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expectativa mais informações
sobre o avanço deste projeto.
Esta aposta clara da Câmara em
dotar a freguesia de mais
equipamentos para idosos é uma
conquista importante para
Benfica.

Gostaria também de destacar o
lançamento do Cartão B, um
instrumento que veio dinamizar o
comércio de rua em Benfica e
que, lançado há um mês, regista
um enorme sucesso e adesão.
Era uma necessidade urgente dos
nossos lojistas que nos pediram
que os ajudássemos a encontrar
uma forma de atrair mais pessoas
para a rua e para as suas lojas.

O Cartão B, um cartão que traz
descontos e vantagens a quem
faz compras em Benfica, já tem
mais de 130 lojas aderentes e o
interesse quer por parte dos
comerciantes, quer dos
utilizadores continua a aumentar.
Não deixe de acompanhar as
novas iniciativas que vamos
desenvolver em conjunto com os
nossos comerciantes. Descubra
as novidades no comércio de
Benfica!

Estas são áreas de intervenção
que demonstram a nossa grande
aposta na promoção da vida de
bairro. Não precisa de ir muito
longe para encontrar tudo o que
precisa. Está tudo aqui, mesmo à
porta, na SUA Benfica.

f Este ano decidimos receber a
primavera com um grande almoço
que juntou cerca de 300 seniores
do nosso bairro. Para além de um
agradável convívio tivemos
oportunidade de contar com a
presença do Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina. E foi com
grande entusiasmo que obtivemos
a notícia que o há muito
ambicionado lar vai mesmo
avançar.

O Presidente da CML fez questão
de reconhecer que Benfica não
pode esperar mais por
equipamentos de apoio aos mais
“antigos” e anunciou que haverá
novidades sobre o avanço deste
projeto nos próximos meses.
Fernando Medina foi mesmo mais
longe e anunciou que Benfica não
vai apenas receber um Lar de
Idosos, mas uma estrutura muito
mais completa, que visa a
promoção do relacionamento
entre gerações e da troca de
experiências e saberes
acumulados. Este espaço
pretende ser um verdadeiro centro
intergeracional contemplando
debaixo do mesmo teto, para
além do Lar de Idosos, outro tipo
de equipamentos para crianças e
jovens.

Há muitos anos que a Junta de
Freguesia vem reivindicando a
construção de um lar pelo que
aguardamos com grande

Sugestão de última hora:
aceite o meu convite para o
Monsanto Primavera Fest, um
festival de música portuguesa
totalmente gratuito, que se
realizará de 13 a 15 de maio, e
contará com José Cid e António
Zambujo como cabeças de
cartaz.

Espero por si!

(Inês Drummond)
Presidente

d PRIMAVERA E RENOVAÇÃO NA AGENDA DE BENFICA
Lar de Idosos de Benfica vai finalmente avançar
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Segurança k

d Benfica acolhe Base
de Socorro do INEM
Benfica vai acolher uma base de socorro do INEM (Instituto 
Nacional de Emergência Médica), nas instalações do Parque Silva Porto

Esta base integra, além do
parqueamento de uma viatura de
emergência médica, uma sala de
operações, alojamento permanente e
simultâneo para dois elementos do
SIEM (Sistema Integrado de
Emergência Médica) e uma sala de
armazenamento de consumíveis
sanitários. A criação deste espaço
decorre de um protocolo de
colaboração assinado entre a Junta
de Freguesia de Benfica e a direção
do INEM que considerou esta
localização um ponto estratégico da
cidade de Lisboa, com vias de acesso
rápido para os pontos nevrálgicos da
cidade. O INEM, que é a entidade
responsável pela organização das
atividades de socorro médico, decide

a distribuição das bases das suas
ambulâncias em função de critérios
de localização relacionados, entre
outros, com as vias de acesso
rodoviário que permitam maior
celeridade na resposta aos pedidos
de auxílio.
Dada a importância da localização
desta base de socorro em Benfica, a
Junta vai disponibilizar também o
acesso a vários espaços das suas
instalações no Parque Silva Porto
(que albergam as suas atividades de
manutenção do Espaço Público)
como a copa/refeitório e as
instalações sanitárias providas de
balneário/duche. Vai ainda garantir o
abastecimento gratuito de águas
sanitárias e eletricidade e a limpeza e

manutenção das instalações e
equipamentos. Uma das mais-valias
da localização desta base de socorro
na freguesia vai ser a capacitação de
cerca de 30 funcionários da Junta de
Freguesia em Suporte Básico de
Vida, uma formação oferecida pelo
INEM e que permitirá a estes
colaboradores da autarquia
responder a situações básicas de
emergência. O protocolo com o INEM
prevê também que no futuro possam
existir eventuais apoios à Junta de
Freguesia de Benfica,
designadamente no que concerne à
cedência de equipamentos que visem
melhorar o funcionamento deste
Posto de Socorros e/ou de outros
serviços similares. u

Árvores de Benfica
com nova aparência
Benfica é um dos bairros de Lisboa
mais rico em vegetação, existindo
cerca de 6 mil árvores de várias
espécies diferentes. A manutenção e
tratamento deste parque arbóreo é
fundamental para a sustentabilidade da
freguesia e para a qualidade de vida da
população.

