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Benfica recebe Centro Qualifica e torna-se 
na primeira Junta de Freguesia do país 
certificada para dar formação Pág. 06

REVOLUÇÃO
NA FORMAÇÃO 
PARA ADULTOS

Em dezembro, a pista de gelo e a casa do Pai Natal regressam 
a Benfica com o Mercado de Natal. 
Regressam também o concurso gastronómico Benfica à Mesa, 
na edição ‘Sonho Doce de Natal’ e o concurso de montras. 

INICIATIVAS

ESPÍRITO NATALÍCIO 
INVADE BENFICA: MERCADOS, 
PISTA DE GELO E MUITO MAIS

PATRIMÓNIO

VILA ANA E VILA
VENTURA 
RECUPERADAS

Pág. 08 

N.º 3 | DEZEMBRO 2016 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A NOSSA OBRA SÃO AS PESSOAS
WWW.JF-BENFICA.PT

Até 18 de dezembro, pode votar 
em 1, 2 ou 3 das 27 propostas 
do orçamento participativo de 
Benfica. 

CIDADANIA

VOTE NO OP
DE BENFICA

Pág. 10

Pág. 05



2  |     3  |  DEZ2016 DEZ2016  |     3  |  3

Nos últimos anos assistimos a 
um desinvestimento quase total 
na área da formação e qualifi-
cação de adultos. Numa altura 
em que a crise estava no auge 
e o desemprego aumentava de 
dia para dia, chegando a atingir 
máximos de 18%, a estratégia 
do anterior governo, foi apostar 
na flexibilização do mercado de 
trabalho e na desqualificação 
da mão de obra como estraté-
gia para que Portugal ganhasse 
mais competitividade.
Ao longos dos últimos anos, 
presenciei os resultados desas-
trosos desta política e do retro-
cesso a que conduziu, sobretudo 
nas comunidades mais fragiliza-
das de Benfica. São inúmeros 
os exemplos de moradores em 
situações de desemprego de 
longa duração com largos anos 
de experiência profissional, 
que não encontravam respostas 
para a sua requalificação profis-                                               
-sional e consequente reinserção 
no mercado de trabalho. Tor-
nou-se, portanto, um impera-
tivo de consciência construir 
uma rede de formação e empre-
gabilidade que abordasse esta 
problemática a uma escala local.
Decidimos assumir o desígnio 
de criar uma estratégia de for-
mação própria, independente 
das orientações governamentais, 
que contrariasse esta tendência 
de desinvestimento e que fosse 
ao encontro das necessidades 
locais, tanto do tecido em-
pregador como da população. 
Convictos de que os processos 
de formação ao longo da vida, 
comportam em si o potencial 
de criação direta de emprego, 

de dinamização da economia 
local e de maior produtividade 
no tecido empresarial, criámos 
o FormUp Benfica, através do 
qual desenvolvemos percursos 
formativos altamente especiali-
zantes, de curta duração e de ele-                                                          
vado grau de empregabilidade.
Em 3 anos ministrámos 22 
cursos, equivalentes a cerca 
de 25.000 horas de formação, 
envolvendo mais de 700 for-
mandos, conseguindo deste 
modo alcançar uma taxa de 
empregabilidade real de 72%. 
Foram mais de 500 forman-
dos que conseguimos inserir 
no mercado de trabalho, de-
volvendo-lhes a esperança e a 
auto-estima.
Estes são resultados que su-
peram largamente as expeta-
tivas e que nos demonstram 
a mais valia de uma estratégia 
formativa a nível local.
Cada turma do FormUp que 
acompanhei e cada história de 
vida que vi alterar, redobrou a 
minha crença na importância 
do trabalho em rede, da par-
ticipação cívica ativa e de um 
poder local de grande proximi-
dade.
É com grande orgulho que 
vemos agora reconhecido o in-
vestimento nesta área e a eficá-
cia da nossa estratégia, através 
da notícia da aprovação da 
nossa candidatura para abertu-
ra de um Centro Qualifica em 
Benfica (o único aprovado para 
a área de Lisboa) e da recente 
Certificação da DGERT, tor-
nando a Junta de Freguesia de 
Benfica na única Junta do país 
certificada para dar formação.

Sei que com a implementação 
deste novo Centro Qualifica 
vamos poder fazer ainda mais 
e melhor pelos moradores 
dando-lhes, de facto, novas 
oportunidades de conseguirem 
emprego ou melhorar a sua 
situação salarial.

Por fim, e por estarmos em 
dezembro e quase no Natal, 
convido-o a juntar-se a nós em 
mais uma edição do Mercado 
de Natal de Benfica, uma ini-
ciativa que volta a trazer para as 
ruas da freguesia a magia e o es-
pírito desta quadra tão especial!

Espero por si.

Benfica em números

100
ANOS DE ESCOLA SUPERIOR 

DE EDUCAÇÃO

202
ESTABELECIMENTOS

ADERENTES DO CARTÃO B

1ª
EDIÇÃO

JOGOS DE BENFICA

700
FORMANDOS EM CURSOS

DO FORMUP BENFICA

400
CABAZES DE NATAL
PARA AS FAMÍLIAS 

CARENCIADAS DE BENFICA

25000€
PARA PROJETOS 

DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
DE BENFICA

72%
DE EMPREGABILIDADE DOS 
CURSOS FORMUP BENFICA

75º
ANIVERSÁRIO

DO BAIRRO DA BOAVISTA

27
PROJETOS A VOTAÇÃO

NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
DE BENFICA

4ª
EDIÇÃO

MERCADO DE NATAL
DE BENFICA

São 27 os projetos a votação 
no Orçamento Participativo 
de Benfica, a decorrer até18 de 
dezembro. Podem votar nesta 
edição do OP todos os cidadãos 
moradores ou trabalhadores de 
Benfica e todos os alunos do 
parque escolar de Benfica, com 
idade igual ou superior a 16 

anos (mediante apresentação 
do cartão de aluno).
De um total de 43 propostas 
apresentadas pelos cidadãos, 
foram aprovadas 27 propos-
tas que cumpriam todos os 
requisitos do regulamento e 
que integram a lista final de 
projetos a votação. 

CIDADANIA  

DEZEMBRO É MÊS DE 
VOTAÇÃO NO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO DE 
BENFICA!

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA, 
UM DESAFIO SUPERADO
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CONHEÇA OS 27 PROJETOS A VOTAÇÃO NA PÁG. 10 DESTE JORNAL
PARTICIPE VOTANDO ATÉ 18 DE DEZEMBRO

A Escola Superior de Educação 
vai relembrar os 100 anos do 
lançamento da primeira pe-
dra do seu edifício, situado no 
campus de Benfica do Institu-
to Politécnico de Lisboa, que 
serviu, na época, para instalar a 
Escola Normal Primária de Lis-
boa. As obras para a construção 
do edifício foram inauguradas a 
10 de dezembro de 1916, pelo 
então Presidente da República, 
Bernardino Machado.
As comemorações terão lugar 
no Salão Nobre da ESELx, no 
dia 12 de dezembro. Do pro-
grama consta uma conferên-
cia, a entrega do prémio do 
concurso de fotografia ESELx: 
Edifício Centenário, um mo-

mento musical e a inauguração 
de uma exposição fotográfica 
que mostrará imagens inédi-
tas do edifício em construção, 
bem como momentos de estu-
dantes em aula.
Estas comemorações revestem-se 
de um simbolismo especial, 
pela ligação quase centenária da 
freguesia de Benfica à formação 
de docentes. A instalação do 
edifício nos terrenos da Quin-
ta de Marrocos, e as sucessivas 
gerações de professores que se 
formaram na Escola Normal 
Primária, mais tarde Escola do 
Magistério Primário e, atual-
mente, Escola Superior de Edu-
cação, fazem parte da identidade 
de Benfica e da sua gente.

