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UMA JUNTA MAIS PRÓXIMA DE SI
CONFIRA AQUI TODOS OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA SUA JUNTA  
DE FREGUESIA 
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COMEMORAÇÕES DOS 80 ANOS DO BAIRRO DA BOAVISTA 
PARABÉNS AO BAIRRO DA BOAVISTA, QUE CELEBROU 80 ANOS DE 
EXISTÊNCIA, EM CLIMA DE FESTA E COM DIVERSAS INICIATIVAS! 
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NATAL NO BAIRRO PARA DINAMIZAR  
O COMÉRCIO LOCAL  
A JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA ESTÁ A PROMOVER UMA PROGRAMAÇÃO 
CULTURAL REPLETA DE ANIMAÇÃO E ESPETÁCULOS, E A COLOCAR ILUMINAÇÃO  
DE NATAL EM VÁRIOS PONTOS DA FREGUESIA, PARA CHAMAR MAIS PESSOAS  
ÀS RUAS E DINAMIZAR O NOSSO COMÉRCIO LOCAL. pag.8

CONHEÇA A EQUIPA  
E AS PRIORIDADES PARA 
BENFICA NOS PRÓXIMOS  
QUATRO ANOS 
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BARÓMETRO
DE BENFICA

2

CIDADANIA 

PROJETOS DO 
ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO  
A VOTAÇÃO 

COMUNIDADE 

NOVA CASA  
DA AJUDA DE BERÇO, 
EM BENFICA  

3132  
testes COVID-19 

realizados no 
Mercado de Benfica

35    
crianças que a nova casa 

da Ajuda de Berço  
de Benfica

pode acolher 

50º 
aniversário do Mercado 
de Benfica assinalados 

com exposição no Palácio  
Baldaya

80º 
aniversário do  

Bairro da Boavista 

375m2

 
extensão do novo parque 

canino do Bairro  
das Pedralvas

Já são conhecidos os projetos aprovados 
para a edição do Orçamento Participativo 
da Junta de Freguesia de Benfica 2021.  
De um total de 65 propostas apresentadas 
pelos cidadãos, foram aprovados 31 
projetos, em áreas como o ambiente, 
desporto, educação, melhorias no 
espaço público e criação de zonas de 
lazer, que estão agora a votação. 
Para votar no OP de Benfica, basta 
ter mais de 18 anos, ser residente na 
freguesia de Benfica e aceder ao link para 
votação online, em www.jf-benfica.pt  
até ao próximo dia 7 de dezembro para 
votar no(s) projeto(s) que gostaria de ver 
implementados no nosso bairro. 

BENFICA EM NÚMEROS

Foi inaugurada, no passado dia 13 
de outubro, a nova casa da Ajuda de 
Berço, em Benfica! 
A cerimónia contou com a presença 
do Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa e da Vogal dos Direitos 
Sociais de Benfica, Carla Rothes. 
Esta nova casa tem capacidade 
para acolher 35 crianças, desde 
o nascimento até aos 16 anos. Há 
também capacidade para que, 15  dessas 
crianças, possam ter necessidades 
especiais de acompanhamento e 
tratamento. 
O projeto da casa partiu do conceito 
de uma casinha desenhada por uma 
criança, e integra quartos, casas de 
banho, zona de refeições, sala lúdica, 

zona de crianças doentes, zona dos 
bebés; área de serviços e escritórios, 
além de uma sala polivalente e de um 
jardim. 
A Ajuda de Berço é um centro de 
acolhimento temporário que acolhe 
crianças e jovens, vítimas de situação 
de risco ou abandono, em regime de 
permanência. 

 

A Junta de Freguesia de Benfica 
disponibiliza uma verba de 25.000€ 
para a execução dos projetos (até 
5000€) mais votados pela população. 
Também os projetos da 1ª edição do 
orçamento participativo Jovem, já 
estão a votação, no site da Junta de 
Freguesia de Benfica.

