PARA IMPRIMIR AJUSTE AO PAPEL
AJUDE O AMBIENTE IMPRIMINDO APENAS O QUE É NECESSÁRIO
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1 EDIFÍCIO DA JUNTA
DE FREGUESIA
DE BENFICA

Arquivo Nacional Torre do Tombo, S/ identificação de autor. Data: 1934-06-09

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, João Hermes Cordeiro - PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/JHG/000112

Arquivo Municipal de Lisboa, Vasques, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/VAQ/S00009

Designação: Junta de Freguesia de Benfica

1983 – Instalação dos serviços administrativos da Junta de Freguesia
de Benfica no edifício.

Local: Av. Gomes Pereira, 17

1992 – Obra de remodelação do Cine Clube de Benfica e inauguração
do Auditório Carlos Paredes, com lugar para 115 espetadores. A sala
mantém as colunas da boca de cena originais, que remontam a 1916.

Cronologia:
Século XIX / Início Séc. XX – Construção do edifício, do qual pouco se
sabe;
1914, 24 de maio – Inauguração dos ‘Desportos de Benfica’ com rinque
de patinagem, um dos mais antigos do país, considerado o berço do
hóquei em patins português;
1915 – Inauguração do Cine Clube de Benfica, durante muitos anos a
única sala de cinema na freguesia;

2001, 30 de maio – Inauguração do novo rinque de patinagem, que
veio substituir o que existia desde 1914, batizado com o nome Rinque
António Livramento, uma homenagem a uma das maiores figuras do
hóquei em patins português..

Curiosidades:

1916 a 1978 – Edifício sede do Sport Lisboa e Benfica. Aqui estavam
instalados os serviços administrativos do clube, bem como diversas
modalidades praticadas à época, das quais se destaca o futebol e o
hóquei em patins. O designado Campo de Benfica estava localizado na
Quinta de Marrocos, nas traseiras da sede do clube;

Por este edifício passaram grandes nomes do desporto, nomeadamente
o hoquista António Livramento, tendo sido atribuído o seu nome ao
ringue que ainda hoje existe. Na zona onde hoje funciona a piscina,
existia um ginásio, um campo de tiro e um café. Atualmente a Junta
de Freguesia de Benfica continua a disponibilizar aos fregueses um
vasto conjunto de atividades e serviços, mantendo-se a função de “bem
servir”.

1978 – O edifício pertence à Câmara Municipal de Lisboa. Nesse ano, o
Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Alfredo Alves, diligencia e
consegue o acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Aquilino Ribeiro Machado, no sentido da cedência do imóvel para a sede
da Junta de Freguesia.

Foi no Auditório Carlos Paredes em 1997 que António Feio e José Pedro
Gomes estrearam o emblemático espetáculo “Conversa da Treta” que
rapidamente se tornou um sucesso. Em 2017, 20 anos depois, a “Treta”
regressa ao Auditório, com José Pedro Gomes e António Machado,
agora com o espetáculo o “Filho da Treta”.

Coordenadas: 38.74851, -9.19761

2 FÁBRICA SIMÕES
& C.ª, LDA.
(MALHAS E CONFEÇÕES)

Revista da Associação Industrial Portuguesa nº 1, Março 1928

Revista Voga 1943 (imagem disponível em diasquevoam.blogspot.pt)

Revista da Associação Industrial Portuguesa nº 1, Março 1928

Designação: Fábrica Simões & Ca. Lda (Malhas e
Confecções)
Local: Avenida Gomes Pereira, 15-19
Cronologia:
1907 - Fundação da empresa José Simões e C.ª Lda., por José Simões,
autodidata e antigo operário têxtil, juntamente com os seus cunhados e
com fábrica em Palma de Baixo (Lumiar);
1921 - Inauguração da fábrica de Benfica sob o nome Simões e C.ª Lda,
Fábrica de Artefactos e Malhas
1960 - Morte de José Simões;
1975 - Entra em processo de falência;
1987 - Encerra definitivamente;
1990 - Desafetação da função industrial. Os donos, Rodrigues e
Figueiredo, fazem uma proposta à Câmara Municipal de Lisboa para a
ocupação do espaço por meio de loteamento. Após a publicação da zona
como alvo de operação urbanística, a construtora Teixeira Duarte adquire o terreno;

Coordenadas: 38.74964, -9.19749

Revista da Associação Industrial Portuguesa nº 1, Março 1928

Atualmente - Instalações da MuWorkSpace em parte dos armazéns.
Funciona como um espaço de Creative Cowork.

Curiosidades:
A Fábrica Simões introduziu em Portugal tecnologia importada e
inovadora tendo criado e fabricado máquinas para a produção têxtil.
Registos documentais revelam a existência de casas de operários da
fábrica, no bairro de trabalhadores rurais da Quinta da Granja de Cima,
localizado na Travessa do Açougue.
Em 1928, na 1ª edição da revista da Associação Industrial Portuguesa,
era dada a conhecer a Fábrica Simões e Ca. Lda, através de uma visita
guiada pelo industrial Simões, «homem franco, afável e acessível».
No seu período áureo chegou a ter mais de 1500 trabalhadores
desempenhando um papel importante na fixação de pessoas na
freguesia.

3 PARQUE
SILVA PORTO
(MATA DE BENFICA)

Arquivo Municipal de Lisboa, PT-AMLSB-AJG-I01042

Arquivo Municipal de Lisboa, s/ identificação de autor

Arquivo Municipal de Lisboa , Figueiredo, Vasco Gouveia de, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/VGF/S01992

Arquivo Municipal de Lisboa, PT-AMLSB-AJG-I01049

Arquivo Municipal de Lisboa, Portugal, Eduardo, PT/AMLSB/
CMLSBAH/PCSP/004/EDP/000580

Designação: Parque Silva Porto (Mata de Benfica)
Local: Zona contígua ao Bairro de Santa Cruz, com cerca de 5ha.
Cronologia:
1880 – Início da plantação do bosque para embelezar o Palácio da Quinta
da Feiteira, que dará origem ao Parque Silva Porto, por ordem dos seus
proprietários, João Carlos Ulrich e Maria Luíza de Sá Ulrich;
1891 – Óbito de Maria Luíza de Sá Ulrich, em 31 de agosto, seguido do
falecimento do seu marido uns meses depois;
1903 – Alienação da Quinta da Feiteira (incluindo o Palácio e o terreno do
bosque) a César Augusto de Figueiredo;
1910 – Cedência da “Mata da Feiteira” à Câmara Municipal de Lisboa
para requalificação como jardim público, por sugestão do vereador
António Alberto Gomes;
1911 – Início das obras de reconstrução da Mata, a 23 de julho, que
assume a configuração que hoje conhecemos.