PATRIMÓNIO  

EDIFÍCIO DA ESCOLA 
SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
COMEMORA UM SÉCULO  
DE VIDA

É com grande orgulho
que vemos reconhecido o investimento 
nesta área com a abertura 
de um Centro Qualifica em Benfica 
e a recente Certificação da DGERT, 
tornando a Junta de Freguesia 
de Benfica na única Junta do país 
certificada para dar formação.

O FIM DAS OBRAS
NA RUA DOS ARNEIROS

UM ANO DE TRIUNFOS 
E CONQUISTAS PARA O “FOFÓ”

BENFICA RECEBE 
CENTRO QUALIFICA

RECUPERAÇÃO DA VILA ANA 
E VILA VENTURA

CARRIS NA CML TRAZ NOVA 
LINHA A BENFICA

O ABANDONO 
DE MONOS NAS RUAS

PASSADEIRA DA RUA CAROLINA 
MICHAELIS INSEGURA PARA PEÕES

ARÓMETRO
DE BENFICA

+DE
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ESPAÇO PÚBLICO

OBRAS NA RUA PROF. 
JORGE SILVA HORTA
ARRANCARAM AS OBRAS PARA MELHORAR A ACESSIBILIDADE  
E SEGURANÇA

DESPORTO

FESTIVAL DE NATAL 
NOS COMPLEXOS DESPORTIVOS

De 10 a 21 de dezembro realiza-se nos Complexos Desportivos de 
Benfica e do Bairro da Boavista o Festival de Natal!

Estão programadas diversas iniciativas para todas as idades, como 
a mega aula de zumba ou de hidroginástica, a caminhada noturna, 
a festa com insufláveis na piscina para crianças, ou o festival para 

bebés, que vão trazer certamente momentos de grande animação a 
todos os participantes.

COMÉRCIO DE RUA

PASTEL DE NATA A PENSAR
NO MAGUSTO

A pastelaria Nata & Pão, de Benfica, 
voltou a inovar na confeção dos pastéis de 
nata. Depois de há alguns meses ter feito 
as delícias dos mais gulosos ao apresentar-

-nos um delicioso pastel de nata de 
chocolate, agora lançou um novo pastel de 

nata, desta vez feito com castanhas.

DESPORTO SÉNIOR

MAIS CAMINHADAS SÉNIOR
EM JANEIRO

Cascais, Mouraria e Parque das Nações são os três destinos 
já escolhidos para a realização das “Caminhadas Sénior” em 
janeiro. Este é um programa gratuito, que proporciona aos 

inscritos caminhadas quinzenais por alguns pontos de interesse 
da cidade de Lisboa, conciliando cultura e atividade física. 

As inscrições decorrem a 10 de janeiro na Junta de 
Freguesia de Benfica.

COMÉRCIO

CARTÃO B COM MAIS
DE 200 ADERENTES

Já são 202 os estabelecimentos 
aderentes do Cartão B, uma 

iniciativa da Junta de Freguesia 
de Benfica que visa promover 

e dinamizar o comércio de rua. 
Saiba quais em

www.omeucartaob.pt

A terceira fase da obra de 
requalificação da Rua dos 
Arneiros está na reta final. Para 
além do reordenamento do 
estacionamento e da criação 
de 21 novos lugares e 2 novas 
passadeiras, foram recupera-
dos os passeios e melhorada 

a acessibilidade nas passagens 
de peões com a introdução de 
pavimentos diferenciados.
Com esta intervenção foram 
melhoradas as condições de 
acessibilidade, mobilidade e se-
gurança rodoviária nesta artéria 
de Benfica.

ESPAÇO PÚBLICO

A TERMINAR A OBRA 
DA RUA DOS ARNEIROS

O Bairro da Boavista fez 75 
anos e para comemorar esta 
data histórica as ruas do Bairro 
estiveram em festa.
As comemorações começaram 
com a inauguração de uma 
exposição fotográfica e de um 
vídeo sobre a história do bairro 
e um jantar comemorativo or-
ganizado pela Associação de 
Moradores, que contou com 
a presença do Presidente da 
CML, Fernando Medina, e 
de vários moradores e amigos 
do Bairro.
Nas ruas, a festa foi marcada 
por vários momentos memo-
ráveis, como a atuação da 
Marcha do Bairro da Boavista 

ou a Noite de Fados, na sexta 
feira, ou a visita do Cardeal 
Patriarca de Lisboa, D. Manu- 
el Clemente, no sábado de 
manhã. A festa contou com 
várias atuações musicais das 
novas vozes do Bairro, com 
um jantar cabo verdiano nas 
ruas, e com um concerto de 

Fernando Correia Marques. 
Esta foi uma festa memo-
rável, cheia de momentos de 
alegria, partilha e emoção, 
marcada pela energia, bairris-
mo e espírito de entreajuda 
único, que tão bem carac-
teriza as gentes do Bairro da 
Boavista.

COMEMORAÇÕES

BAIRRO DA BOAVISTA APAGOU
75 VELAS

Já arrancou a obra de requalifi-
cação da Rua Prof. Jorge da Silva 
Horta, onde durante os próxi-
mos dois meses serão introduzi- 
das melhorias nas condições de 
acessibilidade, mobilidade, segu-
rança rodoviária e de circulação 
pedonal. 
Para minimizar os conflitos ro-
doviários que ocorrem de forma 

recorrente neste local, será criada 
uma rotunda no cruzamento com 
a Rua da Venezuela, Rua Jaime 
Brasil e Rua Dr. José Alberto de 
Faria, aumentando assim a segu-
rança na circulação rodoviária e no 
atravessamento da via. 
O alargamento e recuperação 
de passeios na Rua Prof. Jorge 
da Silva Horta e a criação de 

duas passadeiras com pavimen-
tos diferenciados permitirá uma 
melhoria da acessibilidade e se-
gurança pedonal. 
Será também requalificado o 
terreno baldio junto ao Círculo 
de Leitores e colocada nova ilu-
minação pública na zona, além 
da repavimentação e pintura 
das vias.

Para ouvir os moradores e dis-
cutir de forma participada as 
ideias e sugestões para o terreno 
a requalificar na Rua República 
da Bolívia, decorreu no dia 9 de 
novembro uma reunião pública 
com os residentes desta zona.
Esta foi uma reunião muito 
participada, em que os mora-
dores tiveram oportunidade 
de apresentar as suas ideias 

e expressar as suas necessi-  
dades, que serão agora tidas 
em consideração no projeto 
de requalificação daquela zona 
que a Junta irá apresentar. Este 
projeto deverá dar resposta aos 
vários temas discutidos nesta 
sessão, entre os quais a neces- 
-sidade de lugares de estacio-
namento e a criação de alguns 
espaços verdes e de lazer.