A poda de árvores é uma tarefa
frequente e imprescindível para a
saúde das árvores mas também para
garantir a segurança de pessoas e
bens. Nas últimas semanas, foram
executadas intervenções de poda em
diversas artérias de Benfica. Este
trabalho, que abrangeu mais de 600
árvores, teve como objetivo garantir o
seu crescimento equilibrado e
saudável, prevenir eventuais quedas de
ramos que possam causar danos
físicos ou materiais, evitar danos
maiores em casos de temporais e
fenómenos da natureza adversos e,
também, melhorar a visibilidade e
segurança na via pública.

Estas intervenções foram realizadas
com base no Plano Anual de
Intervenções que foi criado
para acompanhar a
evolução do extenso
parque

arbóreo da freguesia. Este plano
resultou da avaliação fitossanitária do
estado de conservação e manutenção
das árvores de Benfica e tendo em
conta as prioridades identificadas e o
orçamento da freguesia.

Parque Silva Porto de
cara lavada
O Parque Silva Porto prepara-se para

receber o bom tempo com
aspeto e equipamentos

melhorados, depois da

realização de pequenas intervenções
que tiveram como objetivo reabilitar e
melhorar as valências deste espaço
verde de Benfica. A principal novidade
foi a criação de mais uma zona de

merendas e a requalificação das

zonas de merendas existentes, com
colocação de novas mesas e bancos e
a limpeza das mesas de pedra.
Também foram colocadas novas
papeleiras e efetuadas as podas das
árvores do Parque. u

d Espaço Público

d Espaços verdes de Benfica 
recebem a primavera
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d Desporto e Saúde

O Clube de Caminhada e Corrida é
uma atividade semanal e gratuita
orientada para um público dos 15 aos
70 anos, independentemente do nível
de preparação física e objetivos de
treino.

Este novo projeto tem como objetivo
promover a prática de atividade física
sistemática e é orientadao por
profissionais de Educação Física,
num ambiente agradável e
convidativo e em contacto com a
natureza.

O Clube de Corrida e
Caminhada, dinamizado pela Junta
de Freguesia de Benfica, arrancou no
passado mês de janeiro e tem
contado semanalmente com um
número cada vez maior de
participantes, reunindo neste
momento mais de 50 pessoas que
escolhem iniciar o seu fim-de-semana
de uma forma mais saudável. 

O ponto de encontro é às 9h45m
no Complexo Desportivo da Junta,
todos os sábados.

A participação em provas de
corrida ou caminhada é também
um dos objetivos deste clube que
esteve representado na Meia e Mini
Maratona de Lisboa realizadas a 20
de março, com um grupo de cerca
de 30 pessoas.

Também para promover a atividade
física, mas juntando-lhe uma
componente familiar, está de volta já
em maio, a nova edição da Corrida
Pais e Filhos no Parque Florestal do
Monsanto, que depois do sucesso
alcançado em 2014 e 2015, avança
para a sua 3ª edição. Esta corrida,
organizada pela Junta de Freguesia
de Benfica, leva pais e filhos a
percorrem, juntos, uma distância de 1
ou 2 milhas (1,6km ou 3,2km) num
trilho natural com muita aventura e 

diversão. Esta iniciativa quer
promover a atividade desportiva e
hábitos de vida saudável, reforçando
a relação familiar e intergeracional,
bem como o contacto privilegiado
com a natureza. Para além dos
percursos de 1 ou 2 milhas,
estão previstas várias
atividades especialmente
dirigidas às
famílias, como
o Tiro ao Arco,
Slackline ou
Pinturas Faciais.

As inscrições
podem ser feitas
no Complexo
Desportivo da
Junta ou através
do preenchimento
de um formulário online em www.jf-
benfica.pt e têm o custo de 1€ por
adulto. u

Este novo projeto da Junta de
Freguesia de Benfica destina-se às
pessoas com +de 60 anos residentes
em Benfica e integra valências como
a Avaliação e Acompanhamento
Físico, com sessões de periodicidade
bimensal, para avaliação e
aconselhamento para a atividade
física, criando soluções
personalizadas e integradas; as
Atividades Aquáticas na piscina da
Junta integrando, por exemplo,

hidroginástica, jogos ou outras
atividades lúdicas em meio aquático;
as Atividades de Exterior, que tanto
podem ser uma caminhada, como
uma aula de ginástica sénior ao ar
livre, entre outras e a Atividade de
Dança, onde os idosos poderão
praticar atividades rítmicas
expressivas (coreografias, etc.).

Cada uma destas atividades irá
desenvolver-se tendo em conta as

características de cada grupo, com
uma regularidade semanal. 

As Atividades Aquáticas decorrem
todas as quartas feiras às 8:45h e as
Atividades de Exterior realizam-se às
sextas feiras às 10h com ponto de
encontro na Junta de Freguesia de
Benfica. Terças-feiras às 10h, é a
hora da Dança, no ginásio do
Complexo Desportivo de Benfica. u

d Corridas para todas as
idades no seu Bairro
Em Benfica, é agora possível caminhar ou correr

todos os sábados de manhã, em vários

percursos, no Parque Florestal de Monsanto,

participando no recém-criado Clube de

Caminhada e Corrida.

d Benfica quer pôr os
idosos a mexer
Benfica tem uma nova atividade para os mais velhos: o programa Benfica

Ativa acaba de entrar em funcionamento e vai proporcionar aos utentes

seniores atividades como dança, ginástica, atividades em meio aquático ou

no exterior, 3 vezes por semana, a um custo simbólico de 5€ por mês.
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A intenção foi transmitida pelo
Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa (CML), Fernando Medina, a um
público privilegiado e particularmente
interessado de cerca de 300 idosos,
durante o almoço comemorativo da
Primavera em Benfica, a que presidiu,
a convite da Junta de Freguesia de
Benfica.
A necessidade de equipamentos para
idosos na freguesia está identificada
desde 2010, quando o Departamento
de Planeamento Estratégico da CML
verificou estarem em falta sete
equipamentos, entre lares de idosos e
centros de dia, tendo em conta as

características e número de habitantes
de Benfica, que possui uma camada
da sua população bastante
envelhecida.