Coordenadas: 38.7491, -9.20341

1918 – O Parque adquire o nome Parque Silva Porto.

Curiosidades:
O nome Parque Silva Porto foi atribuído em homenagem ao pintor
naturalista António Carvalho da Silva, natural da cidade do Porto.
O vasto território da histórica Quinta da Feiteira integrava toda a área
atual do Parque Silva Porto, estendendo-se até à Igreja Paroquial de
Nossa Senhora do Amparo e Estrada de A-da-Maia, terminando na
Quinta da Casquilha onde hoje se situa o Mercado de Benfica.
Os portões de ferro do Parque Silva Porto foram mandados colocar
por Cesar Augusto de Figueiredo, oriundos das velhas Portas de São
Sebastião da Pedreira, antigo limite da cidade de Lisboa. Os painéis de
azulejo decorativos existentes são Arte Nova, da autoria de José António
Jorge Pinto.
Atualmente existem no Parque vários equipamentos disponíveis tais
como parque infantil, parque de merendas, circuito de manutenção, lago,
bebedouros, dois wc´s públicos e o BX – Adventure Park, um espaço de
caráter lúdico dedicado às atividades aventura e à sensibilização ambiental.

4 CLUBE FUTEBOL
BENFICA
(FÓFÓ)

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, Artur João, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/AJG/000177

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, Artur João, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/AJG/000888

História do Clube Futebol Benfica, Domingos, Estanislau

Designação: Clube de Futebol Benfica (Fófó)
Local: Rua João Frederico Ludovice
Cronologia:
1895 – Criação do clube com a designação “Grupo Foot-Ball Benfica”;
1933 – Manifesto, de 23 de março, de apelo à população de Benfica
para a reorganização oficial do Clube. Data adotada como aniversário e
adoção do nome atual: Clube Futebol Benfica;
1960 – Início da construção do Estádio Francisco Lázaro, casa do Clube
Futebol Benfica, com o seu nome a homenagear o atleta Francisco
Lázaro falecido nos Jogos Olímpicos de Estocolmo de 1912, durante a
prova da Maratona.

Coordenadas: 38.74974, -9.20662

Curiosidades:
Nos registos documentais surge o “Manifesto à População de Benfica
sobre a Reorganização do Grupo Foot-Ball Benfica”, no qual se apelava
à população local para a constituição massiva de uma massa associativa
de relevo, com uma quota mínima de 2$00, com a finalidade de
consubstanciar a estrutura do Clube.
Atualmente o Clube tem cerca de 3500 associados e aproximadamente
1150 atletas, em várias modalidades. O Complexo Desportivo do Estádio
Francisco Lázaro tem 28.700m2, no qual se encontram dois ringues, dois
campos de futebol (ambos de relva sintética), um complexo comercial
de 18 lojas e bomba de gasolina. Segundo informação do Clube, está
prevista a construção de dois ginásios, um polidesportivo, um parque de
estacionamento e um infantário.

5 MERCADO
DE BENFICA

Arquivo Municipal de Lisboa, Serôdio, Armando Maia, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/S05776

Arquivo Municipal de Lisboa, Serôdio, Armando Maia, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/S05776

Arquivo Municipal de Lisboa, Jornal Diário de Noticias, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/JDN/S01918

Designação: Mercado de Benfica
Local: Rua João Frederico Ludovice
Cronologia:
1968, 6 de novembro – Início da construção do edifício do Mercado de
Benfica, situado nos antigos terrenos da Quinta da Casquilha;
1971, 19 de outubro – Inauguração do Mercado de Benfica. Último
mercado a ser inaugurado antes do 25 de Abril de 1974;
1993 – Projeto de ampliação do mercado, com o intuito de instalar os
vendedores ambulantes da Rua Morais sarmento;

Coordenadas: 38.75038, -9.20621

2010

– Obras de manutenção.

Curiosidades:
Até à data da construção do atual edifício, o antigo mercado de levante
de Benfica, encontrava-se localizado na Av. Grão Vasco em frente ao
Parque Silva Porto;
Em termos arquitetónicos, o mercado é constituído por uma nave
circular ao longo da qual se dispõem, em círculos concêntricos, as
várias categorias de produtos alimentares e não alimentares. Cada uma
das 3 entradas é decorada por uma estátua em relevo, colocada na
parede lateral, simbolizando a diversidade de produtos do mercado.

6 PORTAS
DE BENFICA
(CASTELINHOS)

Foto vencedora da 1ª Edição do Concurso Benfica Clicks , Martins, Bruno

Arquivo Municipal de Lisboa, Madureira, Arnaldo N69311

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, Artur João, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/AJG/I02805

Arquivo Municipal de Lisboa, Portugal, Eduardo, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/EDP/001737

Arquivo Municipal de Lisboa, Madureira, Arnaldo, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ARM/I02352

Designação: Portas de Benfica
Local: Rotunda das Portas de Benfica

2001 – Instalação da Orquestra Ligeira de Benfica e da sede da
Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe, na ala Sul do
edifício. Na ala Norte instala-se o Centro de Informação ECRI – Em
Cada Rosto Igualdade, em parceria com o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras.

Cronologia:
1886 – Construção das portas da cidade, que delimitam a zona de
fronteira entre o concelho de Lisboa e da Amadora;
1892 – Desativação dos serviços de Alfândega.
1996 – Início das obras de reabilitação do edifício, depois da passagem
de propriedade do Ministério das Finanças para a Junta de Freguesia
de Benfica;

Coordenadas: 38.75061, -9.21063

Curiosidades:
Desde o início da sua construção as Portas de Benfica funcionaram
como Posto Fiscal e Delegação das Alfândegas de Lisboa. A partir de
1892, com a desativação dos serviços de Alfândega, são reconhecidas
como o último dos 26 postos fronteiriços que assinalavam os limites
fiscais da cidade.

