este mês e, depois, é tempo de
arregaçar as mangas para os executar.
Recebemos 49 propostas, 17 das quais
cumpriam os requisitos do regulamento
e foram colocadas a votação.

A adesão da comunidade a estes
processos de participação e envolvimento
na vida da freguesia dão-nos alento para
continuarmos e para replicarmos o

f Outubro é o mês de maior azáfama
para as famílias, com os preparativos
para uma nova etapa na vida das
crianças e jovens, de articulação de
horários escolares com atividades extra-
curriculares, de uma nova rotina familiar.

Nesta edição, damos as boas-vindas a
toda a comunidade escolar da nossa
freguesia - alunos, professores,
educadores, monitores, auxiliares, pais e
encarregados de educação – embora
saibamos que nem tudo corre como
desejaríamos. O ano letivo começou
mais tarde e, ainda assim, com muitas
escolas sem os quadros de docentes
completos, gerando mais uma vez
instabilidade nas famílias. É a esta
desresponsabilização reiterada do
Governo em relação à escola pública
que procuramos dar resposta, no
âmbito das nossas competências.

Não fosse o empenho das autarquias,
nomeadamente das juntas de freguesia,
e tudo seria pior.

Conseguimos – e damos-lhe conta
disso nestas páginas – concluir uma
importante obra, na Escola EB1 e
Jardim de Infância Parque Silva Porto. 
O bloco de salas de aula do 1º ciclo
ficou pronto e os alunos do 1º ciclo
puderam iniciar o ano letivo nas novas
instalações. Esperamos que, se tudo
correr bem, a restante obra também
fique concluída em breve e as crianças
do jardim de infância possam regressar
à sua escola. Uma escola “nova”, com
todas as condições que os tempos
atuais exigem. Porque o sucesso
escolar também depende das
condições em que os alunos aprendem.

Mas o nosso empenho em garantir
melhor educação às nossas crianças e
jovens vai muito para além da obra
física. Na área da Educação, damos
apoio às famílias mantendo as escolas
abertas durante todo o ano, incluindo no
mês de agosto, com a Componente de

modelo noutras iniciativas. É assim, com
uma participação cívica efetiva, que se
reforça a qualidade da democracia.

Uma nota final, em jeito de “última hora”
desta edição. Reunimos a Comissão
Social de Freguesia para debater as
formas de colaboração que a freguesia
de Benfica pode desenvolver com
outras entidades do poder local e
central, no âmbito do processo de
acolhimento de refugiados. Entre outras
decisões, vamos disponibilizar o nosso
Centro ECRI – Em Cada Rosto
Igualdade, para que, dentro das suas
competências, faça o acompanhamento
dos 500 refugiados que a cidade de
Lisboa deverá acolher. Este Centro,
único na cidade e no país, presta
informação útil aos imigrantes, no
âmbito da lei de estrangeiros, e
encaminha os processos de
regularização para o SEF, que funciona
nas mesmas instalações.u

(Inês Drummond)
Presidente

d O REGRESSO ÀS AULAS E O MÊS DO IDOSO
Este número da nossa revista é dedicado, como não podia 
deixar de ser, ao Regresso às Aulas. 
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As obras da Escola do Parque Silva
Porto estão a decorrer a bom ritmo, e
dentro do prazos previstos, tendo já
ficado concluída a obra do bloco sul
das salas de aula do 1º ciclo, o que
permitiu que estes alunos iniciassem
o ano letivo já nas novas instalações.

Esta obra é uma promessa da CML e
reivindicação antigas de toda a
comunidade escolar. Insere-se no
Programa Escola Nova e tem em

vista melhorar os edifícios e adequá-
los aos programas e conceitos das
escolas atuais: com acessibilidade
para todos, mais segurança,
eficiência energética e condições de
conforto para alunos, docentes e
pessoal auxiliar.

Esta escola da nossa freguesia está
implantada num terreno de mais de 
9 mil m2 e tem capacidade para cerca
de 380 alunos. Além das 16 salas de

aula, vai ter tem um recreio coberto,
zonas verdes, refeitório, ginásio,
balneários, campo de jogos
descoberto e biblioteca.

Inclui 12 salas de ensino regular e 
4 para alunos surdos com ensino
bilingue. Tem ainda duas salas para
atividades destinadas a meninos
surdos.

A escola foi construída na década de
60 e nunca tinha sofrido obras de

d Escola do Parque Silva Porto
1ª fase das obras concluída 
Está concluída a primeira fase das obras neste equipamento escolar 
do Agrupamento Quinta de Marrocos.

Educação k

beneficiação. O ginásio estava
interdito há alguns anos por falta de
condições de utilização, não existia
um parque infantil e as paredes e
cobertura tinham infiltrações graves.

Para a antiga casa do guarda está
prevista a instalação de uma
biblioteca/ludoteca. Está também
prevista a criação de uma mini-horta
pedagógica no recreio.

Esta escola pertence a um
agrupamento de referência do ensino
bilingue (português e língua gestual
portuguesa), acolhendo quatro
turmas de surdos (duas do jardim de
infância e duas do 1º ciclo), com
crianças oriundas não só de Lisboa
mas de outras regiões do distrito.

Tem uma equipa técnica multi-
disciplinar, composta por docentes,
formadores de língua gestual,
intérpretes, professores de ensino
especial, terapeutas da fala,
psicólogos, assistentes operacionais.

Quase todos os elementos desta

comunidade têm formação específica
em linguagem gestual.