Mas o Presidente da CML quer ir mais
longe e anunciou que Benfica vai ter
não apenas um Lar de Terceira Idade
mas sim um Centro Intergeracional,
como já existe em outros bairros da
cidade. Trata-se de um equipamento
que integrará, além do muito
necessário Lar de Idosos, uma
Creche-Jardim de infância, um ATL e
outro tipo de equipamentos para
crianças e jovens, um espaço onde
será possível a promoção da partilha

de conhecimentos e afetos entre os
mais velhos e os mais novos. Este tipo
de equipamentos de última geração já
existe noutros locais da cidade e está
comprovada a sua mais-valia, quer
para os seus utentes (idosos, crianças
e jovens) quer para as suas famílias.

Nos últimos anos esteve prevista a
construção de dois lares de idosos 
– um da responsabilidade da Paróquia
de Benfica e outro da RUTE -
Associação de Solidariedade Social –,
para suprir as necessidades da
freguesia, mas acabaram por não se
concretizar devido a restrições
financeiras. u

d Novo Lar de Idosos 
de Benfica vai avançar
A concretização de uma necessidade antiga de Benfica vai finalmente
avançar: o há muito esperado Lar de Idosos, equipamento urgente para
apoiar os nossos cidadãos séniores.

d Benfica recebeu a Primavera 
com novidades para os mais velhos
Festa da Primavera com a presença de Fernando Medina, Presidente da

Câmara Municipal de Lisboa. 

Benfica juntou 300 dos seus

moradores séniores ao almoço para

comemorar a mudança de estação

com a sua Festa da Primavera, que

teve lugar no final de março e que

recebeu no Ringue António

Livramento o Presidente da CML,

Fernando Medina, num almoço

comunitário.

Esta iniciativa insere-se na estratégia

da Junta de Freguesia de Benfica de

promoção de programas direcionados

a seniores no sentido de promover um

envelhecimento ativo e saudável, de

prevenir o isolamento sénior e de

estimular o convívio e as relações

interpessoais. 

Durante o evento, o Presidente da

CML fez questão de sublinhar o
trabalho já levado a cabo pela Junta
de Freguesia com vista à melhoria da
qualidade de vida dos mais idosos e
destacou as prioridades da Câmara
em curso nesta vertente.

Assim, Fernando Medina destacou o
trabalho da autarquia nas questões de
melhoria das condições de segurança
na mobilidade e utilização dos
espaços públicos e privados, como
sejam a recuperação de passeios, a
remoção de obstáculos, o reforço da
recolha do lixo, a manutenção da
iluminação pública e a melhoria dos
pavimentos. Neste último aspeto, o
presidente da CML fez questão de
explicar que o trabalho que a CML
tem levado a cabo na substituição da

calçada portuguesa em algumas
zonas da cidade visa a melhoria da
qualidade de circulação de quem lá
vive, tendo em conta que aquilo que é
tradicional não pode impedir as
pessoas de fazerem a sua vida por
medo ou insegurança. 

Ainda na vertente do apoio domiciliário,
a CML tem vindo a levar a cabo
pequenas intervenções habitacionais
com vista a melhorar o usufruto do
interior e exterior das habitações das
pessoas com mais idade, como seja a
substituição de banheiras por outros
equipamentos mais fáceis de utilizar
como polibans, ou a instalação de
corrimãos para facilitar o acesso (dentro
e fora de casa) em segurança. u
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envelhecimento de uma
camada importante da
população de Benfica,
uma faixa de habitantes

que já atinge cerca de 
10 700 pessoas com mais

de 65 anos, boa
parte dos

quais entre
os 80 e os
90 anos.

articulação entre o Gabinete de
Psicologia da Junta e a Universidade
Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, que promove ações de
estímulo cognitivo através das
tecnologias. Este projeto piloto
inovador, criado em parceria com a
Copelabs (uma unidade de
investigação da Universidade
Lusófona focada na promoção do
bem-estar através do uso inteligente
das tecnologias e sistemas em rede),
tem como objetivo deter a evolução
da perda de funções, como a atenção
e a memória, resultado natural do

processo de envelhecimento.

Aplicado pela equipa de psicólogos
da Junta de Freguesia de Benfica,

este programa tem como
principal objetivo a estimulação não
só das funções cognitivas mas

também do relacionamento social dos
idosos e já conta com 150 inscritos.

No âmbito da formação/aprendizagem
para seniores, vai ter início no mês de
abril a Informática para Seniores,
um projeto vencedor do Orçamento
Participativo de Benfica 2015, que
propôs a organização de um núcleo
educativo de informática para adultos
e adultos seniores.

Como acreditamos que o
envelhecimento não pode ser
sinónimo de ficar fechado em casa ou
de percorrer apenas as ruas à sua
volta, o Programa Envelhecimento
Ativo e Saudável criou também um
conjunto de ações para combater o
isolamento e promover o inter-
relacionamento: o Férias Sénior é
um programa de 5 dias de férias no
Algarve com estadia num hotel e
animação garantida. 