Primeira edição do festival Solo 
na Quinta da Granja

Novo parque canino  
do Bairro das Pedralvas

Comemorações dos 80 anos 
do Bairro da Boavista

Requalificação
do jardim do Mercado 

Obras do estacionamento
da R. Nossa Senhora do Amparo
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Open day Submeet
duas edições do novo evento

de empregabilidade em Benfica

Nova casa da Ajuda de Berço
em Benfica
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45,64%  
maioria obtida pelo executivo 

nestas eleições autárquicas

32 
projetos a votação

no Orçamento Participativo
2021 

9ª  
edição do  

“Junta-te ao Fado” 

38 
participantes no encontro 

de clássicos do  
Bairro de Sta Cruz

5€ 
mensais para as aulas de 

hidroginástica e caminhada
do programa Benfica + Ativa 
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EDITORIAL - RICARDO MARQUES

CONTINUAR A CONSTRUIR 
OPORTUNIDADES NO 
BAIRRO DE BENFICA
É tempo de continuar. Por quem vive, estuda e trabalha 
no Bairro de Benfica, mas também por todos os que 
vivem a nova centralidade do nosso território, na área 
metropolitana de Lisboa. Os que vão ao Mercado de 
Benfica, vindos da Amadora, de Odivelas ou de Oeiras, 
os que visitam os 750 estabelecimentos do nosso 
comércio local e serviços, os que trabalham nas mais de 
620 empresas sediadas em Benfica, os cerca de 14 mil 
alunos que frequentam estabelecimentos de ensino, 
os que vivem o nosso espaço público, utilizam os 
equipamentos culturais e desportivos ou participam nos 
projetos de criação cultural, de solidariedade e de coesão 
que concretizamos para todas as idades. 

Benfica é hoje um território de oportunidades. 

Benfica fugiu há muito ao destino de ser um bairro 
dormitório e ergueu uma estratégia de afirmação, de 
identidade e de vivência próprias. 

Uma identidade forjada no Palácio Baldaya, no Auditório 
Carlos Paredes, no Mercado de Benfica, na qualidade 
do espaço público, na produção cultural própria, nos 
espaços verdes e na proximidade aos cidadãos. 

Uma dinâmica iniciada em 2009, reconhecida pela 
população, mandatada pelo voto para continuar esse 
caminho de valorização das dinâmicas do Bairro e de 
afirmação de Benfica na cidade e na área metropolitana 
de Lisboa, alicerçada na transparência, proximidade e 
ambição enquanto pilares centrais da nossa intervenção 
autárquica. 

Esta vivência de Bairro em que se cruza a valorização 
da memória, a resposta ao presente e a construção de 
novas soluções para o futuro, da habitação a preços 
acessíveis aos equipamentos de utilização comunitária, 
das novas soluções de mobilidade ao estacionamento de 
proximidade, da contínua melhoria do espaço público à 
atração de empresas, de ofertas educativas  e de lazer de 
excelência . 

O Bairro é hoje muito mais do que foi, graças ao 
trabalho de todos. O Bairro de Benfica é palco central 
de dinâmicas, oportunidades e necessidades que são 

contínuas, exigindo que as respostas públicas da 
Freguesia e do Município se continuem a somar à força 
do movimento associativo, às dinâmicas do tecido 
económico, às vivências individuais e comunitárias, à 
ambição de um território com identidade e ao esforço de 
geração de novas oportunidades. 

Benfica é um território de oportunidades. Por nós, 
assim continuará a ser, com proximidade, iniciativa, 
antecipação, criatividade e ambição redobrada neste 
novo ciclo que em conjunto iniciamos. 

Ricardo Marques
Presidente da Junta de Freguesia de Benfica

Benfica é um território de 
oportunidades. Por nós, 

assim continuará a ser, com 
proximidade, iniciativa, 

antecipação, criatividade e 
ambição redobrada neste novo 

ciclo que em conjunto iniciamos. 
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ESPAÇO PÚBLICO

JARDIM  
DO MERCADO 
EM OBRAS  
A requalificação do Jardim do Mercado é mais uma das 
intervenções de melhoria de espaço público em curso no 
nosso bairro. 