Esta escola também desenvolve um
projeto de intervenção precoce com
crianças (bebés) que ainda não
podem frequentar o Jardim de
Infância.u

d Educação
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d Educação

Setembro é o mês do regresso às
aulas. À azáfama da compra do
material escolar junta-se o entusiasmo e
expetativa das crianças em relação ao
novo ano escolar.

Reencontram-se amigos, conhecem-se
novas caras, estreiam-se livros e
cadernos. Para os pais e encarregados
de educação, é também uma nova
etapa. Fazem-se contas ao orçamento
familiar para fazer face às despesas
sempre avultadas deste mês de
Setembro. Preparam-se novas rotinas.
Decide-se como ocupar os tempos
livres dos mais pequenos.

A Junta de Freguesia de Benfica
assume-se, mais uma vez, como
parceira dos pais e dos alunos nesta
gigantesca tarefa, p ara que este seja
mais um grande ano letivo para todos!

Banco de Livros 
Escolares de
Benfica
O Banco de
Livros Escolares
pode
representar

uma grande ajuda na redução das
despesas relativas a este novo ano
letivo. Quem tem livros que já não usa
pode entregá-los na Junta de Freguesia
de Benfica. Eles podem servir a outras
crianças. Quem precisa de livros pode
pedi-los, apresentando uma lista dos
que necessita.

O Banco de Livros Escolares está
disponível para toda a população. Basta
dirigir-se à Junta de Freguesia de Benfica.

Componente de Apoio à
Família (CAF) e Atividades de
Animação e Apoio à Família
(AAAF)
Tiveram início a 1 de setembro, como é
habitual, as atividades das CAF e AAAF
da Junta de Freguesia de Benfica para
o novo ano letivo. Estes programas são
uma enorme mais-valia para as
crianças da freguesia, que ocupam os
seus tempos livres com atividades
desportivas e lúdicas que contribuem

para o seu desenvolvimento. 

Representam, igualmente, uma
grande ajuda para os pais e
encarregados de educação, a
braços, todos os anos, com a
dificuldade em ocupar os tempos
livres das crianças nos períodos

em que se encontram a
trabalhar.

A Junta de Freguesia de
Benfica é responsável pela
gestão de todas as CAF´s e
AAAF´s das escolas básicas
do 1º ciclo e jardins de
infância da freguesia.

Estão disponíveis atividades como
Futsal, Hip-hop, BTT, Música, Teatro,
Natação, Padel, Judo, Triatlo,
Basquete, Desporto Aventura, Iniciação
às Tecnologias de Informação e
Comunicação entre muitas outras.

Atividades de
Enriquecimento Curricular
(AEC´s)

A Junta de Freguesia de Benfica
assegura este ano a gestão de todas as
AEC´s nos dois agrupamentos de
escolas da freguesia: Agrupamento de
Escolas Quinta de Marrocos e
Agrupamento de Escolas de Benfica.

Estas atividades, de caráter facultativo,
vão incidir nas seguintes áreas
programáticas:

- Educação Física
- Educação Musical
- Expressão Dramática

- Expressão Plástica
- Inglês
- Tecnologias de Informação e
Comunicação TIC)

Projeto Intervir Benfica
Já é conhecido da população da
freguesia e vai continuar. O projeto
Intervir Benfica visa a prevenção de
comportamentos de risco e a
promoção de hábitos de vida
saudáveis. Trabalha ao longo de todo
o ano letivo com as crianças, jovens e
famílias das escolas da freguesia. Tem
uma vertente de prevenção, através
de programas de competências
pessoais e sociais, e outra de
intervenção nas situações
identificadas como de risco. Neste
caso, entram em ação os Gabinetes
de Apoio ao Aluno e à Família
(GAAF).

Programas de
competências
pessoais e sociais
(“Pré-competên cias” –
Pré- escolar; “Crescer a
Brincar” – 1º Ciclo;
“Reflexos” – 2º e 3º
Ciclos).

d Regresso às aulas
em Benfica
Para apoiar as famílias em mais este ano letivo, a Junta 
de Freguesia de Benfica disponibiliza um conjunto de 
serviços e atividades para os mais novos. Conheça-as! Procuram, pelo contrário, facilitar a

inclusão social do aluno e a
participação das famílias. São também
realizadas ações de sensibilização
para alunos, pais, professores,
assistentes operacionais, bem como
workshops para as famílias e para a
formação de monitores das CAF.

Academia do Saber

A Junta de Freguesia de Benfica inicia,
neste novo ano letivo, um novo projeto
de Apoio ao Estudo e Ocupação de
tempos livres para os alunos do 2º
ciclo das escolas de Benfica.

A Academia do Saber estará
disponível diariamente entre as

16h e as 19h, com um
programa que conjuga o
Apoio ao Estudo Diário
com ateliers lúdico-
pedagógicos nas áreas de
Informática, Artes
Plásticas, Música e Teatro/
Escrita Criativa.u

Junta de Freguesia de Benfica6

Destinam-se a desenvolver nas
crianças e jovens comportamentos
positivos. Trata-se de uma ferramenta
fundamental para dotar as crianças e
os jovens de capacidades para
fazerem escolhas acertadas, melhorar
o seu poder de decisão e, em
simultâneo, a sua autoestima.