ESPAÇO PÚBLICO

DISCUSSÃO PÚBLICA SOBRE
A RUA REPÚBLICA DA BOLÍVIA

A partir de janeiro de 2017, a 
Carris vai passar a ser gerida pela 
Câmara Municipal de Lisboa, 
na sequência do memorando de 
entendimento assinado no dia 
21 de novembro, entre a CML 
e o governo.
Foi um momento histórico, no 
qual Fernando Medina anunciou 
medidas cruciais para melhorar a 
mobilidade e a vida dos cidadãos, 
invertendo assim a tendência de 
gradual degradação dos serviços 
de transporte público a que assisti-
mos nos últimos 20 anos. Entre 
as novas medidas, está prevista a 
criação de 21 novas linhas, uma 
delas em Benfica, pensadas para o 
dia-a-dia dos cidadãos, ligando os 
principais pontos de cada bairro.
A partir do próximo ano, as 
crianças até aos 12 anos vão ter 
transporte gratuito na Carris e 

no Metro; o preço do passe dos 
idosos com mais de 65 anos 
desce mais de 40%; serão cria-
dos 7 corredores BUS de elevado 
desempenho em percursos es-
truturantes; vão ser contratados 
220 novos motoristas; estarão 
disponíveis 250 novos autocar- 
-ros menos poluentes e dotados 
de WIFI; vão ser criados mais de 

4 mil lugares de estacionamen-
to em parques dissuasores e será 
lançada uma App que informará 
em tempo real o tempo de espera 
e dos trajetos.
Este é mais um passo importante 
para tornar Lisboa uma cidade 
inteligente e garantir um trans-
porte público que sirva realmente 
as pessoas.

CIDADE

LISBOA ASSUME GESTÃO DA CARRIS 
E TRAZ NOVA LINHA PARA BENFICA

Para garantir melhores condições 
de segurança e prevenir as que-
das e acidentes frequentes nesta 
rua particularmente inclinada, 
foi colocado um corrimão na 
Calçada do Tojal.
A proposta de colocação de um 
corrimão neste local era uma 
reivindicação antiga dos mora-
dores, tendo inclusivamente 

sido apresentada por diversas 
vezes ao Orçamento Participa-
tivo de Benfica.
Para minimizar o risco de 
queda, tinha já sido coloca-
do um pavimento anti-derra-
pante nesta zona em 2013, no 
entanto, apesar desta solução 
ter sido bastante elogiada 
e acarinhada pelos mora-
dores, não foi suficiente e as 
reclamações persistiram. Re-
centemente, com o parecer 
favorável e apoio da Câmara 
Municipal de Lisboa, foi pos-
-sível colocar o corrimão que 
agora apoia muitos mora-
dores, principalmente os mais 
idosos, quer na subida, quer 
na descida desta rua.

MOBILIDADE

NOVO CORRIMÃO NA CALÇADA 
DO TOJAL AJUDA A PREVENIR 
ACIDENTES

Estão finalmente em curso as 
obras de reabilitação da Vila 
Ana e Vila Ventura, situa-
dos no nº 674 da Estrada de 
Benfica. Estes dois edifícios 
centenários e emblemáticos 
da freguesia encontravam-se 
em avançado estado de de-
gradação.
O projeto de reabilitação destas 
vilas prevê recuperar e manter 
o exterior original, recuperan-

do o seu interior com um 
programa habitacional con-
temporâneo que, assegurando 
o retorno à traça original ex-
terior, permitirá sempre uma 
leitura do passado. O interi-
or das vilas será recuperado 
e adaptado, criando vários 
pequenos apartamentos, dis-
tribuídos simetricamente pe-
las duas vilas, e pensados para 
habitação jovem.

PATRIMÓNIO

VILA ANA E VILA VENTURA 
REABILITADAS
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DESEMPREGO DE LONGA DURAÇÃO   |   BAIXA ESCOLARIDADE   |   ABANDONO ESCOLAR PRECOCE  (ACIMA DOS 40 ANOS) (ACIMA DOS 45 ANOS) (ENTRE OS 18 E OS 30 ANOS)

DIAGNOSTICAR  
O TECIDO 
EMPRESARIAL E 
AS EXPECTATIVAS 
DOS FORMANDOS

CRIAR PÓLOS 
DE FORMAÇÃO 
EQUIPADOS E 
PRÓXIMOS DAS 
COMUNIDADES

CRIAR FORMAÇÕES 
ESPECIALIZANTES E 
DE CURTA DURAÇÃO 
DIRIGIDAS PARA AS 
NECESSIDADES 

AUMENTAR   
A AUTONOMIA   
NA CONSTRUÇÃO   
DO PERCURSO    
FORMATIVO

GARANTIR UMA ESTRUTURA  
DE APOIO AO FORMANDO,  
DURANTE O PERCURSO FORMATIVO,  
NO ESTÁGIO E NA INSERÇÃO 
NO MERCADO DE TRABALHO

ENVOLVER AS FORÇAS 
VIVAS DA FREGUESIA 
NO DIAGNÓSTICO E NA 
SOLUÇÃO DO PROBLEMA

COMPROMETER O TECIDO 
EMPREGADOR COM SAÍDAS 
PROFISSIONAIS PARA AS 
AÇÕES DE FORMAÇÃO

SELECIONAR FORMANDOS 
QUE SE ADEQUEM ÀS 
NECESSIDADES REAIS DO 
TECIDO EMPREGADOR

700
FORMANDOS 

NOS CURSOS 
DO FORMUP BENFICA

72%
EMPREGABILIDADE 

DOS CURSOS 
DO FORMUP BENFICA

RESULTADOS

IMPLEMENTAÇÃO

MÉTODO

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

“...uma espécie de programa novas oportunidades a nível local, 
com uma clara aposta na formação de adultos como fator direto 
de criação de emprego, na medida em que a oferta formativa é 
criada a partir das necessidades identificadas...”

DESPORTO

GRANDE PRÉMIO NATAL EDP
COMEÇA EM BENFICA

Este ano, o Grande Prémio Natal EDP (corrida de 10km), 
uma das mais antigas e carismáticas competições de estrada 

realizadas em Portugal  começa em Benfica, na Avenida 
Marechal Teixeira Rebelo!

A prova de 10 km terá início às 10h30 do dia 11 de dezembro 
e termina na Praça dos Restauradores. Este ano, aguarda-se 

por uma participação com um limite de 7 500 participantes. 

CULTURA

TEATRO TURIM
RECEBE PEÇA 

INFANTIL DE NATAL
O Teatro Turim recebe até dia 
11 de dezembro a peça infantil 

“O dia que quase não houve 
Natal”, inspirada na obra                                            
“Um conto de Natal”,                   
de Charles Dickens.