A requalificação da pérgola e dos pavimentos de pedra, 
a substituição da pista de tartan para garantir melhores 
condições e maior segurança para a prática desportiva, a 
colocação de uma mesa de ping pong e de um equipamento 
de Street Work Out, são algumas das melhorias trazidas 
por esta intervenção, que deverá estar concluída ainda no 
final do mês de novembro. 

Esta é uma intervenção financiada pela Câmara Municipal 
de Lisboa e executada pela Junta de Freguesia de Benfica. 

COMUNIDADE 

COMEMORAÇÕES DOS 80 ANOS 
DO BAIRRO DA BOAVISTA

HIGIENE URBANA

REQUALIFICAÇÃO  
DO POSTO DE HIGIENE 
URBANA
A Junta de Freguesia de Benfica está a requalificar o 
edifício destinado à equipa de Higiene Urbana, no Posto de 
Limpeza das Garridas, para melhorar as condições destes 
funcionários, que desempenham um papel fundamental 
na limpeza do nosso bairro. 

Esta obra irá permitir uma maior operacionalidade e 
proteção a equipas, ferramentas e equipamentos, com a 
substituição e impermeabilização da cobertura, reparação 
e substituição de caleiras e tubos de quedas, a substituição 
e adaptação dos telheiros existentes, a pintura do edifício e 
intervenções interiores, nomeadamente em pavimentos. 

Este é uma intervenção financiada pela Câmara Municipal 
de Lisboa e executado pela Junta de Freguesia de Benfica. 

ESPAÇO PÚBLICO

NOVO PARQUE CANINO 
NO BAIRRO 
DAS PEDRALVAS 
Está a nascer, no Bairro das Pedralvas, um parque canino, 
que resulta de um projeto vencedor do Orçamento 
Participativo de 2019! 

O objetivo desta proposta era a criação de um espaço 
vedado, com obstáculos e brincadeiras, bebedouro, 
sacos de lixo para os dejetos e respetivo contentor e que 
permitisse brincadeiras entre os cães, sem o risco de os 
animais correrem para a estrada ou de fugirem. 

O Parque Canino em construção terá uma extensão total 
de 375m2, circunscrita por uma vedação de madeira.  

Na zona adjacente ao Parque Canino foi também criada 
uma zona de circulação e lazer, com vista para as Portas 
de Benfica, com mobiliário complementar, como bancos 
de jardim, papeleiras, uma pérgula com dois conjuntos 
de mesa e quatro bancos, e uma mesa de teqball. 

Parabéns ao Bairro da Boavista, que celebrou 80 anos de 
existência, em clima de festa e com diversas iniciativas! 
Este é o mais antigo Bairro Municipal da Península Ibérica, 
de raízes e tradições, com gentes orgulhosas das suas 
origens, mas cada vez mais virado para o futuro. 
As celebrações desta data especial contaram com presenças 
ilustres, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos 
Moedas, e o Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, 
Ricardo Marques. 
Numa visita pelo bairro, passaram pela Associação de 
Moradores, pelo mais antigo clube do bairro, o Águias, e 
também pelo Clube Social da Boavista, e a Associação de 
Reformados, visitando ainda as casas eco-sustentáveis, 
que vieram substituir as antigas alvenarias. 
Este aniversário especial ficou também marcado pela 
homenagem à fadista Maria de Fátima Travassos, 
conhecida como a “Menina da Boavista”, que celebra 
os seus 50 anos de carreira, um dos muitos exemplos 
de sucesso dos que saíram deste Bairro e construíram 
carreiras pelo mundo. 
Passaram ainda pelo palco da Boavista os artistas do BBV 
Studio e Retrocas, com as atuações a encerrarem com o 
espetáculo da cantora portuguesa Ágata. 
Realizou-se também a já tradicional Eucaristia Campal, 
seguida de um almoço cabo-verdiano. 
A fechar as festividades, o Pavilhão da Boavista encheu para 
um jantar de gala com as diferentes associações e parceiros 
locais. Nesta festa, marcaram também presença membros 
do Executivo da Junta de Freguesia de Benfica, além de 
representantes da Associação de Moradores do Bairro da 
Boavista e de diferentes entidades ligadas ao Bairro. 
Uma noite especial que contou ainda com um momento 
musical interpretado por Carla Cruz e Pedro Maldito, 
acompanhados ao piano por Aleixo Franco, e em que se 
sopraram as velas deste 80º aniversário. 
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O espírito de Natal já se sente um pouco 
por toda a cidade de Lisboa e, no Bairro 
de Benfica, também já se preparam 
diversas iniciativas para celebrar esta 
quadra natalícia e incentivar a população 
a fazer compras no comércio tradicional. 
A Junta de Freguesia de Benfica está a 
promover uma programação cultural 
repleta de animação e espetáculos, 
alusiva a esta quadra festiva, e a colocar 
iluminação de natal em vários pontos da 
freguesia, para chamar mais pessoas às 
ruas e dinamizar o nosso comércio local. 
Em conjunto com os comerciantes, 
estão também a ser lançadas diferentes 
atividades, em que se inserem o Concurso 
de Gastronomia “Benfica à Mesa 2021”, 
o Concurso de Montras de Natal e uma 
campanha solidária para angariar 
brinquedos e bens alimentares não 
perecíveis, além de bens para animais. 
Todas as quartas-feiras do mês de 