GAAF - Gabinetes de Apoio ao
Aluno e à Família

Funcionam nos dois agrupamentos de
escolas da freguesia: Agrupamento de
Escolas Quinta de Marrocos e
Agrupamento de Escolas de Benfica.
Visam detetar e intervir precocemente
em situações de risco e/ou risco
potencial, desenvolvendo um trabalho
articulado e sistemático com a família,
com a escola e com outros agentes
externos, de que são exemplo as
Comissões de Proteção de Crianças e
Menores, a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, o tribunal ou
os psicólogos.

No GAAF também são organizadas
atividades como teatro, audiovisuais,
animação de pátio, entre outras, que
visam o combate à exclusão social.

Presidente da JFB, Inês Drummond e os Vogais Ricardo Marques e André Valentim 
em reunião de articulação de projetos entre desporto e educação
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d Férias em Benfica
Os números são impressionantes e são
parte do retrato do sucesso das nossas
atividades de verão. A outra parte do
retrato – a mais importante - são os
rostos felizes das crianças e jovens que
participaram nos nossos programas.

1011 220 95 213

Total

Crianças
em férias

511 Férias Ativas

80 Férias Desportivas

420 Férias Verão CAF
60 Férias Ativas

100Férias Desportivas

60 Férias Verão CAF

25 Férias Ativas

10 Férias Desportivas

60 Férias Verão CAF
66 Férias Ativas

15 Férias Desportivas

132 Férias Verão CAF

Total

Atividades 
com crianças

Total

Número de
Monitores

Total

Deslocações
para atividades/
Autocarros

Férias Benfica em números

d Educação Mobilidade Urbana k

d Mobilidade para todos 
em Benfica a bom ritmo
150.000€ para adaptação das passadeiras a cidadãos de mobilidade 
reduzida em Benfica.

A Câmara Municipal de Lisboa vai
estabelecer, até ao final do ano, um
protocolo de delegação de
competências com a Junta de
Freguesia de Benfica, para um
investimento de 150 mil euros
destinado à adaptação das passadeiras
para cidadãos com mobilidade
reduzida. A decisão foi tomada em
Assembleia Municipal, no passado mês
de julho, numa sessão em que também
foi discutida a Petição “Pela rápida

execução do Orçamento Participativo
da CML de 2013 – Mobilidade para
todos em Benfica”. Através do
empenho dos peticionários, da Junta
de Freguesia de Benfica, representada
pela sua Presidente, Inês Drummond,
das Comissões da Área Metropolitana
de Lisboa (Direitos Sociais e Cidadania
e Mobilidade e Segurança) e da
disponibilidade da própria Câmara
Municipal, foi possível chegar a um
entendimento e conciliar todas as

posições. Para além da empreitada da
Câmara Municipal de Lisboa já lançada
para a Estrada de Benfica, é de
assinalar ainda a recomendação à
CML, aprovada por unanimidade pela
Área Metropolitana de Lisboa, para que
eventuais passadeiras que, por
questões de prioridade ou de falta de
verba, fiquem de fora das empreitadas
da Junta ou da Câmara, venham a ser
incluídas no orçamento camarário do
ano seguinte.u

A pausa letiva é sempre um período
muito aguardado pelos mais novos
mas, simultaneamente, uma
preocupação para os pais e

encarregados de educação. Muitos,
não têm como ocupar os miúdos ou
uma rede familiar próxima que dê
apoio nesta fase. Na Junta de
Freguesia de Benfica, procuramos a
cada ano melhorar a nossa oferta de
atividades de verão, indo ao encontro

das necessidades dos pais e das
preferências dos participantes. Praia,
campo, desporto, aventura, visitas
pedagógicas…

Fizemos um pouco de tudo neste ano,
para carregar as baterias para o ano
letivo que agora começa.u
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d Orçamento Participativo

d Orçamento Participativo 
de Benfica - 4ª edição
A Junta de Freguesia de Benfica está a promover, até ao
mês de outubro, a 4ª edição do Orçamento Participativo
da Freguesia de Benfica.

Os cidadãos que residem na Freguesia
são, desta forma, chamados a
pronunciar-se sobre os projetos que
gostariam de ver concretizados. A fase
de apresentação de propostas decorreu
até ao final do mês de julho e os
resultados serão divulgados em
outubro.

Trata-se de um modelo que é mais do
que consultivo, assumindo também um

caráter deliberativo. Além de analisar
aquilo que são as prioridades de
investimento definidas pelos fregueses,
a Junta de Freguesia promove um
processo de votação e compromete-se
a executar os projetos vencedores, tal
como aconteceu nas edições
anteriores.

O Orçamento Participativo é, assim, um
importante instrumento de envolvimento

dos cidadãos na dinâmica de
governação da freguesia, contribuindo
para o reforço da qualidade da
democracia, para o aumento da
transparência dos processos e para o
envolvimento económico, político, social
e cultural dos cidadãos, promovendo a
sua participação cívica e a sua
capacidade de decisão sobre os
assuntos da Freguesia.

PROJECTOS A VOTAÇÃO

Os cidadãos que participaram na fase
de apresentação de propostas podem
participar também na fase de votação
dos projetos finalistas.
Findo o prazo de apresentação de
propostas, a Junta de Freguesia
apreciou tecnicamente as mesmas e,
de entre todas, selecionou as que

Mais uma vez, este ano, a Junta de
Freguesia de Benfica irá disponibilizar
25 mil euros para os projetos
apresentados no âmbito do OP. Como
forma de garantir a concretização de
um maior número de projetos, o valor
máximo a atribuir por iniciativa será 
de 5 mil euros.

obedeciam aos critérios definidos no
regulamento, para serem submetidas a
votação no âmbito do OP.