Já o Benfica em Férias é um
programa de transporte para a praia
que, durante o mês de agosto,
permite aos idosos deslocarem-se à
Praia de Carcavelos de forma gratuita.
Já usufruiram deste serviço, desde
2013, quase 500 pessoas. 

A Junta de Freguesia de Benfica criou
também a Agenda Cultural Sénior
que desde 2011 já angariou mais de
3000 participantes e nas quais se
integram os Passeios Sénior, que
visam contribuir para o bem-estar
físico e intelectual da população de
maior idade, fundamental para um
envelhecimento ativo e saudável.
Assim, a Junta organiza regularmente
passeios e visitas culturais, que
proporcionam aos seniores da
freguesia, verdadeiros momentos de
lazer e convívio.

Já na vertente da atividade física e
desportiva, Benfica tem muito para
oferecer, a começar pela
Hidroginástica Sénior, adaptada
aos mais idosos e desenvolvida no
Complexo Desportivo de Benfica, uma
atividade que atraiu desde 2011 quase
mil participantes. As aulas de
Hidroginástica Sénior estão disponíveis
em 10 horários por semana, em vários
períodos do dia, e destinam-se a
maiores de 55 anos, reformados,
residentes e recenseados na freguesia,
sendo comparticipadas pelos utentes
de acordo com os rendimentos do seu
agregado familiar. Por fim, acaba de
ser criado o Benfica Ativa, abrindo a
possibilidade de praticar atividade
física diversa em mais três dias da
semana (ver página 7).

Em outubro, foram desenvolvidas
várias iniciativas
comemorativas
do Mês do
Idoso, tais
como, um
passeio de
barco no Tejo,
idas ao Teatro,

aulas de zumba para seniores, um
passeio Benfica Footsteps Sénior,
Gala Sénior Solidária e a estreia da
peça “Geração Esquecida”, do Grupo
3ºActo - Companhia de Teatro Sénior
de Benfica. O Grupo 3ºActo, é uma
atividade de teatro integrada no
programa do Envelhecimento Sénior
Ativo, composta por seniores da
freguesia e encenada pelo ator Durval
Lucena (ver página 21).

Este amplo programa de ações, que
vamos continuar a reforçar, mantém a
sua atratividade ao longo dos anos, e
só em 2015, atingiu mais de 1700
participações, sendo que muitos
participantes quiseram experimentar
mais do que uma ação. Quem disse
que os mais velhos não estão aí “para
as curvas”? u

d Envelhecer
em Benfica
Há 7 anos a trabalhar 
a qualidade de vida dos 
mais velhos

Junta de Freguesia de Benfica

ESGOTADO

Assim, com o intuito de acompanhar
esta realidade e adaptar os serviços e
valências da  freguesia às
necessidades dos seus
habitantes mais velhos, a
Junta de Freguesia de
Benfica criou um conjunto
de ações como, por exemplo,
o programa Memória Ativa
Sénior, um serviço com

A melhoria da qualidade de vida em
todas as vertentes possíveis é o
grande objetivo do Programa
Envelhecimento Ativo e
Saudável, uma iniciativa que
começou a ser construída há já sete
anos e que tem ganho novas
valências. Este programa decorre da
necessidade identificada, nos últimos
anos, de dar resposta ao crescente



A Junta de Freguesia de Benfica
disponibilizou programas de férias
para as crianças de Jardim de Infância
e 1º ciclo das escolas de Benfica
inscritas na CAF e AAAF e às crianças
de 2º ciclo que frequentam a
Academia do Saber.

Uma visita à "Casa do Futuro", e à
"Casa do Tinóni" ou uma ida ao
cinema, são apenas algumas das
atividades lúdico-pedagógicas
disponibilizadas durante as Férias da
Páscoa na Academia do Saber, num
programa variado com momentos de

entretenimento e
diversão, mas
também de
aquisição
pedagógica e
desenvolvimento
de competências.

As atividades lúdico-pedagógicas
nesta faixa etária são fundamentais
para desenvolver, de forma lúdica, a
construção do conhecimento,
criatividade e espírito crítico.

Entre as atividades desenvolvidas no
programa de Interrupção Letiva da
CAF/AAAF destacamos o “Eu Sou
Bombeiro” com a preciosa
colaboração do Regimento de
Sapadores de Bombeiros de Lisboa e
Bombeiros Voluntários Lisbonenses,
que trouxeram as suas equipas e
viaturas para demonstrar aos mais
novos o seu trabalho e a utilização

dos seus equipamentos. Aqui as
crianças puderam experimentar fatos
e capacetes, observar os carros,
testar mangueiras e assim conhecer
um pouco melhor o trabalho dos
Bombeiros. A equitação no Parque
Florestal do Monsanto com os cavalos
da Polícia de Monsanto, ou a visita à
Quinta Pedagógica dos Olivais, foram
também alguns dos pontos altos
destas férias, que proporcionaram,
sem dúvida, momentos inesquecíveis
a todas as crianças.

A criação de um Mural da Páscoa, o
Desporto Aventura, o Torneio
Desportivo INTERCAF ou a Caça ao
Ovo foram outras das atividades que
preencheram mais esta interrupção
letiva e animaram as férias das cerca
de 400 crianças inscritas nestes
programas.u
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d Férias da Páscoa na Freguesia
As Férias de Páscoa das crianças de
Benfica decorreram com grande 
animação! Foram 10 dias de muitas
atividades divertidas realizadas 
nas escolas ou em outros locais da
freguesia.

d Festival da Juventude
A Junta de Freguesia de Benfica realiza, de 15 de abril a 3 de julho, 

a segunda edição do Festival da Juventude.