7 ESTRADA
DE BENFICA

Arquivo Municipal de Lisboa, Serôdio, Armando Maia, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/S07619

Arquivo Municipal de Lisboa, s/ identificação de autor

http://tlimtlimxabregas.blogs.sapo.pt

Foto cedida pelo Sr. João Paulo Fontan

Foto cedida pelo Sr. João Paulo Fontan

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, João Hermes Cordeiro, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/JHG/S01464

http://tlimtlimxabregas.blogs.sapo.pt

Arquivo Municipal de Lisboa, Benoliel, Joshua, PT/AMLSB/CMLSBAH/
PCSP/004/JBN/002486

Arquivo Municipal de Lisboa, Benoliel, Joshua,PT/AMLSB/CMLSBAH/
PCSP/004/JBN/002485

Designação: Estrada de Benfica
Local: Estrada de Benfica
Descrição:
Desde a sua génese que a Estrada de Benfica, antiga Estrada Real, é um
arruamento que liga a periferia ao centro da cidade de Lisboa. Atualmente
com inicio junto ao Jardim Zoológico, em Sete Rios, termina na rotunda das
Portas de Benfica, à entrada do concelho da Amadora. Outrora marcava o
começo da Estrada Nacional 249 que ligava Lisboa a Sintra, sendo que o seu
traçado original, tinha início junto à Praça de Espanha, seguindo pela atual
Rua Professor Lima Basto, até à zona do Jardim Zoológico, de onde seguia
pelo Calhariz de Benfica até à saída pelas Portas de Benfica.
Até meados dos anos 80 partilhava o traçado rodoviário com as linhas de
elétricos, nomeadamente com a carreira Nº 5 que ligava o Largo do Carmo
a Benfica.

Coordenadas: 38.75166, -9.20437

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.
Pode-se afirmar que foi ao longo desta movimentada via que se desenrolou
grande parte da História desta freguesia. Riquíssima em termos de
arquitetura habitacional, são de destacar vários edifícios tais como o
conjunto habitacional, pré-pombalino, que ocupa os números 554 a 560;
o edifício do número 631 onde funcionou a primeira Escola de Benfica, da
iniciativa do Centro Republicano; o edifício pombalino do número 648,
com varandas e águas-furtadas; entre muitos outros referenciados nesta
exposição. É de salientar o antigo Campo da Feiteira construído junto
à Vila Ana e Vila Ventura e do qual já não restam quaisquer vestígios.
Trata-se do primeiro campo de futebol que se considera ter pertencido
ao Sport Benfica, atual Sport Lisboa e Benfica. Inaugurado em 1907 tinha
capacidade para 8.000 espetadores, medindo 120 metros por 79 metros.

8 VILA ANA
E VILA VENTURA

Arquivo Municipal de Lisboa,Benoliel, Joshua, PT/AMLSB/JBN/002487

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, João H

Arquivo Municipal de Lisboa, Geraldes, João Brito

Designação: Vila Ana e Vila Ventura
Local: Estrada de Benfica, 674
Cronologia:
Séc. XIX – Início da construção das Vilas por ordem de D. Maria
Gertrudes da Conceição Macedo de Barros;
1890 - Projeto para a construção da Vila Ana, cujo nome homenageia a
mãe da proprietária, Ana Rita Pereira;
1910 - Projeto de construção da Vila Ventura, cujo nome homenageia o
pai da proprietária, Ventura Luís de Macedo;
1994 - Publicação no Inventário Municipal de Património, em DR, n.º 226,
1.ª série-B, do PDM de Lisboa, dos edifícios da Vila Ana e Vila Ventura.
Constam também dos Planos de Pormenor para as Áreas de Intervenção da
Divisão de Reabilitação Urbana - Pátios e Vilas;

Coordenadas: 38.75156, -9.20375

2009 – Intimação da Câmara Municipal de Lisboa à proprietária dos edifícios
obrigando a obras de conservação que nunca foram realizadas, dando
origem a uma contraordenação;
2017 – Inicio das obras de conservação, impulsionadas pelo Movimento
de Cidadãos pela preservação da Vila Ana e Vila Ventura.

Curiosidades:
Foram mandadas construir por uma família portuguesa regressada do Brasil
ficando por isso conhecidas como “Casas do Brasileiro”. Concebidas para
habitação unifamiliar, as suas assoalhadas foram, cerca de meio século depois
da sua construção, agrupadas em vários núcleos, com vista ao arrendamento
por famílias de posses modestas, restando hoje apenas 3 inquilinos.
Cidadãos de relevo na recente história portuguesa - General Spínola e
o escritor Luiz Pacheco - viveram na Vila Ana.
Apesar de constarem do Inventário Municipal do Património, nunca
foram classificadas pelas entidades competentes.

9 IGREJA DE BENFICA
(IGREJA PAROQUIAL DE N. S.RA DO AMPARO)

Arquivo Municipal de Lisboa, Benoliel, Judah, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/JBN/004894

Arquivo Municipal de Lisboa, Guedes, Paulo, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/PAG/000433

Arquivo Municipal de Lisboa, Estúdio Mário Novais, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/MNV/000595

Arquivo Municipal de Lisboa, Benoliel, Judah, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/JBN/004895

Designação: Igreja de Benfica
Local: Rua Ernesto da Silva, 13 // Estrada de Benfica
Cronologia:
1750 – Início da construção da Igreja de Nossa Senhora do Amparo junto
das ruínas de antigos templos de culto. Primeiro projeto e conceção da
capela-mor atribuídos ao Mestre João Frederico Ludovice;

1963 – Restauro da sacristia. Colocação de azulejos de figura avulsa do
Séc. XVIII, provenientes da Quinta da Buraca.
Início da construção do Centro Paroquial, projetado por Erich Corsépius,
a 29 de maio;
1964 – Inauguração do Centro Paroquial.

Curiosidades:

1780 – Recomeço das obras da Igreja sob orientação de Mestre João
Gomes;

Remontam a 1337 as primeiras referências à Paróquia de Bemfica.
Entre 1390 e 1392 a paróquia surge sucessivamente referida em
documentação, dedicada a Nossa Senhora do Amparo e estando
dependente do Convento do Salvador em Lisboa, a quem se pagava
uma renda. Data de 1582 o primeiro registo de casamento e de
batizado da paróquia e quatro anos depois dá-se a constituição da
Irmandade de Nossa Senhora do Amparo.

1809 – Inauguração da Igreja a 10 de Dezembro;

O pároco atual é o Padre Nuno Rosário Fernandes.