Os projetos mais votados serão
concretizados pela Junta de Freguesia
em 2016.

Podem votar no Orçamento
Participativo da Junta de Freguesia de
Benfica todos os cidadãos eleitores em
Benfica e todos os alunos do parque
escolar de Benfica, com mais de 16
anos (mediante apresentação do cartão
de aluno).u

Nº Valor Área de Intervenção Descrição

1 5000€ Espaço Público Pintura no chão para marcação de lugares de estacionamento na Rua Augusto Costa para
melhorar o estacionamento dos moradores. Executar a poda das árvores que existem na rua.

2 5000€ Desporto Benfica By Night: Realização de Caminhadas Noturnas, na freguesia, ao início da noite,
orientadas por guias voluntários responsáveis pelo percurso.
Sinalização dos pontos de partida e chegada, e do percurso assinalando com mobiliário
urbano o Património Cultural da freguesia.

3 5000€ Cultura Dinamizar as noites de Verão da freguesia e com animação cultural.

4 5000€ Desporto Desenvolver um circuito de crossfit no Parque Silva Porto (Mata de Benfica): colocação de
barras fixas, paralelas, alguns pneus e cordas e pesos livres.

5 1500€ Ambiente/Cultura Realização de um Mercado Ecológico e Bio com atividades alternativas, duas vezes por
ano, num dos parques da freguesia.

6 5000€ Espaço Público Jardins com baloiços no Bairro das Pedralvas.

7 5000€ Desporto Criação de um circuito de manutenção física no Jardim do Eucaliptal de Benfica, através da
colocação de vários equipamentos de postes com barras de elevações, paralelas, de
saltos, com argolas, bancos de abdominais, etc.. Placa explicativa no início do circuito
definindo várias etapas de corrida e respetivo percurso, paragens obrigatórias em cada
equipamento espalhados ao longo de todo o Jardim, onde se encontrarão também placas
a identificar o respetivo exercício a executar.

8 5000€ Espaço Público/Cultura Execução de um projecto de Arte Urbana em graffiti em todo o muro do Cemitério de
Benfica, desde o início da Rua Quinta do Charquinho até ao portão / entrada n.2 do
Cemitério.

9 5000€ Espaço Público/Educação Proporcionar uma sala de aula funcional e digna às crianças que frequentam a turma 2º/2ª
da EB1 Jorge Barradas: colocação de estores; pintura das paredes, recuperação dos
painéis de corticite, substituição das lâmpadas/arrancadores dos candeeiros de teto.

Nº Valor Área de Intervenção Descrição

10 5000€ Educação / Ação Social Organização de um núcleo educativo de informática para adultos e adultos seniores.

11 5000€ Espaço Público Criação de um Parque Canino na zona do relvado da Quinta da Granja: vedação de
um espaço do relvado, por exemplo a zona esquerda (de quem vai no sentido do
Colombo) logo a seguir ao Quiosque e ao Parque Infantil.

12 5000€ Espaço Público/ Educação Criação de zona abrigada com cobertura de acesso/permanência dos alunos da
escola EB1 José Salvado Sampaio.

13 5000€ Espaço Público Reabilitação do espaço situado num beco no seguimento da Rua Cidade de Cacheu,
junto ao Mercado de Benfica, para criação de estacionamento. (traseiras da Rua João
Frederico Ludovice): retirar os bancos de jardim da zona calcetada, cortar o lancil de
passeio de acesso àquela zona e efetuar marcações de estacionamento.

14 2500€ Cultura Projeto “Cinema de Novo”: recuperar as sessões de cinema em Benfica. No Verão
recriar o cinema ao ar livre, no inverno recriar as matinés.

15 1500€ Espaço Público Colocação de dois ou três bancos na Rua da Casquilha, no troço entre a Rua Tomás
de Figueiredo e o Jardim do Mercado.

16 5000€ Espaço Público Dinamização e Modernização do
Mercado de Benfica: criação de uma
nova imagem e modelo de
comunicação para o Mercado de
Benfica.

17 5000€ Espaço Público / Educação Instalar um telheiro na EB1 Jorge
Barradas que faça a ligação entre o
portão da escola e a porta principal do
edifício, para proteção das crianças
nos dias de chuva.

Orçamento Participativo k



São cada vez mais as pessoas que,
na cidade, cultivam uma parcela de
terreno – designada por talhão - seja
por mero lazer ou como complemento
ao rendimento familiar.

Benfica não é exceção. Temos hortas
urbanas na Quinta da Granja e na
Boavista, num total

de cerca de 10 mil m2 de área
cultivada.

A mais antiga, na Quinta da Granja -
inaugurada em novembro de 2011 e
paredes meias com o Estádio da Luz
e o Centro Comercial Colombo - tem

54 talhões com 150 m2 e um talhão
com 280 m2. Estão ao cuidado de 54
hortelãos (assim se designam estes
pequenos agricultores), que ali
plantam um pouco de tudo: alfaces,
tomates, couves, flores, algumas
árvores de fruto entre muitos outros

produtos.

Na Boavista - uma horta mais recente,
inaugurada em junho de 2014 - foram
disponibilizados 15 talhões, cedidos
mediante um protocolo com a
Associação de Moradores do Bairro
da Boavista. Esta associação decidiu
realizar um sorteio entre os residentes

no bairro interessados em cultivar uma
horta, processo que foi acompanhado
pela Câmara Municipal de Lisboa.