Juventude k

Com uma vasta programação criada a
pensar nos jovens da freguesia, o
Festival da Juventude irá decorrer
durante mais de dois meses em
diversos equipamentos e espaços
públicos de Benfica, como o Jardim
do Eucaliptal, o Parque Silva Porto ou
o Auditório Carlos Paredes, contando
também com atividades previstas em
outras zonas do país, como a Serra
da Lousã ou a zona do Douro.

Estão agendadas mais de vinte
iniciativas, em áreas tão variadas
como a Música (com Festivais de

Música, Jazz, Tunas Académicas, Dj´s,

Hip-Hop), o Desporto (Maratona de

Futsal, Zumba, Night Run, Torneio

Internacional de Futebol Feminino), o

Desporto Aventura ou Teatro.

Este ano, além das iniciativas a realizar

na freguesia, está programado um

Intra-Rail pela linha do Douro (Porto,

Régua, Foz Côa), assim como uma

atividade de Canyoning na Lousã.

Com uma programação ainda mais

completa do que no ano passado, a

2ª edição do Festival da Juventude 

pretende trazer mais vida às ruas de
Benfica e mobilizar os jovens do bairro
para participar nas várias iniciativas.u
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Os utilizadores do comércio e

serviços de Benfica podem usufruir

de vantagens e descontos,

disponibilizados por sectores de

atividade tão diversos como

restaurantes, cafés e padarias, lojas

de roupa, papelarias e livrarias,

cabeleireiros, centros de

fisioterapia ou ortopedia,

farmácias, lavandaria,

óticas, costureiras,

ginásios e até os

produtos de todos os dias

como o talho, peixaria,

frutaria, etc.

Além de já ter sido

distribuido diretamente

nas casas dos moradores de

Benfica, o Cartão B pode agora ser

solicitado juntos dos lojistas ou nos

serviços da Junta de Freguesia de

Benfica. Para dinamizar este

programa foi criado um portal na

internet, o www.omeucartaob.pt no

qual cidadãos e comerciantes

poderão conhecer todas as

condições e vantagens do Cartão B,

Junta de Freguesia de Benfica14

d Comércio

d Cartão B
Cartão B com mais de 130 aderentes lança novas iniciativas

Comércio k

O Cartão

B, lançado

no

passado

mês de

março,

vai realizar

no próximo

dia 23 de abril, na Pastelaria Nilo, a

sua primeira iniciativa: trata-se de

um Stock Off, que na fase de pré-

lançamento já conta com 12

estabelecimentos pré-inscritos das

mais variadas áreas.

Outra iniciativa que está em

preparação é um Concurso

Gastronómico, que começará no

final de abril e terminará em junho,

com entrega de prémios a acontecer

em pleno Arraial de Benfica.

O Cartão B, um cartão que traz

descontos e vantagens a quem faz

compras em Benfica, já tem mais de

130 lojas aderentes e o interesse

quer por parte dos comerciantes,

quer dos utilizadores continua a

aumentar. A Junta de Freguesia de

Benfica distribuiu 25 mil cartões no

início do mês passado (diretamente

aos habitantes do bairro e nas lojas)

que estão quase esgotados e

pondera, dado o interesse

manifestado, partir para uma

segunda fase. Recorde-se que o

Cartão B pode ser utilizado no

comércio de Benfica (nas lojas

aderentes identificadas com o

respetivo dístico) quer por habitantes

do bairro, quer por qualquer pessoa

que o solicite, por exemplo, ao

balcão das lojas aderentes.

O objetivo desta iniciativa veio dar

resposta a uma solicitação antiga

dos lojistas de Benfica, que

consideravam necessária uma

qualquer medida que ajudasse a

procura no comércio deste bairro de

Lisboa. Com o Cartão B, pretendeu-se

ir mais longe e dinamizar também a

vida de bairro, trazendo os

cidadãos para a rua e levando-os a

conhecer melhor o comércio de

Benfica.

bem como solicitar informações

adicionais, como por exemplo,

inscrever-se para receber a

newsletter que divulgará

periodicamente as novidades.

O objetivo desta iniciativa é

dinamizar o espaço público do bairro

e levar cidadãos e comerciantes a

participarem de forma mais

envolvente na vida de Benfica,
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A Junta de Freguesia de Benfica abriu
um concurso público para a concessão
de licenças de ocupação de 13 novas
bancas de venda no mercado e que
vão poder ser exploradas por um
período de 4 anos.
Com o objetivo de diversificar a oferta e
atrair novos clientes ao Mercado de

Benfica será dada prioridade a
atividades como a comercialização de
produtos gourmet, produtos
congelados, produtos provenientes de
agricultura biológica e produtos
destinados à confeção de gastronomias
“étnicas”. Do pacote de prioridades faz
também parte a comercialização de

bebidas de origem vínicas e
espirituosas, produtos provenientes de
produtores locais e produtos de pesca
especializados (mariscos, etc.).
A atribuição dos novos espaços de
venda, que vêm enriquecer a oferta
comercial do Mercado de Benfica, deve
estar concluída no final de abril. u