1755 – Terramoto provoca graves danos na estrutura da Igreja, ainda
em construção;
1758 – A Igreja é consagrada a Nossa Senhora do Amparo;

1923 – Construção da torre do relógio do lado nascente;

Coordenadas: 38.751, -9.20224

10 CHAFARIZ
DE BENFICA

Arquivo Municipal de Lisboa, Gonçalves, F., PT/AMLSB/CML

Arquivo Municipal de Lisboa, Passaporte, António, PT/AMLSB/PAS/000070

Designação: Chafariz de Benfica

1788 - Inauguração do Chafariz;

Local: Estrada de Benfica

1985 – Obras de restauro promovidas pela Junta de Freguesia de
Benfica.

Cronologia:
1778 – Ordem de construção de um sistema de canalização para
abastecer o futuro chafariz de Benfica, pela Junta das Águas Livres;
1779 – Execução de um projeto para o Chafariz pelos arquitetos Reinaldo
Manuel dos Santos e Francisco António Ferreira Cangalhas. Ordem de
construção atribuída em dezembro;
1786 – Alvará de autorização que determina que os sobejos de água do
Chafariz sejam concedidos à Quinta do Desembargador Manoel Ignacio
de Moura;

Coordenadas: 38.75048, -9.20095

Curiosidades:
O Chafariz tem a sua frente virada a nordeste para a Estrada de Benfica,
é grande e amplo apresentando um espaldar decorado com o brasão
de armas de D. Maria I, encimado por uma coroa. Possui ainda duas
portas que dão acesso a um pequeno reservatório de água localizado
nas traseiras.
Atualmente o Chafariz encontra-se desativado.

11 PALÁCIO BALDAYA

Designação: Palácio Baldaya

1867 – É dada a posse judicial do Palácio Baldaia a José Isidoro Escarlate,
sobrinho de D. Maria Joanna Baldaya e seu herdeiro legal, pelo Juízo de Direito.

Local: Estrada de Benfica

1874 – D. Francisca Guilhermina Peters Escarlate herda o Palácio Baldaia por
óbito do marido, José Isidoro Escarlate.

Cronologia:

1894 – José Theotonio da Costa Posser e Carlos Daniel Peters Junior herdam o
Palácio Baldaia por óbito de sua tia D. Francisca Guilhermina Peters Escarlate.

1783 – Primeira fonte histórica escrita, identificada até à data, da existência da
Quinta do Desembargador, situada nos terrenos da futura Quinta da Baldaia.
No “Livro da Desobriga” há uma referência ao caseiro José Lopes e ao criado
Policarpo que habitavam na Quinta situada na Paróquia de Nossa Senhora do
Amparo, na Estrada de Benfica, no lugar do Chafariz.
1786, 19 de julho – Alvará de concessão dos sobejos da água do Chafariz
do Lugar de Benfica a fim de serem utilizados na Quinta do Desembargador
Manoel Ignacio de Moura. Pedido do Desembargador Manoel Ignacio de
Moura à Rainha D. Maria I para proceder ao encanamento das sobras de água
do Chafariz do Lugar de Benfica para usufruto na Quinta do futuro Palácio da
Baldaia. Pelo direito de concessão pagou o Desembargador 540 reis.
1836, 7 de novembro – Primeira fonte histórica escrita, identificada até à data,
onde consta o nome de Donna Maria Joanna Baldaya. Este documento atesta
a origem da toponímia “Baldaya” com utilização da letra “y” ao invés do “i”
utilizado atualmente.
1840 – Fonte histórica onde consta o primeiro testemunho escrito, encontrado
até à data, da residência de D. Maria Joanna Baldaya, na freguesia de Nossa
Senhora do Amparo. Nestes registos paroquiais de 1840, encontramos
igualmente referência ao nome de seu marido João Nepomuceno de Atoguia
de Sousa Coutinho, e aos 6 criados que com eles residiam.
Não se conseguindo determinar ainda a data exata de aquisição da Quinta por
D. Maria Joanna de Baldaya sabe-se que residiu neste lugar entre 1840 e 1859,
ano da sua morte.
1859, 3 de julho – Testamento de D. Maria Joanna Baldaya onde consta a descrição
exaustiva da distribuição da sua herança à data do seu óbito. Neste documento é
feita a referência a inúmeras benfeitorias de cariz religioso das quais se destacam
as destinadas ao Lugar de Benfica, tais como um pedido de Legados, ou seja, a
introdução da catequese e de ensino gratuito das primeiras letras a rapazes e
raparigas em situação de pobreza, na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo.
1859, 18 de agosto – Documento homologado após a morte de D. Maria
Joanna Baldaya, onde consta a ratificação do seu pedido de criação de Legados
para o ensino da catequese e das primeiras letras a rapazes e raparigas em
situação de pobreza, na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo.

Coordenadas: 38.75041, -9.20076

1895 – José Theotónio da Costa Posser adquire a totalidade do Palácio Baldaia
a Carlos Daniel Peters Junior.
1899 – José Theotónio da Costa Posser vende o Palácio Baldaia a Affonso
Henriques Teixeira de Carvalho.
1899, 15 de maio – Escritura de venda do Palácio Baldaia por José Theotonio
da Costa Posser a Affonso Henriques Teixeira de Carvalho, pela quantia de
8 contos e 923 mil reis. Neste documento encontra-se mencionado todo o
encadeamento de herdeiros do Palácio, desde a morte de D. Maria Joanna de
Baldaya, em 1859, até 1899. De ressalvar ainda a descrição pormenorizada de
toda a propriedade que consta neste testemunho escrito, onde se comprova
a entrada principal da casa nobre pela rua Direita de Benfica, atual rua das
Garridas.
1904, 22 de junho – Escritura de venda do Palácio Baldaia a João Collares
Pereira, por Affonso Henriques Teixeira de Carvalho pela quantia de nove contos
e quinhentos mil reis.
1918, 15 de março – Documento da escritura da venda do Palácio Baldaia
ao Governo da Republica Portuguesa para a implantação do Laboratório de
Patologia Veterinária e Bacteriologia, pelo valor de 45.000$00.
1935, 27 de dezembro – Escritura de aquisição pelo Estado Português da
Quinta das Garridas ao conjunto de herdeiros de D. Luis Sanches de Baena pelo
valor de 304.500$00 através do qual foi possível ao Laboratório de Patologia
Veterinária adquirir mais 121.801m2, fundamentais para o seu crescimento.
2006 – Extinção do Laboratório Nacional de Veterinária e integração das suas
valências no Instituto Nacional de Recursos Biológicos;
2009 – Cedência do Palácio e terrenos à ESTAMO.
2015, 1 de fevereiro – Contrato de comodato para cedência do Palácio Baldaya e dos
jardins por parte da Câmara Municipal de Lisboa à Junta de Freguesia de Benfica.