Nos dois parques, embora as hortas
sejam cedidas a apenas uma pessoa,
são inúmeros os casos em que

é toda a família
que participa na atividade.

De enaltecer é também o
convívio e o espírito de
grupo que se cria
entre os vários
hortelãos. Ao
partilharem

um espaço comum, vigiam-no entre si
e zelam pelo interesse do grupo que
ocupa o espaço cultivado e as
redondezas. E, claro, trocam
experiências, formas de cultivo,
sementes e, não raras vezes, os seus
produtos.

Esta atividade tem ganho tantos
adeptos e é tão importante para a
manutenção de um
ecossistema sustentável
nas cidades que a
Assembleia Geral das
Nações Unidas
decidiu

que 2014 seria o Ano Internacional da
Agricultura Familiar. Foi o
reconhecimento desta importante
organização mundial para o contributo
que a agricultura
familiar dá para a
segurança

alimentar, para a irradicação da
pobreza, para a gestão dos recursos
naturais e para a proteção do meio
ambiente e sua sustentabilidade.

O principal objetivo foi reposicionar a
agricultura familiar no centro das
políticas agrícolas, ambientais e

sociais de cada país.

Em Lisboa, a Câmara
Municipal dá formação
em Agricultura
Biológica a todos os
hortelãos bem como
apoio técnico
contínuo.u
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d Espaço Público

d Hortas Urbanas em Benfica
O Campo na CIdade!
As hortas "pintam" de verde as zonas urbanas e são um complemento ao
rendimento familiar ou uma forma de lazer para quem delas cuida. Conheça as
hortas urbanas de Benfica.

Quinta da Granja

Quinta da Granja

Boavista



8
d Estrada de Benfica

Um dos eixos principais da freguesia, a histórica Estrada 
de Benfica foi construída com a finalidade de ligar a periferia 
ao centro de Lisboa.

15Junta de Freguesia de Benfica14

d Benfica Footsteps

om inicio em Sete Rios, junto
ao Jardim Zoológico, este
arruamento termina na

rotunda das Portas de Benfica, junto
à Amadora, integrando o início da
antiga Estrada Nacional 249 que,
ligava Lisboa a Sintra.

Originalmente o seu início era na
Praça de Espanha, seguindo pela
atual Avenida Columbano Bordalo
Pinheiro, até à zona do Jardim
Zoológico, de onde seguia

pelo Calhariz de Benfica até à saída
pelas Portas de Benfica.

Entre 1962 e 1973 a Estrada de
Benfica partilhava o traçado
rodoviário com as linhas de
elétricos, nomeadamente com a
carreira nº 5 que ligava o Largo do
Carmo a Benfica.

Atualmente esta estrada é, na
maioria do seu traçado, reservada a
transportes públicos durante o dia,

podendo ser usada
por todo o trânsito
durante a noite,

sendo um acesso rodoviário
secundário da periferia ao centro de
Lisboa.

Foi ao longo desta movimentada via,
desde tempos imemoriais, que se
desenrolou grande parte da História
da Freguesia de Benfica. Riquíssima
em termos de arquitetura
habitacional, são de destacar vários
edifícios como o conjunto
habitacional, pré-pombalino,
ocupando os números 554 a 560; o
edifício com o n.º 631 onde
funcionou a primeira Escola de

Benfica, da iniciativa do
Centro Republicano; o edifício
pombalino no n.º 648, com
varandas e águas-furtadas; entre
muitos outros.

Destacamos o antigo Campo da
Feiteira construído junto à Vila Ana e
Vila Ventura, do qual já não restam
quaisquer vestígios. Trata-se do
primeiro campo atlético que pode
considerar-se ter pertencido ao 

então designado Sport Benfica,
atual Sport Lisboa e Benfica.
Inaugurado em 1907, este campo

tinha capacidade para 8
mil espetadores, com
uma dimensão de 120
metros de comprimento

por 79 metros de largura. Foi neste
campo que o Benfica afirmou o seu
nome e começou a movimentar
multidões, arrastando-as, também,
para outros campos da região de
Lisboa onde exibia o seu futebol.u

Vista aérea sobre Benfica, Lisboa, 195...
C.M.L./D.E.P., in archivo photographico da C.M.L.

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.

8

Estrada de Benfica (Rua Professor Lima Basto), Lisboa, 1961.
Artur Inácio Bastos, in Arquivo Fotográfico da C.M.L.

Estrada de Benfica (Igreja). Artur Inácio Bastos,
in Arquivo Fotográfico da C.M.L.

Benfica Footsteps k
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A nova época do Complexo
Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica arrancou com

muitas novidades. Além das modalidades que já conhece, convidamo-lo a conhecer
e experimentar as novas atividades que disponibilizamos este ano.

Nível 0 - Nestas aulas pretende-se que os alunos aprendam os passos iniciados da Kizomba (dança
angolana) e que desenvolvam noção de ritmo. Outro dos objetivos das aulas é relaxar após um dia de
trabalho e libertar o corpo e a mente. As aulas são destinadas a homens e mulheres, mas não precisa
de comparecer com par.