FORMAÇÃO

BENFICA REVOLUCIONA FORMAÇÃO  
E EDUCAÇÃO DE ADULTOS
EM 2016 A JUNTA VIU APROVADA A SUA CANDIDATURA AO NOVO CENTRO QUALIFICA, ENTRE DEZENAS DE 
CANDIDATURAS EM LISBOA, E TORNOU-SE NA PRIMEIRA JUNTA DO PAÍS A RECEBER CERTIFICAÇÃO DA DGERT 

SOCIEDADE 

BENFICA E AMADORA JUNTAS 
NO APOIO AO EMPREGO
FEIRA DO EMPREGO

Realizou-se no dia 24 de no-
vembro uma Feira do Emprego 
na rotunda das Portas de Ben-
fica, uma iniciativa criada para 
divulgação e informação de 
Ofertas de Oportunidades de 
Emprego, Formação e Volun-
tariado.
Esta feira, organizada pela pri-
meira vez pelas Juntas de Fregue-    
sia de Benfica e da Falagueira 
Venda Nova, em parceria com 
o IEFP, SCML, IPL, Comissões 
Sociais de Freguesia, instituições 

e demais agentes locais, foi cria-
da com o objetivo de promover 
o debate e reflexão em torno das 
questões da empregabilidade e 
estimular o aumento de com-
petências para a população em 
situação de desemprego.
Durante esta iniciativa decorre-
ram vários workshops e palestras 
sobre temas como “A Importân-
cia da Imagem na Procura de 
Emprego” ou “Comportamen-
to e Atitude na Procura de Em-
prego”, entre outros.

Numa parceria com os estabe-
lecimentos de ensino públicos 
e privados da freguesia, reali-
za-se no fim-de-semana de 3 
e 4 de dezembro a 1ª edição 
dos Jogos de Benfica. Esta 
nova iniciativa pretende di-
vulgar e incentivar o desporto 
entre a comunidade estudantil 
de Benfica, desde o jardim de 
infância à universidade. Será 
uma prova anual, disputada 
em três períodos: dezembro, 
março e junho.
Durante os dois dias dos Jo-
gos de Benfica, os alunos das 
diferentes escolas de Benfica 
vão competir nas diferentes 

modalidades sem esquecer o 
espírito de fair play. 
No sábado, vão decorrer as pro-
vas de Futebol 7, Badmington, 
Futsal, Natação e Judo. No do-
mingo é a vez do Voleibol, do 
Basquetebol e do Corta Mato. 
Aliar a competição às atividades 
de lazer e convívio é outro dos 
objetivos dos Jogos, bem como 
fomentar uma vida saudável.
A par da competição, será cria-
do um website que disponibi-
lizará ao público as diferentes 
pontuações e classificações dos 
jogadores e equipas inscritos. 
Em março e junho, as provas 
prosseguem.

DESPORTO ESCOLAR 

1ª EDIÇÃO JOGOS DE BENFICA

Há pouco mais de 3 anos, em 
2013, a taxa de desemprego 
em Portugal atingia números 
máximos. Havia quase 18% de 
desempregados em Portugal. 
Consciente das dificuldades por 
que passavam os portugueses, 
em particular em Benfica, a 
atual equipa da Junta de Fregue-
sia de Benfica, liderada por Inês 
Drummond, decidiu apostar 
fortemente na área da educação 
e formação de adultos, visando 
deste modo não só combater os 
elevados níveis de desemprego, 
como apoiar a reconversão e 
readaptação formativa e profis-
-sional de largas centenas de 
moradores às reais necessidades 
do tecido empregador local. 
Foi criado um projeto de for-
mação a nível local com o nome 
de “FORMUP BENFICA” ,                                               
assente em três pilares funda-
mentais:
•  Aproximação e articulação 

com as entidades empre-
gadoras locais identificando 
as suas reais necessidades ao 
nível de recursos humanos, 
motivando os empregadores 
para o acolhimento de estágios 
e posterior contratação, devido 
ao “match” entre as suas reais 
necessidades e os perfis de saída 
dos formandos;

•  Implementação de um pro-
cesso de diagnóstico aprofun-
dado ao nível das habilitações 
e competências profissionais 
dos formandos, encaminhan-
do corretamente os mesmos 
para as respostas formativas 
mais adaptadas ao seu perfil e 
expectativas futuras, aumentan-
do deste modo os níveis de mo-
tivação e de comprometimento 
dos mesmos com as ações de 
formação, diminuindo o ab-
sentismo e abandono precoce 
das ações em curso; 

•  Criação de uma estrutura de 
apoio aos formandos e ex-for-
mandos (SAF)  que acom-
panha todo o processo formati-
vo e a reentrada no mercado de 
trabalho, com psicólogos, assis-
tentes sociais, um gabinete de 
inserção profissional e um gru-
po de entreajuda de procura ati-
va de emprego, que contrariasse 
as premissas de abandono for-
mativo precoce ou de subsidi-
odependência formativa de que 
era acusado o projeto “Novas 
Oportunidades”, e que serviu 
de mote para justificar o brutal 
desinvestimento do governo 
anterior na área da Formação e 
Educação de adultos. 

Um profundo trabalho diagnós-                                                 
tico local     , permitiu cartogra-
far com precisão o perfil tipo 
dos formandos, demostrando a 
necessidade de complementar a 
oferta formativa disponível com 
um leque de formações de curta 
duração, altamente especiali-                                                
zantes e de elevado teor práti-
co, adaptadas às característi-
cas de núcleos de formandos 
com desajustes profundos nos 
perfis formativos e profission-
ais. Complementou-se estas 
ações de formação com pro-                                                       
cessos de estágio em contexto 
de trabalho e formações de 
integração nas novas entidades 
patronais.

Para uma maior proximidade 
dos espaços de formação das 
zonas de residência dos for-
mandos, que é um fator crucial 
para combater o absentismo 
ou abandono precoce, foram 
criadas cinco salas de formação 
espalhadas por toda a freguesia, 
como a sala de formação das 
Portas de Benfica, a cozinha 
comunitária do Bairro da 
Boavista, a oficina automóvel 
solidária do Bairro do Calha-            
riz, o estúdio de formação em 
multimédia da Boavista ou a 
sala de formação na Rua dos 
Arneiros.