12 TRAVESSA
DO AÇOUGUE

Arquivo Municipal de Lisboa, Madureira, Arnaldo, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ARM/S03741

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, João Hermes Cordeiro, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/JHG/S01808

Arquivo Municipal de Lisboa, Madureira, Arnaldo, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ARM/I02352

Designação: Casas de Operários
Local: Travessa do Açougue
Cronologia:
1913 – Construção das habitações “em banda” para os trabalhadores
rurais da Quinta da Granja de Cima.

Coordenadas: 38.75114, -9.19927

Curiosidades:
Estes terrenos foram cedidos pelos proprietários da Quinta da Granja
de Cima (Família Cannas), para a construção de um conjunto de
“moradias em banda”, a fim de servirem de habitação permanente aos
trabalhadores rurais. De acordo com várias fontes escritas aferiu-se que
acabaram por ser também habitadas por operários da Fábrica Simões.

13 CEMITÉRIO
DE BENFICA

Arquivo Municipal de Lisboa, Serôdio, Armando Maia, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/I00921

Arquivo Municipal de Lisboa, Fernandes, Augusto de Jesus, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/AJF/S02081

arcacomhistorias.blogspot.pt

Designação: Cemitério de Benfica
Local: Estrada dos Arneiros
Cronologia:
1869 – Construção do cemitério
Século XIX, finais – Construção da Capela do Cemitério, conforme projeto
de José Luís Monteiro
1959 – Ampliação da área verde do Cemitério, com projeto de Gonçalo
Ribeiro Teles

Coordenadas: 38.75696, -9.20207

Curiosidades:
O cemitério foi contraído para receber as ossadas provenientes dos cemitérios
paroquiais de Benfica e de Carnide. Até à construção cemitério da Amadora,
recebeu ainda a população da paróquia da Amadora.
O cemitério dispõe de sepulturas temporárias e perpétuas, bem como de
jazigos particulares, sendo digno de nota o jazigo de Francisco dos Santos,
da autoria do arquiteto Raul Rodrigues Lima e com esculturas de Leopoldo de
Almeida. Destacam-se, ainda, os túmulos dos poetas Alexandre O’Neill, Delina
Guimarães, da escritora e jornalista Maria Lamas, do maratonista Francisco
Lázaro, do hoquista António Livramento e o Memorial a Fernando Vaz, jogador
e treinador de futebol, assim como o jazigo do Padre Cruz, alvo de romarias
constantes.

14 QUINTA
DA GRANJA

http://www.skyscrapercity.com

http://ruinarte.blogspot.pt

http://hamesa.wordpress.com

http://ruinarte.blogspot.pt

Designação: Quinta da Granja
Local: Entre a Av. do Uruguai e a Av. Lusíada

1850 – A propriedade é adquirida pela família Mesquita. A vinha é
atacada pela filoxera, passando a produção agrícola para o cultivo de
cereais e para a produção ovina;
Atualidade – Atualmente a família Canas da Silva é a proprietária da Quinta.

Cronologia:
Séc. XVII – D. Susana Barbosa de Lima herda a Quinta da Granja, de sua
tia D. Inácia da Cunha. No fim do século a propriedade é vendida a João
Coelho de Melo;
1703 - João Coelho de Melo manda edificar a casa e rodeada de um grande
jardim. O edifício é projetado com dois pisos, cujas divisões se abririam em
volta de um amplo pátio interior, ao estilo romano;
1795 – Aquisição da propriedade por D. João Pedro da Câmara;
1812 – Aquisição da propriedade por D. Luis da Câmara;
1830 – A família Van Zeller aparece como titular da Quinta da Granja de
Cima. Esta é objeto de profunda remodelação, iniciando-se nesta década
a produção de vinha;

Coordenadas: 38.75168, -9.19103

Curiosidades:
A Quinta da Granja é dividida entre a Quinta da Granja de Cima, onde
se encontra o edifício principal e a Quinta da Granja de Baixo onde se
encontra o Parque Urbano da Granja e a Casa Grande.
Em meados do século XIX as “Ovelhas da Granja” foram criadas nesta
propriedade, uma raça de ovinos oriunda de cruzamentos, que pela
excelente qualidade de leite produzido, ainda hoje perdura noutros locais,
nomeadamente na zona da Arrábida dando origem ao famoso queijo de
Azeitão.

15 ESPAÇO
MONSANTO

Designação: Espaço Monsanto - Centro de Interpretação
do Monsanto
Local: Estrada do Barcal
Cronologia:
1996 - Construção do Centro de Interpretação e do Parque Ecológico de
Monsanto, atual Espaço Biodiversidade;
1999 – Início do funcionamento de uma fito-ETAR que se baseia num
tratamento de efluentes através de plantas.

Coordenadas: 38.442475, -9.111293

Curiosidades:
Centro de acolhimento, informação e interpretação do Parque Florestal
de Monsanto. Proporciona informação sobre o parque, atividades
disponíveis e locais de interesse. Dispõe de um auditório com 144
lugares e tem como serviços de apoio um Centro de Documentação
e Informação.

16 PARQUE DO ALTO
DA SERAFINA

Designação: Parque da Serafina
Local: Estrada da Serafina
Cronologia:
1953 – Inauguração do Parque Infantil do Alto da Serafina, projetado
por Keil do Amaral;
1992 – Inauguração do Parque Urbano do Alto da Serafina

Coordenadas: 38.73346, -9.17684

Curiosidades:
O Parque Recreativo do Alto da Serafina, também conhecido por
Parque dos Índios, é um dos núcleos do Parque Florestal de Monsanto
e classificado como Parque Urbano. Funciona como parque central
de recreio com equipamento diversificado para satisfação das
necessidades lúdicas da população de todas as idades, dispondo
de um vasto conjunto de equipamentos de lazer, como restaurante,
esplanada, parque de estacionamento, zona de merendas, parques
infantis, parque aventura, escola de condução infantil, coreto, um
labirinto e uma área com as famosas tendas de índios. Os amplos
relvados convidam a um passeio pela rede de caminhos que percorre
toda a área, tendo ainda um miradouro que possibilita uma ampla vista
sobre a cidade.