Horário terças-feiras, das 20h00 às 20h45

Nível 1 - Este nível é indicado para praticantes que já possuam algumas noções da Kizomba e
que queiram desenvolver um pouco mais a técnica e desenvolver pequenas coreografias

Horário terças-feiras, das 20h45 às 21h30

Aula de grupo desenvolvida em ambiente descontraído, ao som da música, onde a bicicleta
estática permite trabalhar a musculatura das pernas, braços e tronco, com baixo impacto ao nível
das articulações, permitindo ainda a perda de peso, trabalho cardiovascular e força.

Nesta modalidade a altura mínima exigida é 1,50m tendo como material obrigatório fato de banho,
touca e sapatos adequados. Aula com número mínimo de inscritos (4 alunos).

Horário segundas, quartas, sextas e sábados, das 12h30 às 13h15. Segundas, quartas e sextas
feiras, das 20h45 às 21h30; quartas-feiras, das 8h45 às 9h30

Aula que promove o desenvolvimento global da criança/jovem, ao nível psicomotor, cognitivo,
sensorial, psicológico, emocional, relacional e comunicativo. A adaptação ao meio aquático e toda
a terapêutica é realizada individualmente ou em pequeno grupo, num ambiente em que o
técnico/terapeuta privilegia a criação de um ambiente relacional e securizante, passando pelo
desenvolvimento de atividades psicomotoras aquáticas onde a individualidade de cada
criança/jovem é respeitada.

Horário domingos, das 11.45h às 12.30h

Esta modalidade promove a saúde e o bem estar físico, mental e espiritual. Visa o
desenvolvimento, harmonização e unificação do ser, independentemente da idade ou da
condição física.

Horário terças e quintas-feiras, das às 12h15

As aulas de Capoeira são destinadas a grupos heterogéneos e sem faixa etária específica. Proporcio -
nam aos praticantes um convívio na diversidade, com o objetivo de criar um grupo coeso onde se
desenvolvam as potencialidades de cada indivíduo, embora num espírito de crescimento coletivo!

Horário terças, quintas e sextas-feiras, das 18h00 às 19h30

Aula que mistura coreografias simples e divertidas com exercícios localizados. É uma modalidade
que permite um treino completo.

Horário quintas-feiras, das 20h00 às 20h45

Direcionada para crianças dos 6 aos 11 anos, ajuda a desenvolver um estilo de vida saudável ao
incorporar o fitness como uma parte natural da vida das crianças. A aula é composta por vários
tipos de dança bem como uma componente lúdica adequada a esta faixa etária.

Horário segundas-feiras, das 17h45 às 18h30

Esta modalidade permite a realização de exercícios funcionais que fortalecem os músculos que
dão suporte e estabilidade ao abdómen, à zona pélvica e à bacia, sendo os principais, os
abdominais, os lombares, os oblíquos e os glúteos.

Horáriosextas-feiras, das 19h15 às 20h00

Programa de intervenção ao nível da monotorização do exercício com vista 
à promoção da saúde e qualidade de vida através da adoção de um estilo de 
vida saudável. Profissionais com formação em exercício lideram sessões de
avaliação e aconselhamento para a atividade física, criando soluções 
personalizadas e integradas.

Horário Marcação Prévia
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A nova pista foi inaugurada no fim-de-
semana de 12 e 13 de setembro, com
a realização do Campeonato Nacional
de BMX 2015. A prova foi organizada
pela UVP-Federação Portuguesa de
Ciclismo, em colaboração com a
Associação de Ciclismo de Lisboa, a
Câmara Municipal de Lisboa e a Junta
de Freguesia de Benfica.

O BMX é uma jovem disciplina olímpica
do ciclismo, desde 2008, que continua

em desenvolvimento e tem
vindo a ganhar popularidade
por todo o mundo. O
campeonato Nacional é o
momento alto da época,

onde serão atribuídos os
títulos/camisolas de Campeão Nacional
para o ano seguinte, nas categorias de
Cadetes, Juniores, Elite, Masters e
Femininas +15 anos.

A pista de BMX da Boavista é a
primeira infraestrutura deste tipo no
concelho de Lisboa. Reúne
características técnicas para receber
eventos nacionais, dispõem de curvas
em asfalto e de um sistema de
drenagem, que permite a sua utilização

praticamente
todo o ano.

“Queremos
agradecer ao
Município de
Lisboa e à Junta de Freguesia de
Benfica por apostar na construção da
pista de BMX da Boavista, e pelo
apoio disponibilizado na organização
do Campeonato Nacional. Estamos
convencidos que iremos colher frutos
no futuro com a realização deste
evento, que irá impulsionar mais
jovens interessados em praticar
desporto BMX, que é o terreno ideal
para os jovens iniciarem as técnicas
do ciclismo”, afirmou Luís Guégués,
Diretor de BMX – Federação
Portuguesa de Ciclismo. u
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d Benfica inaugura primeira
Pista de BMX de Lisboa
A freguesia de Benfica tem mais um equipamento
desportivo pioneiro: uma Pista de BMX,
no Bairro da Boavista, a primeira na cidade
de Lisboa.

d Complexos Desportivos
da Junta de Freguesia de Benfica
Benfica conta com dois complexos desportivos totalmente equipados e
preparados para a prática de várias modalidades.

Complexo Benfica
O Complexo Desportivo da Junta de
Freguesia de Benfica conta com uma piscina
de 25 metros, com 6 pistas e 5 balneários.
Tem um espaço em plano de água que
permite lecionar diversas modalidades
aquáticas (natação, utilização livre e
hidroginástica) ao mesmo tempo.