Volvidos 3 anos após o início 
desta aposta, “existe em Benfica 
uma espécie de programa No-
vas Oportunidades a nível local, 
com uma clara aposta na for-
mação de adultos como fator 
direto de criação de emprego, 
na medida em que a oferta for-
mativa é criada a partir das ne-
cessidades identificadas, numa 
estratégia bottom-up”, como 
afirmou Ricardo Marques vo-
gal da Educação e Formação da 
Junta de Freguesia. Os resulta-
dos desta estratégia estão à vista, 
com a criação de cursos frequen-
tados por mais de 700 forman-
dos, com uma taxa de empre-
gabilidade na ordem dos 72%.
No final do ano de 2016, che-
gou-se a um ponto de viragem e 
de reconhecimento do trabalho 
até aqui desenvolvido, com a 

Junta da Freguesia de Benfica 
a tornar-se na primeira junta 
de todo o país a receber cer-
tificação da DGERT  em 
oito áreas de formação: desen-
volvimento pessoal, artesanato, 
comércio, informática na ótica 
do utilizador, serviços de apoio a 
crianças e jovens, trabalho social 
e orientação, desporto e segu-
rança e higiene no trabalho, sendo 
a recente aprovação da candidatu-
ra aos centros QUALIFICA , 
um fator fundamental na maior 
adequação das respostas for-
mativas e de validação de com-
petências às características do 
nosso público alvo. Este centro 
permitirá cobrir parte da zona 
norte da cidade de Lisboa – 
Benfica, São Domingos de Ben-
fica e Carnide. No total, residem 
93882 habitantes nas três fregue-

ACESSIBILIDADE

UM (PEQUENO) ATALHO
QUE POUPA 10 MIL KM
Com pequenas afinações conseguem-se grandes 

melhorias. No Largo da Estação de Benfica, a ligação 
direta à Av. Gomes Pereira vai poupar 250 metros e 2 

semáforos às carreiras 703, 750 e 799 (CARRIS). Num 
ano, e no total, estas carreiras passam ali mais de 60.000 
vezes. Vão assim poupar-se mais de 10.000 km, mais de 
1.500 horas, mais de 6.500 litros de combustível e mais 

de 2 toneladas de CO2. Todos ficam a ganhar.

COMÉRCIO LOCAL

NOVO RESTAURANTE
PARA SATISFAZER A GULA

Abriu recentemente um novo restaurante em 
Benfica, o Tertúlia da Gula, que oferece gastronomia 

portuguesa por regiões, de norte a sul. Segundo o 
dono do novo estabelecimento, Pedro Carvalho, “a 

gastronomia tradicional portuguesa e o cuidado com a 
apresentação” são os pontos fortes do restaurante. 

O Tertúlia da Gula fica na Rua Emília das Neves, 31B.

sias, com 4057 desempregados, 
que abrangem zonas de grande 
vulnerabilidade social como os 
Bairros da Boavista, das Furnas, 
Horta Nova, Padre Cruz, entre 
outros territórios. 
Se os últimos anos já foram posi-                        
tivos em termos de formação 
profissional, espera-se que de ago-                                                                   
ra em diante seja ainda melhor. 

EM BENFICA A FORMAÇÃO  
É UMA PAIXÃO 
E A APRENDIZAGEM 
AO LONGO DA VIDA 
É UMA REALIDADE PALPÁVEL 
AO ALCANCE DE TODOS.

   CERTIFICAÇÃO DGERT 
    (DIREÇÃO-GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO)
8 áreas de formação: desenvolvimento pessoal, artesanato, comér-
cio, informática na ótica do utilizador, serviços de apoio a crianças 
e jovens, trabalho social e orientação, desporto e segurança e higiene 
no trabalho.
Este foi o reconhecimento da capacidade desta autarquia de desen-
volver autonomamente formação em qualquer uma destas áreas vali- 
dadas pela DGERT tornando-se assim na primeira e única junta 
de freguesia portuguesa devidamente certificada para oferecer 
formação.

   CENTRO QUALIFICA
Este programa visa relançar o investimento na educação e formação de 
adultos que foram praticamente desmanteladas pelo anterior governo. 
A escolha de Benfica para a criação de um Centro QUALIFICA na 
Área Metropolitana de Lisboa – Norte do Tejo permitirá oferecer res-
postas adequadas à necessidade de aumentar o espectro de atuação da 
Junta de Freguesia no âmbito da educação e formação profissional e de 
qualificar adultos, tendo como premissa fundamental não só a valo-                                                                                                                       
rização das aprendizagens que foram adquirindo ao longo da vida, 
mas também a possibilidade efetiva de aumentarem e desenvolverem 
competências. Com o Centro Qualifica será possível reconhecer as 
competências profissionais nas áreas de Segurança e Higiene no Tra-
balho, Técnico/a de Ação Educativa, Trabalho Social e Orientação, 
Desporto e Ciências Informáticas.

1 FORMUP BENFICA - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA SAF - SERVIÇO DE APOIO AO FORMANDO2
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FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA - CONSELHO CONSULTIVO DO COMÉRCIO, ASSOCIAÇÕES LOCAIS, COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA, +BENFICA, OUTRAS3
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Este Natal, a Junta de Freguesia 
de Benfica, no cumprimento do 
seu dever de apoiar as famílias 
da freguesia em situação de vul-
nerabilidade sócio-económica, 
volta a atribuir às famílias mais 
carenciadas da freguesia um 
Cabaz de Natal. 
Como já vem sendo habitual 
nesta época do ano, as famílias 
com comprovada situação de 

carência financeira podem 
candidatar-se e receber um 
dos 450 cabazes que a Junta 
tem para oferecer, que serão 
entregues após analisadas as 
candidaturas. Esta iniciativa 
tem lugar desde 2011, ano em 
que se decidiu canalizar as ver-
bas anteriormente utilizadas 
em iluminações de Natal para 
ações de cariz social.

COMÉRCIO LOCAL

PAU DE CANELA
CHEGA A BENFICA

A famosa pastelaria Pau de 
Canela já chegou a Benfica, 

tornando-se a quinta 
pastelaria da marca na 

grande Lisboa. 
O estabelecimento fica na 
Estrada de Benfica, 464. 

FEIRAS

FEIRA DE TRÁS OS MONTES
E ALTO DOURO

O Mercado de Benfica recebeu no dia 6 de 
novembro uma feira com o melhor dos produtos 

regionais de Trás-os-Montes e Alto Douro!
Como já vem sendo habitual no Magusto, a 

Casa de Trás os Montes e Alto Douro trouxe a 
Benfica esta mostra de produtos, numa iniciativa 

apoiada pela Junta de Benfica.

FEIRAS

FEIRA
DO CHOCOLATE

Para os fãs de chocolates e 
doces, realizou-se, de 24 a 

27 de novembro, uma Festa 
do Chocolate, na Estrada de 
Benfica, junto ao Chafariz. 

Cascatas, fondue, ginjas, crepes e 
bolos, foram apenas algumas das 

“tentações” desta Festa.

COMÉRCIO LOCAL

BARBEARIA VINTAGE
NA AV. GOMES PEREIRA

A barbearia Fonseca mudou-se de armas e 
bagagens para a Av. Gomes Pereira, 12A. 
Os barbeiros que estavam na Rua Cláudia 

Nunes, continuam assim ao seu dispôr com 
uma apresentação “vintage” e uma montra 
que chama a atenção de qualquer pessoa 

que por lá passa.