O “Público” no 
Mercado de Benfica

O Mercado de Benfica continua a ser um dos locais de
Benfica mais procurados pelos meios de comunicação social
para fazer reportagens, vox-pops, anúncios ou até vídeos
comemorativos.
Exemplo disto foi a escolha deste Mercado

pelo Jornal Público para a realização de um vídeo em
360º, comemorativo do 26º aniversário deste jornal, num
dia em que o atleta olímpico Nelson Évora foi escolhido
para ser “diretor por um dia”.
Ao medir na redação do Jornal os 17,74m do salto
recorde deste atleta, a equipa do Público ficou abismada
com a perceção desta distância, tendo surgido a ideia de
fazer um vídeo imersivo de 360°, para partilhar com os
seus leitores da melhor forma possível a real
representação da distância deste salto.
O Mercado de Benfica foi um dos locais escolhidos para
estas filmagens e para participar nesta primeira experiência do
Público neste suporte!
O resultado deste trabalho pode ser visto em: 

www.publico.pt/26anos/360vr

d Benfica licencia mais 
bancas no Mercado
O Mercado de Benfica vai ter novas bancas ao 
serviço dos comerciantes e compradores de Benfica.

promover a vida de rua, o comércio de proximidade e de

qualidade.

Benfica tem um comércio rico, com cerca de 600 lojas das

mais diversas atividades, com alguns espaços de relevo

histórico que operam na Estrada de Benfica há mais de 70

anos.

O arranque deste programa começou no dia 11 de março

com a colocação do primeiro dístico de loja aderente na

Livraria Espaço Ulmeiro, local histórico e simbólico do

bairro. A escolha deste local prendeu-se também com o

facto de ser um dos locais de comércio mais antigos de

Benfica - e que corre o risco de encerrar devido a

dificuldades financeiras - mas, sobretudo, por ser o

exemplo de comércio de qualidade e de proximidade que a

Junta entende ser cada vez mais necessário nos bairros de

Lisboa. Depois deste momento simbólico, a Presidente da

Junta de Freguesia de Benfica, Inês Drummond, fez

questão de visitar todos os lojistas aderentes que estavam

inscritos na fase de lançamento. u

Parceiros Cartão B
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d Benfica Footsteps Benfica Footsteps k

9

Década de 50 do século XX

(sem data)

Foto: Gonçalo Nunes (Menção Honrosa no Concurso BenficaCliks)

A
s primeiras referências à
Paróquia de Benfica remontam
aos finais do século XIV.

Constituída durante séculos por casais
dispersos, a Paróquia de Benfica só
muito recentemente passou a
apresentar o atual aspeto de conjunto
populacional concentrado. Mas,
dispersa em casais ou concentrado
num todo urbano, a Paróquia de Nossa
Senhora do Amparo viveu sempre à
sombra da sua Igreja.

O atual edifício da Igreja Paroquial de
Nossa Senhora do Amparo inaugurado
em 10 de dezembro de 1809, é
relativamente recente, antes dele, duas
outras igrejas, situadas sensivelmente
no mesmo sitio, constituíram o lugar de

culto da Paróquia de Benfica.

Entre 1390 e 1392 a paróquia de
Benfica surge sucessivamente referida
em documentação, dedicada a Nossa
Senhora do Amparo e estando
dependente do Convento do Salvador,
em Lisboa, ao qual pagava uma renda.
Em 1582 verifica-se o primeiro registo
de casamento e de batizado na
paróquia e quatro anos depois dá-se a
constituição da Irmandade de Nossa
Senhora do Amparo. A 29 de agosto
de 1750 assiste-se ao início da
construção de uma nova igreja, com
vista à substituição de dois antigos
templos situados sensivelmente no
mesmo sítio, mas de dimensões
exíguas e dos quais já só restam

testemunhos escritos. 
O primeiro projeto e a conceção
da capela-mor são atribuídos ao Mestre
João Frederico Ludovice, arquiteto do
Convento de Mafra. Em dezembro de
1754 a obra é interrompida por razões
desconhecidas e a 1 de novembro de
1755 o grande terramoto provoca a
queda de alguns blocos de pedra das
paredes da igreja, ainda em
construção, provocando graves danos
na estrutura.

Nas Memórias Paroquiais (1758)
assinadas por João da Mata, é referido
que a nova igreja é dedicada a Nossa
Senhora do Amparo, com 5 altares: o
Mor, o de São Miguel e Santo António,
do lado da Epístola, e São Roque e

9

d Igreja Paroquial 
de Nossa Senhora do Amparo

Santa Catarina no lado do 
Evangelho.
Em março de 1780 as obras
recomeçam, agora sob orientação do
Mestre João Gomes e apesar do
percurso bastante acidentado a Igreja
Paroquial é finalmente inaugurada a
10 de dezembro de 1809, dia em que
se iniciaram as cerimónias da
sagração da Comunidade Paroquial
de Nossa Senhora do Amparo de
Benfica, as quais se prolongaram até
à festa da Padroeira, em 18 de
dezembro do mesmo ano. Apesar de
inaugurada com pompa e
circunstância, a igreja não estava
terminada. As obras de
aprimoramento continuaram

erguendo-se a torre do lado nascente,
ficando a do lado poente por construir.
Nela se montou um relógio em 1923,
que ainda hoje é possível admirar. 
Em 1963 dá-se restauração da
sacristia do clero,
adornando-a com um
rodapé de azulejos do
século XVIII,
provenientes do palácio
da Quinta da Buraca.