O Ginásio com uma dimensão de 15 x 25
metros, e um horário compreendido entre as
8h e as 21h30, nos dias de semana. Pode ser
alugado, consoante horário disponível, para
prática de desportos indoor (ténis de mesa e
voleibol) mas também de desportos de
combate. Está equipado com dois balneários
e duas bancadas.

O Ringue António Livramento pode ser
alugado por 25€/hora até às 17h nos dias de
semana ou 28€/hora após as 17h ou aos fins
de semana. Conta ainda com uma bancada
com capacidade para cerca de 100 pessoas
e 5 balneários.

Complexo Bairro da Boavista
O Complexo Desportivo do Bairro da Boavista
dispõe, em vários horários, das modalidades
de natação para adultos, crianças,
hidroginástica e natação livre. A piscina
aquecida de 25 metros tem oito pistas e o
complexo dispõe de dois balneários. O
pavilhão pode ser alugado para a prática
desportiva de diversas modalidades indoor
(futebol, andebol e
basquetebol). u

Desporto k

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

Bairro da Boavista
Segunda a Sexta
09.30h / 20h15
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Foi um enorme sucesso a edição
deste ano do Grande Arraial de
Benfica. Mais de 60 mil pessoas
passaram pelo evento, que se
prolongou por quatro dias.

As associações e clubes da
freguesia juntaram-se à Junta de
Freguesia de Benfica na
organização desta grande festa
popular, demonstrando enorme
entusiasmo e capacidade de
mobilização.

Pelos dois palcos passaram, entre
outros artistas, José Cid, Ruth
Marlene, Diabo na Cruz,
Sebastião Antunes, as Marchas

Infantis das escolas da freguesia,
a Marcha de Benfica e da
Boavista, e o Festival de Folclore
da Cidade.

A Junta de Freguesia de Benfica,
na pessoa da sua Presidente Inês
Drummond, agradece a todas as
entidades participantes e
colaboradores, todo o apoio
prestado, e que tanto contribuiu
para o sucesso do Grande Arraial
de Benfica:

"Foi com a ajuda de todos que
juntámos na Freguesia de
Benfica, durante os quatro dias do
evento, mais de 60 mil pessoas.
Foram 30 mil no ano passado, o
que demonstra que o esforço e
dedicação que todos deram a
esta festa valeram a pena.

Reforçámos a nossa convicção
de que este tipo de iniciativas não
só mobiliza a população – a

residente na
freguesia e não só
– como dinamiza o
comércio local e
promove a atividade e o
relacionamento entre as
associações e coletividades.
Foram mais de três dezenas de
entidades que, além do trabalho
meritório que todos os dias
desenvolvem em prol da nossa
comunidade, se envolveram
entusiasticamente nesta
iniciativa.

Estamos todos de parabéns.
Demos um enorme salto
qualitativo nesta edição do
Grande Arraial, o que nos satisfaz
e nos traz novos desafios para o
próximo ano. Contamos convosco
para prepararmos um Grande
Arraial de 2016."u

d Arraial de Benfica
Mais de 60 mil passaram pelo Arraial de Benfica.

"Foi com a ajuda de todos que juntámos
na Freguesia de Benfica, durante os quatro dias
do evento, mais de 60 mil pessoas. Foram
30 mil no ano passado, o que demonstra que
o esforço e dedicação que todos deram a esta

festa valeram a pena.”
Inês Drummond

d Festas de Benfica Festas de Benfica k
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Junta de Freguesia de Benfica

d Cultura

REUNIÃO DESCENTRALIZADA 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA
Realiza-se no próximo dia 7 de outubro, pelas 18h30,
a Reunião Descentralizada da CML em Benfica, nas
instalações da Escola Secundária José Gomes.

A Câmara Municipal de Lisboa organiza,
mensalmente, reuniões públicas descentralizadas,
que têm como objetivo ouvir mais de perto o que os
cidadãos têm para dizer sobre as zonas da cidade
onde vivem. A reunião de dia 7 de outubro, destina-se
aos munícipes da freguesia de Benfica.

Nestas sessões, cerca de 20 munícipes previamente
inscritos, podem expor as suas preocupações
relativamente à freguesia. O executivo camarário e
os dirigentes municipais e a presidente da Junta de
Freguesia de Benfica, Inês Drummond, estarão
presentes para responder às questões e apresentar
as soluções previstas para responder às
necessidades dos participantes.

DIA MUNDIAL DA
MÚSICA
Em Benfica o Dia Mundial
da Música vai ser
comemorado com um
concerto de Música
Portuguesa da VIVIANE.
Viviane nasceu em França
e veio para Portugal aos 13
anos de idade. Aí, iniciou a
sua carreira musical em
1990 quando formou
juntamente com Tó Viegas
o grupo ENTRE ASPAS.
No ano em que comemora
os 10 anos de carreira a
solo, a cantora vem ao
Auditório Carlos Paredes
para apresentar em Benfica
o espetáculo “10 anos a
solo”. 
Neste espetáculo, Viviane
privilegia a voz, a
interpretação, a guitarra
portuguesa e convida uma
vez mais o Fado a entrar
nas suas canções.
O concerto de
comemoração do Dia
Mundial da Música realiza-
se no dia 2 de outubro, no
Auditório Carlos Paredes,
às 21.30h

ASSOCIAÇÃO + BENFICA DE PARABÉNS!
A candidatura da +Benfica aos fundos comunitários do “Portugal 2020” obteve a melhor
pontuação, a nível nacional, do conjunto de projetos que foram apresentados ao nível
urbano.