17 RESTAURANTE
PANORÂMICO

Arquivo Municipal de Lisboa, Geraldes, João Brito, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/JBG/S00014

Arquivo Municipal de Lisboa, Geraldes, João Brito, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/JBG/S00013

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, Artur João, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/AJG/S02585

Designação: Restaurante Panorâmico do Monsanto
Local: Estrada da Bela Vista
Cronologia:
1967 – Início da construção do restaurante pela Câmara Municipal de
Lisboa com projeto do arquiteto Chaves da Costa;
1968 – Inauguração do Restaurante Panorâmico;
Séc.XXI – A partir do início do século foi desocupado, encontrando-se
atualmente em elevado estado de degradação.

Coordenadas: 38.7484835,-9.1846716

Curiosidades:
Edifício sumptuoso com 7000m2 construído a uma altitude de 205m.
Foi o restaurante predileto das elites do Estado Novo. A decoração do
interior ficou a cargo de artistas como Luis Dourdil, Querubim Lapa
e Manuela Madureira. Ao longo dos anos tornou-se pouco viável
economicamente, dada a distância a que este se encontra do centro
da cidade e as deficientes acessibilidades. Chegou a ser um bingo, um
escritório e um armazém de materiais de construção civil. Hoje em dia é
um dos melhores miradouros da cidade, com uma vista magnífica para
a cidade de Lisboa.

18 ANTENA DA RTP

Arquivo Municipal de Lisboa, Passaporte, António, PT/AMLSB/PAS/002862

Arquivo Municipal de Lisboa, Serôdio, Armando Maia, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/I01876

Designação: Antena RTP
Local: Estrada da Bela Vista
Cronologia:
1952 – Instalação do Centro Emissor da Radiotelevisão Portuguesa.

Coordenadas: 38.72725, -9.18906

Curiosidades:
Graças à posição dominante em relação a toda a região de Lisboa,
Monsanto foi equipada com várias antenas. De entre estas destaca-se o
Centro Emissor de Monsanto, uma torre de comunicações da Portugal
Telecom, que sucedeu à antiga antena da RTP. Com uma altura de 100
metros, é uma das mais altas estruturas existentes em Portugal.

19 PRISÃO/FORTE
DE MONSANTO

Arquivo Municipal de Lisboa, Salgado, André, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SAG/000023

Arquivo Municipal de Lisboa, Guedes, Paulo. 1886-1947, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/PAG/000123

Revista Ilustrada de Portugal e do estrangeiro, N104 1 Nov. 1881

http://ppmbraga.blogspot.pt

Designação: Prisão/Forte do Monsanto
Local: Estrada do Monsanto
Cronologia:
1863 – Início da construção do Forte do Marquês Sá da Bandeira;
1878 – Conclusão da parte integrante da rede de fortificações que
constituía o Campo Entrincheirado de Lisboa, sistema defensivo da
capital portuguesa;
1919 – O Forte é reconvertido progressivamente à sua função atual de
prisão civil;
2007 – Conclusão das obras de renovação, sendo classificado como um
estabelecimento prisional de segurança máxima.

Coordenadas: 38.7334, -9.18962

Curiosidades:
No dia 22 de Janeiro de 1919, 70 monárquicos chefiados pelo capitão
Júlio da Costa Pinto tomam o Forte de Monsanto e hasteiam a bandeira
monárquica, imbuídos do espírito da proclamação da Monarquia do
Norte, de dia 19 Janeiro. No dia 24, após a “escalada de Monsanto”
pelas forças republicanas sob chefia militar de Álvaro de Mendonça, as
forças monárquicas capitularam.
O edifício apresenta planta circular, com o formato de cúpula, recoberta
por uma couraça de betão, à prova de bombas. Divide-se internamente
em três pavimentos, cada um dos quais correspondia a uma bateria.
Externamente a fortificação é rodeada por um fosso.

20 PISTA
DE RADIOMODELISMO
DE MONSANTO

Designação: Pista de Radiomodelismo de Monsanto
Local: Junto ao Parque de Merendas da Cruz das Oliveiras
Cronologia:
1983 – Construção e inauguração da Pista de Radiomodelismo de
Monsanto;
1996 – Primeira homologação pela Federação Portuguesa de Radiomodelismo Automóvel;

Coordenadas: 38.72481, -9.19726

2015 – Assinatura de contrato de delegação de competências entre a
Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Benfica a fim
de assegurar a exploração neste equipamento de projetos de âmbito
desportivo, lúdico, pedagógico e de sensibilização ambiental.

Curiosidades:
Em 2008 disputou-se aqui o Campeonato do Mundo
Radiomodelismo. A pista apresenta um perímetro de 400m2.

de

21 LUNETA
DOS QUARTÉIS

Arquivo Municipal de Lisboa, Pinto, Júlio António Viera da Silva, PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-05-03-084

Designação: Luneta dos Quarteis
Local: Estrada Forte de Monsanto
Cronologia:
Séc. XIX – Construção de várias estruturas militares na Serra de
Monsanto para proteção de eventuais ataques à cidade de Lisboa. O
Miradouro da Luneta dos Quarteis representa um desses locais;
1930/40 – Transformação e adaptação das estruturas militares para
utilização civil. Início de construção do miradouro da Luneta dos
Quartéis.

Coordenadas: 38.73147, -9.19756

Curiosidades:
Situado em pleno Parque Florestal de Monsanto, este miradouro,
projetado pelo arquiteto Keil do Amaral, permite observar parte dos
concelhos da Amadora e Oeiras.
Até à primeira década do século XXI o edifício existente serviu como
restaurante, tendo sido a Luneta do Panças a sua última designação

22 ANTENA CTT/TDT

Designação: Antena CTT/TDT
Local: Estrada do Barcal
Curiosidades:

Coordenadas: 38.4426.0, 9.1131.9

Com uma vista sobre a zona norte da cidade, a antiga Antena dos CTT/
TLP serve atualmente de retransmissor da televisão digital terrestre,
depois da intervenção de que foi alvo em 2009.
É o único miradouro de Monsanto com vista sobre a freguesia de
Benfica.