A edificação final
apresenta uma fachada de três
corpos, com uma planta de uma só
nave, possuindo quatro capelas
laterais.

O adro do lado nascente é enobrecido
por um belo cruzeiro, proveniente da

Igreja Velha. O adro do lado poente
cedeu parte do seu espaço, a norte e
poente, para a construção do atual
Centro Paroquial, entre 1959 e 1964.

Apesar do edifício da Igreja Paroquial
ser relativamente recente, é
importante referir que a Paróquia de
Benfica é uma das mais antigas da
cidade de Lisboa, contando já com
mais de 600 anos de existência.u

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.
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d Cultura

Jacinta, Maria João, Maria Anadon,
Yemanjazz, Rat Swinger, Reunion Big
Jazz Band, Soaked Lamb, Marta
Hugon, Lisboa String Trio e Couple
Coffee, são alguns dos grandes nomes
que já foram protagonistas nesta
iniciativa.

Este ano, na 7ª edição do Junta-te ao
Jazz, a decorrer nos dias 6 e 7 de maio,
apresentamos SELMA UAMUSSE e
ARSÉNIO MARTINS & AROMA JAZZ
TRIO. Junte-se ao Jazz nestes dias!

6 de maio • sexta-feira – 21.30h

“Selma Uamusse é uma cantora
moçambicana a viver em Portugal
desde 1988. Canta profissionalmente

desde adolescente,
tendo feito este
percurso como
performer a cantar
estilos variados. É
dona de uma voz
ágil e expressiva,
estando à
vontade tanto na
espiritualidade do
gospel, como no

fogo do rock, no calor da soul, no ritmo
do afrobeat, e até no jazz. 

Admiradora incondicional de Nina
Simone também canta as músicas da
“High Priestess of Soul”, defendendo
que a história não é para esquecer e
que “não podemos deixar de reivindicar
o que são os direitos que
conquistámos”.

A solo, Selma Uamusse explora as
raízes da sua pátria, usando ritmos
africanos e letras em línguas nativas,
com utilização de instrumentos
tradicionais como timbila e mbira,
combinando tudo com electrónica, num
ambiente por vezes psicadélico, bem
como outras referências que refletem a
sua história. Uma fusão rica e
inebriante. Entre Maputo e Lisboa
encontra-se presentemente a gravar o
primeiro álbum em nome próprio, tendo
já apresentado o seu projecto ao vivo
em diversos palcos, nomeadamente, no
Festival das Músicas do Mundo Sines,
Belém Art Fest, Festival MED Loulé, e
mais recentemente no Vodafone
Mexefest em Lisboa.”

7 de maio • sábado – 21.30h

ARSÉNIO MARTINS & AROMA JAZZ
TRIO “O pianista e compositor Arsénio
Martins, que em 2016 completa vinte
anos de atividade vai apresentar neste
ciclo algumas composições próprias e
uma versão de Papo Furado, um Baião
do saxofonista Hermeto Pascoal.

Desenvolve o seu trabalho de
concertista basicamente em quatro
países: França onde nasceu, Itália onde
residiu, Espanha onde mais concertos
efetuou e Portugal onde nuca deixou de
tocar.

Este concerto está baseado no seu
disco Sorrisos Invisíveis (2010).

A sua discografia completa-se com
Notas Brancas (1996), A cor dos anjos 

(1999), A luz nas Lágrimas (2000), Na
Margem do Prazer(2006), A ilha Fria /
The poetry Project, Áudio Livro, (2015) e
Gadir (2012) Piano Flamenco.”u

Em Benfica têm
sido criados
programas
adaptados às
necessidades da
população sénior
com o objetivo de
aumentar a qualidade de vida,
minimizar situações de isolamento e
vulnerabilidade social, e fomentar a
participação ativa das pessoas na
promoção da sua saúde, autonomia e
independência na vida da sociedade
em geral e das comunidades em
particular.

A Companhia de Teatro Sénior 3º
ACTO, nasceu em 2011 no âmbito do
Programa PEAS – Programa de
Envelhecimento Activo e Saudável
realizado por delegação de
competências entre a Junta de
Freguesia de Benfica e a Câmara
Municipal de Lisboa. Este programa
esteve inserido no Plano de
Envelhecimento Ativo e Saudável para
a cidade de Lisboa e tornou-se um
dos exemplos de boas práticas de

intervenção com a
população sénior.

Desde então o grupo,
constituído por 12
elementos, cujas idades
oscilam entre os 55 e 90

anos, sob a orientação do encenador
Durval Lucena, tem apresentado à
população de Benfica peças com
textos originais bem como
adaptações de obras literárias. “A
Esplanada”, “Descida aos Infernos”
(adaptação da Obra de Gil Vicente),
“O que tu queres é conversa” e
“Geração Esquecida” fazem parte do
book teatral do grupo.

Arménio Oliveira, Odete Cabral,
Manuel Vilhena, Cláudia Trigo, Cecília
Roque, Júlia Calhaço, Inês Correia,
Lucilia Meleiro, Maria Papoila, Jorge
Roque, Eduardo Salgueiro, Lídia
Varanda investem semanalmente em
encontros que permitem a
comunicação em grupo, tendo como
objetivo secundário ser um espaço de
reflexão e análise de comportamentos
sociais.

Assim, pretende-se que neste
contexto o grupo encontre
mecanismos estruturais de
comunicação, observação,
concentração e atenção sobre a
realidade que os rodeia, para uma
melhor atitude e relacionamento
social.