A Associação + Benfica – que reúne a JF de Benfica e mais de 2 dezenas de associações,
IPSS, coletividades, agrupamentos de escolas e clubes desportivos – viu assim reconhecida

a sua capacidade para desenvolver uma importante
intervenção de caráter social na freguesia.

Avaliado em 1,7 milhões de euros, este projeto vai apenas
receber 303 mil euros, para uma intervenção a
desenvolver em 7 anos, no entanto, continuaremos a unir
esforços e levar por diante o projeto, promovendo

iniciativas de inclusão social, combate
à pobreza e ao abandono
escolar, com enfâse em
medidas de inovação e
empreendedorismo
social. Estão previstas

iniciativas de apoio ao desenvolvimento de viveiros de
empresas, apoio à atividade por conta própria, às

microempresas e à criação de empresas nas seguintes zonas:
Colina das Escolas e IPL; Calhariz Velho; Calhariz Novo; Zona
Histórica; Boavista; Bairro dos Funcionários da Cadeia de Monsanto;
Santa Cruz; Pedralvas; Charquinho e Estrada A-da-Maia.

FOFÓ
O Clube Futebol Benfica fez história na
última temporada ao conquistar o
primeiro triplete na história do Futebol
Feminino em Portugal, vencendo o
Campeonato Nacional, a Taça de
Portugal e a primeira Supertaça de
Futebol Feminino em Portugal.

As atletas, equipa técnica e dirigentes
do Fófó estão de parabéns pelo
excelente desempenho e resultados.

Em Benfica, aguardamos já com grande
expectativa os resultados da nova
época da equipa sensação da freguesia! 
Foto: http://futebolfemininoportugal.com/

Menção Honrosa – No Mercado Menção Honrosa – Luz

A 2ª edição deste concurso de
fotografia decorreu sob tema “Viver
Benfica” e contou com 12
participações, totalizando a entrega
de 29 trabalhos que destacaram o
património 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
10 de setembro para avaliar os 29
trabalhos apresentados e escolher os
vencedores, tendo decidido de forma
consensual a atribuição dos seguintes
prémios:

1.º Prémio – A AZÁFAMA DO
MERCADO DE BENFICA – DESDE
1971 A FAZER “VIVER BENFICA”, de
Bruno Martins, BMCM (pseudónimo);

Menção Honrosa – NO MERCADO,
de Catarina Martins, CAM (pseudónimo);

Menção Honrosa – LUZ, de Gonçalo
Nunes, Eduardo Mourão (pseudónimo);

d O Benfica Clicks voltou!
Benfica Clicks, 2ª edição – Concurso de Fotografia.
Após o grande sucesso da 1ª edição do concurso de
fotografia Benfica Clicks, a Junta de Freguesia de Benfica 
promoveu novamente esta iniciativa, entre os meses de Junho e Agosto.

1.º Prémio – A azáfama do Mercado de Benfica - Desde 1971 a fazer “Viver Benfica”

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.u



Assembleias de Voto

Escola
Secções N.º Eleitor
de Voto (de - a)

1 B 6 - B 5028
2 B 5029 - B 10582
3 B 10606 - B 15210
4 B 15211 - B 16791

Escola Pedro de Santarém 5 B 16796 - B 18211
6 B 18213 - B 19515
7 B 19516 - B 20725
8 B 20726 - B 20878

J 42 - J 3097
9 J 3099 - J 4436
10 J 4440 - J 5634
11 D 3 - D 4810
12 D 4811 - D 7022
13 D 7023 - D 8379

Escola 52 - Jorge Barradas 14 D 8380 - D 9692
15 D 9693 - D 10916
16 D 10917 - D 12073
17 D 12074 - D 13185
18 H 4 - H 2816
19 H 2821 - H 4461

Escola 125 - Bairro da Boavista 20 H 4462 - H 5547
21 H 5548 - H 6219

G 6 - G 2471
22 5 - 6167
23 6169 - 12043
24 12044 - 21573

Escola Quinta de Marrocos 25 21576 - 30451
26 30457 - 33845

E 3 - E 1237
27 E 1240 - E 5728
28 E 5730 - E 6785
29 C 5 - C 4568
30 C 4569 - C 5940
31 C 5941 - C 7155

Escola 17 - José Salvado Sampaio 32 C 7156 - C 7876
F 7 - F 2871

33 F 2872 - F 4499
34 F 4500 - F 4691

I 3 - I 2208

Alteração de locais  de voto

Números de Eleitor com letra C, F ou I, que votavam habitualmente na EB1 Parque Silva Porto (Mata de Benfica) votam na EB1 José Salvado Sampaio
(Rua Dr. Cunha Seixas, 1500-225 Lisboa).

Os números de Eleitor com  letra E , que votavam na EB1 Jorge Barradas votam agora na EB1 Quinta de Marrocos (Estrada de Benfica, 549 1549-017
Lisboa)

No dia das eleições a Junta de Freguesia de Benfica disponibilizará um autocarro para o transporte regular dos
eleitores nos trajectos entre as Escolas acima referidas.

Informe-se sobre o seu nº do eleitor através da Internet (www.recenseamento.mai.gov.pt), via
SMS (escreva a seguinte mensagem: RE <espaço> nº identificação civil sem check-digit
<espaço> data de nascimento AAAAMMDD, exemplo: RE 1444880 19531007 e envie para
3838) e na sua Junta Freguesia, também aberta no dia da eleição. 