INICIATIVAS

MERCADO DE NATAL 
REGRESSA A BENFICA
ENTRE OS DIAS 7 E 18 DE DEZEMBRO VOLTAM AO JARDIM DO 
MERCADO AS ATIVIDADES E ANIMAÇÕES PARA TODA A FAMÍLIA 
QUE IRÃO RECRIAR O MUNDO MÁGICO E ENCANTADO DO NATAL

INICIATIVAS

JP SIMÕES NO MAGUSTO  
DE BENFICA

Para comemorar o Magusto, 
realizou-se em Benfica mais 
uma edição do mercado de São 
Martinho. Foram 3 dias reple-
tos de animação e castanhas 
quentinhas no Jardim do Eu-
caliptal de Benfica.
O primeiro dia do Mercado 
de S. Martinho foi dedicado às 
crianças, com um espetáculo de 
Ricardo Reis Pinto do Canal 

Panda, que inaugurou a festa. 
A animação continuou com uma 
mega-aula de hip-hop e a música 
animada da Banda da Cinderela. 
À noite foi a vez de JP Simões, 
que num concerto intimista 
e bem-humorado interpretou 
canções do seu último projeto, 
“Tremble Like a Flower”.
No sábado, dia 12, a festa do 
Magusto contou com uma atu-

ação do Grupo Etnográfico 
Danças e Cantares do Minho e 
um concerto de fado de Joana 
Melo, ex-concorrente do The 
Voice Portugal. No domingo, 
o eucaliptal recebeu uma tarde 
de fados da UNISBEN. Foi um 
fim-de-semana de convívio, par-
tilha, música, dança e animação 
onde não faltaram as castanhas e 
a jeropiga para todos! 

Além de muitas animações 
musicais, haverá também um 
comboio natalício, uma pista e 
um palácio de gelo, renas, char-         
-retes, insufláveis, carrosséis, 
trampolins, a já famosa Casa 
do Pai Natal e um concerto do 

Coro Infantil de Santo Amaro 
de Oeiras. 
A festa do Natal estende-se 
também até à Estrada de Ben-
fica, junto à Igreja, onde tam-
bém volta a decorrer o Benfica 
Street Market, um mercado 

de moda, design e acessórios 
para artesãos, produtores ou 
comerciantes de pequena esca-
la, que pretende ser mais um 
ponto de promoção e encon-
tro de empreendedores de di-
versas áreas.

BOA MESA

QUAL O MELHOR DOCE DE NATAL?
CONCURSO GASTRONÓMICO - EDIÇÃO SONHO DOCE DE NATAL
A Junta de Freguesia de Ben-
fica está a promover uma 
edição de natal do concurso 
gastronómico Benfica à Mesa. 
O objetivo do concurso "Ben-
fica à Mesa – Sonho Doce de 
Natal" é promover e dinami-
zar a oferta gastronómica da 
freguesia, elegendo o melhor 
doce de Natal confecionado e 

vendido pela restauração local. 
O concurso decorre até 17 de 
dezembro e, tal como na sua 
primeira edição, haverá uma 
votação online do público e 
outra realizada por um júri 
qualificado. 
Quem quiser votar e conhecer 
os doces em avaliação deve visi-
tar o site www.jf.benfica.pt

COMÉRCIO

VOTE NA MONTRA DE NATAL  
MAIS BONITA DE BENFICA 
4ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE MONTRAS 

Até ao dia 11 de dezembro, 
os comerciantes de Benfi-
ca podem inscrever-se nesta 
iniciativa que pretende pro-
mover e dinamizar o comér-
cio tradicional na freguesia 
e que irá decorrer até 29 de 
dezembro.

A inscrição no concurso é 
gratuita e deverá ser efetu-
ada diretamente junto dos 
serviços da Junta de Fregue-
sia de Benfica ou para o email 
inscricoes@jfbenfica.pt.
Todos podem participar votando 
online na sua montra preferida.

APOIO SOCIAL

450 CABAZES DE 
NATAL PARA FAMÍLIAS 
CARENCIADAS

EUROPA

INÊS DRUMMOND APRESENTA 
PROGRAMA AJUDAR BENFICA  
EM BRUXELAS 

A presidente da Junta de Fregue-                                                            
sia de Benfica, Inês Drummond, 
esteve recentemente em Bruxe-                                                    
las, onde participou num 
seminário da ALDA - Euro-
pean Association for Local 
Democracy, dedicado à econo-
mia circular ao nível local.  
Durante o seminário, realizado 
no Comité das Regiões, Inês 
Drummond teve oportuni-
dade de apresentar o projecto 

AjuDar Benfica, implemen-
tado em Benfica desde 2013, 
que encontra no desperdício 
alimentar da restauração uma 
oportunidade para apoiar as 
famílias carenciadas.
Inês Drummond visitou tam-
bém a Commune de Etterbeek 
(uma freguesia da dimensão de 
Benfica), onde teve a oportuni-
dade de conhecer um projecto 
de jardim participativo, criado 

no âmbito da Agenda Local 
21. Este é um jardim inclu-
sivo, onde encontramos hortas 
comunitárias e zonas dedica-
das à apicultura, permacultura 
e compostagem, formação e 
workshops. O objectivo desta 
autarquia é promover a sustent-
abilidade levando os cidadãos a 
redescobrir a natureza, incen-
tivar a agricultura urbana e re-
forçar a coesão social.

DESPORTO

FOFÓ HOMENAGEADO NA CML

A equipa bicampeã nacional 
de futebol feminino do Clube 
de Futebol Benfica (Fófó), foi 
recebida e homenageada pela 
Câmara Municipal de Lisboa, 
no passado dia 28 de outubro. 
Foi a primeira vez que uma e- 
quipa campeã de futebol femi- 
nino foi recebida nos Paços do 
Concelho. A cerimónia contou 
com a participação do Presi-
dente da CML, Fernando Me-

dina, do Vereador do desporto, 
Jorge Máximo, do Presidente 
do Clube Futebol Benfica, Do-
mingos Estanislau, e da Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Benfica, Inês Drummond. Para 
Medina, “é um virar de página 
na história do futebol femi-
nino” e “uma feliz coincidên-
cia estarmos aqui a fazer esta 
ho- menagem, que tem sido 
adiada por diversos motivos, 
numa altura em que a Seleção 
alcançou pela primeira vez a fase 
final de um Europeu.” Já Inês 
Drummond lembrou que “em 
Benfica orgulhamo-nos de vós” e 
pediu ainda “que este ano voltem 
a conquistar troféus para voltar-
mos aqui para festejar.»

VALE 1 AULA
EXPERIMENTAL

É quase Natal e o jornal b não 
se esquece dos seus leitores. Por 
isso, temos um presente para 
si! Oferecemos-lhe uma aula 
grátis em qualquer modali-
dade praticada no Complexo 

Desportivo de Benfica.
Pode usar este voucher-pre-
sente até dia 30 de junho de 
2017, dirigindo-se à receção 
do Complexo com o mesmo 
devidamente preenchido. 

O NOSSO PRESENTE PARA SI

COMPLEXO DESPORTIVO
DE BENFICA

NOME

MORADA

E-MAIL

TELEFONE/TELEMÓVEL

VALIDADE: 30 JUNHO 2017

* Sujeito a disponibilidade/1 vale por pessoa.

*
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PARTILHA

SABER NA COZINHA
Em novembro foi lançado nas escolas de 
Benfica a iniciativa “Saber na Cozinha”. 

Na última 6ª feira de cada mês, em cada uma 
das escolas, os seniores irão partilhar os seus 

dotes culinários com as crianças! 
Uma excelente partilha de experiências entre 

gerações!

CULTURA

GUERRA DOS TRONOS
NO CARLOS PAREDES

“Guerra dos Tronos – Uma Paródia 
Medieval Improvisada” é o nome 
da peça que estreou no Auditório 
Carlos Paredes em outubro, esteve 

em exibição durante o mês de 
novembro e fez um enorme sucesso 

junto do público.