No dia 1 de Abril, no âmbito da 5ª
edição da iniciativa "PALCOS DE
BENFICA" comemorativa do Dia
Mundial do Teatro e do Dia Nacional
do Circo a companhia de teatro sénior
3º Acto, apresentou a reposição da
peça "Geração Esquecida", estreada
no passado mês de novembro de
2015.

Esta peça retrata uma geração
esquecida, marcada pela solidão, pelo
isolamento social e pelo esquecimento
e pretende sensibilizar e alertar as
famílias atuais, filhos e netos que, pela
complexidade e exigência do dia a
dia, anulam a existência dos que em
tempos tiveram um papel fundamental
tanto na transmissão de valores como
na educação dos mais novos. u

d Junta-te ao Jazz - Benfica
Esta iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Benfica nasceu há
sete anos com o objetivo de divulgar o jazz nas suas variações
e de promover espetáculos com intérpretes e artistas
de reconhecida qualidade, em Benfica.

d Companhia de Teatro Sénior 3º Acto
A peça “Geração Esquecida” nas comemorações 
do Dia Mundial do Teatro em Benfica.

Novas Vozes de Abril – estreia a
29 de Abril no Auditório Carlos
Paredes
Novas Vozes de Abril é um novo projeto musical nascido em
Benfica, a partir do projeto RETROCAS E6G, que se iniciou
em janeiro de 2013, no Bairro da Boavista, Calhariz de
Benfica e Bom Pastor e do desenvolvimento de trabalho com
a comunidade através do Estúdio Som.

Este novo projeto musical, pretende com um contexto atual,

recordar parte do espólio musical da
cantiga de intervenção e os seus autores,
reconstruindo com nova sonoridade as
canções de sempre que marcaram de
uma forma definitiva este povo e este país.

Este espetáculo estreia no próximo dia 29
de abril, no Auditório Carlos Paredes, no
âmbito das comemorações do 42º aniversário do 25 de Abril,
em Benfica.

A não perder! u
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d Breves

INFORMÁTICA PARA SENIORES
Arrancou no dia 4 de abril o projeto
vencedor do Orçamento Participativo de
Benfica de 2015, "Informática para
Seniores", que propôs a organização de
um núcleo educativo de informática para
adultos e adultos seniores.
As sessões de Informática para Seniores vão
realizar-se nas instalações da Junta de Freguesia de Benfica na R. das Garridas onde
já se desenvolvem os projectos da Lavandaria Comunitária, Zero Desperdício e
Memória Ativa Sénior.
As aulas de informática para seniores contam já com 33 inscritos, distribuídos em
turmas de 8 pessoas, que decorrem ao longo da semana.
Para se inscrever basta dirigir-se às instalações da Junta de Freguesia de Benfica e
contactar o departamento de Psicologia.

REFEIÇÕES
ESCOLARES
Com o intuito de melhorar a
qualidade das refeições servidas nas
escolas e garantir o acesso a uma
alimentação saudável e equilibrada
às crianças da freguesia, a Junta de
Freguesia de Benfica assumiu no
passado mês de janeiro a
responsabilidade pela confeção das
Refeições Escolares nas Escolas
José Salvado Sampaio, Jorge
Barradas e Parque Silva Porto.
Esta nova aposta, além de
proporcionar uma alimentação
variada, saudável e equilibrada
adequada às necessidades da
população escolar, contribui para a
criação de mais postos de trabalho
na freguesia e dinamização da
economia local.
O balanço dos primeiros meses tem
sido muito positivo com uma
melhoria do serviço de
acompanhamento de refeitório e da
qualidade das refeições, resultado da
introdução de ementas com maior
diversidade alimentar que
contribuem para uma dieta de raiz
mediterrânica mais consentânea
com hábitos alimentares saudáveis.
A confeção de Refeições Escolares
nas Escolas Arquiteto Ribeiro Telles e
Jardim de Infância nº1, vão também
passar a ser assumidas pela Junta
de Freguesia de Benfica a partir do
próximo ano letivo.

REMOÇÃO DE AMIANTO DE EDIFÍCIOS EM BENFICA
NA AGENDA DA JUNTA DE FREGUESIA
A Presidente da Junta de Freguesia de Benfica chamou mais uma vez a atenção
para a necessidade da remoção do amianto da cobertura do último de três
barracões privados e em estado de abandono, na Rua Amélia Rey Colaço em
Benfica. Inês Drummond levou o assunto à Assembleia Municipal de Lisboa no
passado dia 15 de março, associando-se aos habitantes que subscreveram uma
petição pública e partilhando as suas preocupações relativamente à estrutura em
causa, que, em vez de ter sido substituída, foi "reparada" pelo proprietário (BCP)
através de diversos remendos. A Presidente considera que esta intervenção não
resolve o problema dos moradores, que consideram não estarem garantidas as
condições de segurança ou afastados todos os potenciais perigos para a saúde
pública em virtude da exposição a partículas de fibrocimento.
Nessa reunião, foi aprovada por unanimidade, uma recomendação à CML, para que
seja realizada uma vistoria ao local a fim de verificar a estabilidade e fiabilidade dos
diversos remendos da estrutura, e que se exija ao BCP que apresente o resultado
das análises à qualidade do ar realizadas em 2015, obrigatórias por lei, por forma a
que se possa tranquilizar os moradores ou, se for caso disso, que se proceda à
remoção das estruturas de amianto do referido barracão.