23 CAMPO DE TIRO
MONTE DAS
PERDIZES

Arquivo Municipal de Lisboa, Serôdio, Armando Maia, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/I03620

Arquivo Municipal de Lisboa, Figueiredo, Vasco Gouveia de, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/VGF/S00996

Designação: Campo de Tiro a chumbo/ Monte das Perdizes
Local: Junto à Estrada do Barcal
Cronologia:
1935 – Fundação do Clube de Tiro a Chumbo;
1962 – Assinatura do contrato de concessão do terreno pela Câmara
Municipal de Lisboa ao Clube Português de Tiro a Chumbo;
1963 – O Clube Português de Tiro a Chumbo instala-se em Monsanto;
2007 – Termina o contrato de concessão com a CML.

Coordenadas: 38.73954, -9.18955

Curiosidades:
O Clube Português de Tiro a Chumbo foi fundado em 1935 e
está instalado em pleno Parque Florestal de Monsanto, no Monte
das Perdizes, desde 1963, ocupando uma área de 134.200 m2. A
localização do campo de tiro deve-se a um contrato de concessão
celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Clube Português de
Tiro a Chumbo datado de 1962, e que tem vindo a ser renovado por
sucessivos períodos de dez anos. Em 2007 terminou o ultimo contrato
de concessão, não voltando a ser renovado pelo município.

24 Q.TA DO PERES/
Q.TA DA FONTE
(CALHARIZ)

http://beiral.weebly.com/

Designação: Quinta do Peres
Local: Travessa Francisco Resende, 57
Cronologia:
1702 – Primeiros registos do local, pertença de Tomaz de Caminha;
1750 – A Quinta é Batizada com o nome de Quinta da Fonte do Calhariz,
pertença do cónego Manuel de Aguiar;
1765 – Depois da morte do cónego Manuel de Aguiar, a Quinta passa
para a posse do Desembargador José Pereira Sarmento e mais tarde a
posse do Barão de Rio Tinto que lhe deu a feição atual;
1827/1828 – Serviu de residência nupcial da Infanta D. Ana de Jesus
Maria e do futuro Duque de Loulé;

Coordenadas: 38.74225, -9.19664

1835 – António Vitor Pereira de Sousa Peres compra a Quinta da Fonte
do Calhariz. Remodelação total do palacete. A Quinta adopta o nome do
proprietário, ficando conhecida como Quinta do Peres;
1948 – Fundação da Escola Beiral, que ainda se mantém, pela pedagoga
Maria Teresa Andrade Santos.

Curiosidades:
O palacete foi adaptado para escola e os jardins tornaram-se num
recreio para os alunos, onde lhes é possibilitado um contacto direto
com a natureza. Maria Teresa Andrade Santos fundou também na
década de 1950 o Instituto de Educação Infantil.

25 EMBAIXADA
DO MÉXICO
(Q.TA DE SÃO JOÃO)

Arquivo Municipal de Lisboa, Fernandes, Augusto de Jesus, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/AJF/002135

Arquivo Municipal de Lisboa, Serôdio, Armando Maia. 1907-1978, fotógrafo, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/S05017

Designação: Embaixada do Mexico - Quinta de São João

1976 – A Quinta de São João passa a ser a residência oficial do Senhor
Embaixador do México;

Local: Estrada de Monsanto, 78

2002 – A Quinta de São João passa a ser a morada da Embaixada do
México.

Cronologia:
1775 – Fundação da Quinta de São João;

Curiosidades:

1896 – A Câmara Municipal de Lisboa procede à alteração da numeração
de polícia da propriedade, passando a ter os números 77, 78, 79 e 79 A;

No século XIX recebeu obras, mas manteve o traço barroco.
O portão tem uma moldura de calcário e na sua verga apresenta a
data MDCCLXXV em numeração romana bem como um registo em
azulejo onde figura São João.
Nas redondezas da Quinta de São João, existiam as quintas de
Monsanto, dos Estrangeiros e dos Marechais.
Nos anos 50 e 60 do século XX, o imóvel recebeu diversas obras de
conservação executadas pelo encarregado Jorge Casimiro Pereira.
Podemos encontrar no pátio, azulejos do século XVIII azuis e
brancos, que representam cenas de macacaria (macacos, gatos e
cães, personificando cenas do quotidiano humano). Na cerca e nos
bancos figuram painéis de azulejo em estilo pombalino e Dona Maria I,
respetivamente dos séculos XVIII e XIX.

1943 – A Câmara Municipal de Lisboa expropria a Errington Alfred
Dawson, o proprietário, duas parcelas da Quinta de São João;
1943-1946 – Errington Alfred Dawson faz obras de ampliação na sua
moradia;
1946 – Numa das parcelas expropriadas é construída uma estrada, o
arruamento do Barcal a Monsanto;
1970 – Manuel Eugénio Machado de Macedo, médico de profissão,
arrenda à CML uma parcela da Quinta de São João;

Coordenadas: 38.73756, -9.20206

26 BAIRRO
DA BOAVISTA

Arquivo Municipal de Lisboa, Alvão, Domingos. 1872-1946, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ALV/000075

Arquivo Municipal de Lisboa, Serôdio, Armando Maia, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/S04087

Fotokell - Raquel Pinto

Fotokell - Raquel Pinto

Arquivo Municipal de Lisboa, Alvão, Domingos, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ALV/000076

Designação: Bairro da Boavista
Local: Entre a Estrada da Portela e a Serra de Monsanto
Cronologia:
1938 – Criação do Programa de Casas Desmontáveis;
1939 – Pavimentação do bairro e início da construção de 488 casas;
1940 – Ocupação das casas por famílias residentes de várias zonas do
Parque Florestal do Monsanto;
1941 – Inauguração oficial do bairro, a 25 de outubro, com todos os
equipamentos sociais de apoio tais como posto médico, igreja, posto
do fiscal, posto da Mocidade Portuguesa, entre outros. A inauguração
contou com a presença do Chefe de Estado Marechal Óscar Carmona;

Coordenadas: 38.73647, -9.20548

2016 – Início da primeira fase de demolição da zona de alvenaria,
que dará lugar a novas habitações ambientalmente sustentáveis,
energeticamente eficientes, e evolutivas, adaptáveis ao crescimento das
famílias.

Curiosidades:
Os arruamentos deste bairro fazem referência a nomes de flores e
nomes de rainhas, como por exemplo Rua Magnólias, Rua das Azáleas,
Rua Rainha D. Catarina ou Rua Rainha D. Brites.
A intervenção iniciada em 2016 prevê, na sua totalidade, a construção
de 356 novos fogos, divididos em 4 fases, num investimento total
24 634 milhões de euros.