CULTURA

SILVA PORTO
EM EXPOSIÇÃO

Pode agora conhecer a obra de António Silva 
Porto (1850-1893), pintor que dá nome a um 

dos maiores parques de Benfica, visitando a 
mostra ”Fórmulas Naturalistas”, patente na 
Casa-Museu Anastácio-Gonçalves (Av. 5 de 

Outubro, 6) até 26 de fevereiro.

REDES SOCIAIS

#MANNEQUINCHALLENGE 
EM BENFICA

O desafio da internet do 
momento também chegou à 

Junta de Freguesia de Benfica. 
Visite a página do facebook 
e veja o resultado final do 

“Mannequin Challenge” da 
equipa da Junta.

DESPORTO

CORTA A MATA 
DESPORTO, CONVÍVIO, INCLUSÃO

Gipsofila, uma curta metragem 
da autoria de Margarida Leitão, 
foi filmada na Rua dos Arnei-
ros em Benfica, em casa da avó 
da realizadora, e tem corrido 
o mundo em vários festivais e 
mostras de cinema nacionais 
e internacionais, contando já 
com vários prémios: 
O filme, que se estreou na com-
petição nacional do Festival 
IndieLisboa de 2015, recebeu 
o Prémio Especial do Júri para 
Melhor Filme da Competição 
Internacional de Documentári-
os, no Festival de Turim, o pré-

mio de Melhor Documentário, 
no Festival Caminhos do Cine-
ma Português, em Coimbra e, 
em dezembro de 2015, o pré-
mio de Melhor Filme do Festi-
val Transcinema, em Lima, no 
Peru.
Segundo a sinopse divulgada 
pela produtora, “Gipsofila” é “o 
espaço pessoal de uma avó, visto 
pela câmara da sua neta, um en-
saio sobre a sua memória através 
das palavras hesitantes de duas 
pessoas que se amam, que se fil-
mam e que partilham o mesmo 
sangue”. 

Situada na Freguesia de Benfi-
ca, entre a Av. do Uruguai e a 
Av. Lusíada, a antiga e grandi-
osa Quinta da Granja encon-
tra-se atualmente dividida em 
Quinta da Granja de Cima e 
Quinta da Granja de Baixo. 
Com um valor patrimonial in-
calculável, a Quinta da Gran-
ja de Cima, com uma área de 
11ha, constitui um testemu-   
nho riquíssimo de uma uni-
dade de produção agrícola em 
plena cidade de Lisboa.
Conforme se depreende pela 
análise das suas características 
arquitetónicas e construtivas, 
assim como através de algumas 
lápides encontradas, a Quinta 
já existiria no séc. XVII, épo-
ca em que se encontraria sob a 
égide de uma ordem religiosa.
Na década de 30, do séc. XIX, 

a família Van Zeller aparece 
como titular da propriedade. 
Já na sua posse a Quinta terá 
sido objeto de uma profunda 
reestruturação, destacando-se 
essencialmente na produção 
de vinha, atividade agrícola 
dominante em toda a zona 
até meados do séc. XIX, altura 
em que a propriedade foi ad-
quirida pela família Mesquita, 
mantendo-se ainda hoje na 
posse dos seus descendentes.
A Quinta reúne um interes- 
-sante espólio representativo de 
vários aspetos que marcaram 
o modo de vida tradicional de 
uma quinta agrícola: o lagar, a 
coleção de utensílios e ma-
quinaria agrícola e a coleção 
de cangas.
O modo de exploração obe-
decia a uma lógica de au-

tossuficiência, através do 
aproveitamento parcelar do 
terreno. O cultivo da vinha 
representava a maior área 
até à segunda metade do sé-
culo XIX, altura em que a 
plantação foi atacada pela 
filoxera. A partir desta data, 
a cultura de cereais passou a 
ser a dominante. Nesta fase 
foi introduzida uma raça ovi-
na, resultante da seleção de 
vários cruzamentos, que aca-
bou por ser uma referência, 
dada a excelente qualidade 
do leite produzido. Esta raça, 
conhecida por “Ovelhas da 
Granja”, embora já não seja 
explorada na Quinta, ain-
da perdura noutros locais, 
concretamente na zona da 
Arrábida, dando origem ao 
famoso queijo de Azeitão.

BENFICA FOOTSTEPS

QUINTA DA GRANJA
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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Desporto, convívio e inclusão so-
cial foram os motes da manhã de 
dia 12 de novembro no Parque 
Silva Porto, onde decorreu a pri-
meira edição da corrida Corta a 
Mata!
Mais de 50 pessoas de todas as 
idades participaram nesta inicia-
tiva desportiva gratuita, criada a 
pensar em toda a família.
Para mostrar que a prática 
desportiva familiar também 
pode ter uma componente pe- 

dagógica, esta iniciativa propôs 
7 provas diferentes e inclusivas, 
a realizar num mesmo percur-
so de 1234 metros: Corrida, 
Corrida para Invisuais, Cadeira 
de Rodas, Carrinhos de Bebé, 
Veículos a pedais com mais de 2 
rodas, Caminhada, Construções 
Livres e Originais a Pedais.
Ao mesmo tempo estiveram dis-
poníveis, gratuitamente, ativi-
dades de escalada, arborismo e 
tiro com arco.

CULTURA

GIPSOFILIA
DA RUA DOS ARNEIROS 
PARA O MUNDO

CIDADANIA

27 PROJETOS A VOTAÇÃO
NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  DE BENFICA
1   3000€ | EDUCAÇÃO 
 Equipar as salas da EB 1 Escola 
Parque Silva Porto de J.I., 1º Ci-
clo e CAF/AAAF com computa-
dores e impressoras.

2   5000€ | ESPAÇO PÚBLICO
Colocar sinalização vertical e hor-
izontal para marcação de estacio-
namentos na Rua Augusto Costa 
Costinha. 

3   5000€ | ESPAÇO PÚBLICO
Reabilitar o espaço desaproveita-
do no beco situado no fim da Rua 
Cidade Cachéu para criação de 
estacionamento.

4   5000€ | ESPAÇO PÚBLICO
Criar um Parque canino no Bair-  
- ro do Charquinho.

5   5000€ | ESPAÇO PÚBLICO
Revitalizar os espaços ajardinados 
junto ao antigo campo da bola, 
colocando alguns divertimentos 
para as crianças.

6   5000€ | ESPAÇO PÚBLICO
Rebaixar os passeios junto às 
passadeiras da rotunda de Pina 
Manique.

7   2500€ | CULTURA
Projeto “CineBenfica” – criar um 
espaço de programação regular de 
cinema no Auditório Carlos Pare-
des e/ou noutros equipamentos 
de Benfica, focado no universo 
de cinema de autor, privilegiando 
ligações à freguesia. Sessões acom-
panhadas de uma apresentação, 
conversa ou comentário de um 
convidado especial.

8   5000€ | ESPAÇO PÚBLICO
Colocar equipamentos despor- 
tivos, como por exemplo, mesas 
de ping-pong de exterior, nos 
recreios das escolas, bem como 
em alguns jardins da freguesia, 
com vista à promoção da saúde 
e estilos de vida saudável e dina- 
mização do convívio intergera-
cional.