27 ESTÁDIO
PINA MANIQUE
(CASA PIA DE LISBOA)

Biblioteca Arte Fundação Calouste Gulbenkian, s/ autor identificado

http://oportunityleiloes.auctionserver.net

Designação: Estádio Pina Manique (Casa Pia de Lisboa)
Local: Rotunda de Pina Manique
Cronologia:
1954, 29 de agosto – Inauguração do Estádio Pina Manique;
2017 – O Casa Pia AC – encontra-se atualmente a disputar o Campeonato
Portugal, Série G.

Coordenadas: 38.73713, -9.20537

Curiosidades:
A construção do Estádio do Pina Manique foi a maior obra coletiva
e de solidariedade dos casapianos, dirigida por Luis Costa Gomes,
Raul de Azevedo, Gomes Marques e pelo Arqº Cândido Palma de Melo,
responsável pelo projeto de construção. Com apenas 17 meses de
vida, o Casa Pia tinha já efetuado três torneios no estrangeiro – Paris,
S. Sebastian e Sevilha.
O Casa Pia militou na 1ª divisão nacional, na longínqua época de 1938-39,
tendo sido o último classificado. Os seus adeptos são conhecidos
carinhosamente como os gansos.

28 CALHARIZ
DE BENFICA

Arquivo Municipal de Lisboa, Portugal, Eduardo, PT/AMLSB/POR/059928

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, João Hermes Cordeiro, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/JHG/000719

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, João Hermes Cordeiro, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/
JHG/000721

Designação: Calhariz de Benfica
Curiosidades:
Local: Calhariz de Benfica
Cronologia:
Origem – Possivelmente de época romana;
1869 – D. Luís I cria o título de Visconde do Calhariz de Benfica e
atribui-o a Luís Augusto Martins;
1888
de Benfica.

– O título de Visconde é elevado a Conde do Calhariz

Coordenadas: 38.74326, -9.19918

A palavra Calhariz corresponde a uma casta de videira, o que
demonstra que na sua origem a zona do atual Calhariz de Benfica seria
provavelmente uma zona de plantação de vinhas.
A ermida de Nossa Senhora da Saúde no Calhariz é hoje uma igreja
ortodoxa.
Neste pequeno aldeamento dos arrabaldes da cidade, pode-se
encontrar a casa mais antiga da Benfica pré-pombalina, a Quinta da
Fonte/Quinta do Peres. Deu também origem a dois títulos de nobreza:
o de conde e o de visconde, demonstrando a sua importância para
o reino.

29 CHAFARIZ
DA BURACA

Arquivo Municipal de Lisboa, Portugal, Eduardo. 1900-1958, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/EDP/001948

Designação: Chafariz da Buraca
Local: Rua da Buraca junto ao cruzamento com a estrada da Buraca
Cronologia:
1771 – Autorização da Junta das Águas Livres para a execução do
Chafariz, na sequência da aprovação do Marquês de Pombal, segundo
projeto do Arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos;
1772 – Aprovação do risco e conclusão da obra;
1834 – Despacho da Direção das Águas Livres concedendo os sobejos
da água do chafariz à Quinta da Buraca ou do Bom Pastor.

Coordenadas: 38.74231, -9.20323

Curiosidades:
Pequeno chafariz do final do séc. XVIII, implantado perpendicularmente
ao braço do aqueduto que o abastece. Ostenta uma tabela com a pedra
de armas reais de D. José, enquanto que os laterais funcionam como
emolduramento. A este corpo encontra-se adossado, na parte inferior
frontal, um tanque, de tamanho reduzido, complementado por um outro,
maior e mais comprido, ambos retangulares e de bordos arredondados,
servidos por uma bica instalada na base do módulo central.

30 QUINTA
DO BOM PASTOR

Designação: Retiro do Bom Pastor – Quinta do Bom Pastor

Séc. XX – No início deste século a propriedade é vendida ao Patriarcado
de Lisboa;

Local: Estrada da Buraca 8 a 12

1964 – Inauguração da Casa de Retiro pelo Cardeal Patriarca de Lisboa;

Cronologia:
1756 – Primeiros relatos da sua existência da Quinta, sendo seu
proprietário Pedro Caetano Brum Pimentel e D. Mariana Catarina de
Pastori;
1771 – Registo do nome da Quinta Pedro Caetano no Livro das Almas,
que comprova a sua propriedade;
Séc. XIX – Torna-se proprietário um negociante abastado, cujo nome
não se confirma;
1873 – A propriedade é vendida a José Maria de Pastoris;

Coordenadas: 38.74425, -9.20362

2016 – Inauguração das instalações do Grupo Renascença.

Curiosidades:
A Quinta teve várias designações ao longo do tempo, chegando a
denominar-se Quinta do Macaísta, Quinta do Marquês de Fontes ou
Quinta da Buraca. Reza a história que o nome Bom Pastor teve origem
no seu proprietário que era considerado um homem íntegro e solidário
com os mais pobres.

31 ESCOLA SUPERIOR
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Restos de Coleção Blogspot

Restos de Coleção Blogspot

Restos de Coleção Blogspot

Arquivo Municipal de Lisboa, Serôdio, Armando Maia, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/I02663

Restos de Coleção Blogspot

Designação: Escola do Magistério Primário de Lisboa
Local: Estrada do Calhariz de Benfica
Cronologia:
1916 – Início da construção do edifício;
1919 – Escola Normal Primária de Lisboa, inaugurada pelo Presidente da
República Bernardino Machado;
1930 – Com a reforma educativa do Estado Novo, passou a designar-se
Escola do Magistério Primário;
1979 – O Magistério Primário é integrado na Escola Superior de

Curiosidades:

Coordenadas: 38.74581, -9.19541

Educação..

Destinada apenas a professores do sexo masculino, a Escola Normal
Primária funcionou inicialmente no Palácio dos Marqueses de Abrantes,
em Marvila. Foi complementada por uma Escola Normal Feminina localizada
no Calvário. As duas escolas fundiram-se em 1919 e passaram a funcionar
em regime de coeducação em edifício próprio construído nos terrenos da
Quinta de Marrocos. Este edifício foi construído propositadamente para
albergar a instituição, segundo projeto do Arqº Adães Bermudes. Foi um dos
mais marcantes investimentos do regime da I República em infraestruturas
escolares.