9   5000€ | EDUCAÇÃO
Reparar o pavimento do giná-
sio G1 da Escola Secundária José 
Gomes Ferreira. 

10  5000€ | EDUCAÇÃO
Criar rampas para cadeiras de rodas 
para acesso aos vários blocos da Es-
cola Secundária José Gomes Ferreira.

11  5000€ | EDUCAÇÃO
Instalar um telheiro na EB1/J.I da 
Escola Arquiteto Gonçalo Ribeiro 
Telles, que faça a ligação entre o 
portão da escola, recreio e o edifício 
principal, para proteção da comu-
nidade escolar no inverno, pois não 
existe espaço que proteja os 170 
alunos nos dias de chuva.

12  3500€ | EDUCAÇÃO
Adquirir equipamento para o Clube 
Multimédia da Escola José Gomes 
Ferreira (por exemplo LCD).

13  3500€ | CULTURA
Adquirir equipamento para a futu-
ra Biblioteca Central em Benfica.

14  500€ | AMBIENTE
Adquirir uma Motocultivadora para 
o projeto “Horta da nossa Escola” da 
Escola José Gomes Ferreira.

15  5000€ | ESPAÇO PÚBLICO
Criar um Parque Canino na Quin-
ta da Granja.

16  1500€ | AMBIENTE
Melhorar o abrigo criado 
pela Junta de Freguesia para a 
colónia de gatos CER do Parque 
Silva Porto (mata de Benfica): 
cimentar o solo na zona do 
abrigo onde se encontram os 
dormitórios dos gatos, para não 
entrar ali água; colocar um telha-
do no topo de toda a vedação 
(de modo a que as pavoas não 
entrem no abrigo para comer a 
ração dos gatos); retirar a placa 
identificativa da colónia ali 
existente (com o intuito de di-
minuir o número de abandonos 
de cães e de gatos no local).

17  5000€ | EDUCAÇÃO
Reabilitar as instalações sanitárias 
da Escola Básica Jorge Barradas.

18  5000€ | EDUCAÇÃO
Reabilitar a sala de aula da turma 
4º 3ª na Escola Básica Jorge Bar- 
-radas. Intervenção: climatização e 
iluminação (estores, cortinas, lâm-
padas e candeeiros).

19  5000€ | EDUCAÇÃO
Melhorar e instalar equipamentos 
lúdico pedagógicos no recreio do 
jardim de infância da escola Pedro 
de Santarém.

20  2500€ | ESPAÇO PÚBLICO
Colocar sinalética identificativa 
da Associação de Moradores do 
Bairro das Pedralvas e colocação 
de placards para informações so-
bre as atividades do bairro.

21  5000€ | EDUCAÇÃO
Equipar as salas de aulas da Escola 
Parque Silva Porto com computa-
dores e mesas móveis e instalar 
quadros interativos e materiais 
didáticos adaptados nas salas desti-
nadas aos alunos surdos.

22  5000€ | EDUCAÇÃO
Substituir parte do mobiliário esco-
lar (cadeiras) nas 12 salas de aula da 
escola EB1 Jorge Barradas devido ao 
seu elevado estado de deterioração: 
aquisição de cadeiras novas de po-
lipropileno multicoloridas com a 
medida adequada às faixas etárias 
dos alunos que frequentam a escola: 
30 cadeiras x 12 salas= 360 cadeiras.

23  5000€ | EDUCAÇÃO
Substituir os cortinados nas salas 
de aula da escola EB1 Jorge Bar- 
-radas, para permitir a iluminação 
adequada ao trabalho a realizar 
em aula e para que todos os alunos 
tenham a visibilidade necessária 
para o quadro: aquisição de estores 
de lâminas de PVc de 37mm de 
altura, equipados com todos os 
seus acessórios (eixo, roldana, dita 
e recolhedor) de acordo com EN 
13659 a 19,98 euros o m2.

24  5000€ | EDUCAÇÃO
Adquirir material de apoio ao 
projeto Sabistória a funcionar 
na Escola Superior de Educação 
de Lisboa. Numa nova etapa, 
o projeto pretende potenciar o 
desenvolvimento linguístico das 
crianças: adquirir títulos mais re-
centes, quer em papel, quer em 
áudio; programas informáticos que 
potenciam o desenvolvimento da 
linguagem; materiais diversos que 
permitam a construção de recursos 
(cartolinas, canetas, tecidos, etc.)

25  5000€ | EDUCAÇÃO
Colocação de cacifos na E. B. 123 
Pedro de Santarém.

26  5000€ | CULTURA
“Arquivo de Benfica” - dinamizar o 
“Arquivo Histórico da Junta de Fre-
guesia de Benfica”, com organização 
prévia de inventário e documen-
tação mais antiga. É importante para 
a Freguesia dinamizar o sua história 
e património, o que promove a co- 
-operação e dinamização entre ha-
bitantes e a junta. Esta é pois uma 
proposta com intervenção na área da 
Cultura, com elevado valor históri-
co, patrimonial e social, pois é aberta 
a toda a população. 

27  5000€ | ESPAÇO PÚBLICO
Colocar duas máquinas de fitness 
para Parque Fitness Calhariz, um 
toldo para Parque Infantil e um          
equipamento para Dejetos Caninos.

VOTAÇÃO  
1-18DEZ
NA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA
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* Sujeito a inscrição

03SÁB
10H00-18H00
FEIRA DE ARTESANATO
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

03.10.17SÁB
09H45
CLUBE DE CORRIDA 
E CAMINHADA 
Ponto de encontro: Complexo 
Desportivo de Benfica 

04DOM
11H30
CINEMA INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS 
Auditório Carlos Paredes

07QUAa18DOM
10H00-21H00
MERCADO DE NATAL
Jardim do Mercado

07QUA
ABERTURA DO MERCADO  
DE NATAL

16H30
PARADA DE NATAL
Estrada de Benfica até ao Jardim 
do Mercado

18H30
CORO INFANTIL DE SANTO AMARO 
DE OEIRAS
Jardim do Mercado

07QUA08QUI
10SÁB11DOM
VÁRIOS HORÁRIOS
CORO DE GOSPEL
Jardim do Mercado

10SÁB11DOM
VÁRIOS HORÁRIOS
FESTIVAL DE NATAL  
NA PISCINA *
Piscina do Complexo Desportivo  
de Benfica

15QUI
08H00-12H30
CAMINHADAS SÉNIOR
CAMINHADA DE NATAL*

16SEXa21QUA
09H00-18H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

16SEX
21H00-22H30
CAMINHADA NOTURNA
Ponto de encontro: Complexo 
Desportivo de Benfica 

17SÁB
09H00-22H00
BENFICA NA RUA
COMPRAS DE NATAL
Ruas de Benfica

21QUA
21H45-23H00
“IRREFUTÁVEL”
O ESPETÁCULO ONDE 
MENTIR COMPENSA
Auditório Carlos Paredes

EM DEZEMBRO FAZEMOS O QUÊ?

OAS 
FESTAS