COMÉRCIO

ANIMAÇÃO DE NATAL NO BAIRRO 
PARA DINAMIZAR O COMÉRCIO LOCAL  

Cientes dos enormes incómodos 
causados aos moradores afetados pelas 
obras da Empreitada de Construção 
do Estacionamento da Rua de Nossa 
Senhora do Amparo, que se encontram 
suspensas, desde o passado mês de 
setembro, e apesar de alheios aos atrasos 
e delongas na realização da obra, a Junta 
de Freguesia de Benfica vem prestar os 
seguintes esclarecimentos. 

A Junta de Freguesia de Benfica, ao 
abrigo de um Contrato de Delegação 
de Competências da Câmara Municipal 
de Lisboa, elaborou um projeto de 
intervenção/requalificação de um 
espaço expectante, nas traseiras da Rua 
Nossa Senhora do Amparo, com vista à 
criação de um parque de estacionamento 
formal com cerca de 100 lugares, uma 
vez que esse local era já utilizado pelos 
moradores como estacionamento 
informal e, por esse motivo, em 
condições precárias. 

Em 30.09.2020 foi aberto um Concurso 
Público para adjudicação de empreitada 
de obras públicas para execução do 
projeto, tendo o mesmo sido adjudicado 
a 21.01.2021. Por atrasos vários por parte 
da empreiteira, apenas se procedeu 
à outorga do contrato em 01.04.2021. 
Infelizmente, e mais uma vez, por 
responsabilidade da empreiteira, apenas 
em 27.05.2021 foi aprovado o Plano de 
Segurança e Saúde da empreitada. Em 
22.07.2021, a empreiteira comunicou 
à Junta de Freguesia de Benfica a 

A Câmara Municipal de Lisboa está a realizar, em diferentes pontos da freguesia de 
Benfica, intervenções de repavimentação e drenagem, que irão permitir aumentar a 
segurança e melhorar a circulação nestes locais. 

Uma das obras que irá melhorar as acessibilidades está a decorrer no Bairro de Santa 
Cruz de Cima, na Rua Actor Alves da Cunha. Esta intervenção abrange também a Rua 
Maestro Raúl Ferrão, a Rua Actor Nascimento Fernandes e a Rua do Parque. 

Também na Rua José dos Santos Pereira, no Calhariz de Benfica, estão a decorrer 
trabalhos de repavimentação e drenagem. 

A Câmara Municipal de Lisboa está a realizar, ainda, uma intervenção para 
implementar medidas de acalmia e melhorar as acessibilidades pedonais na Rua 
António Pinho, junto à Escola Provisória EB Gonçalo Ribeiro Telles, no Bairro da 
Boavista. 

ESPAÇO PÚBLICO

ESCLARECIMENTO  
OBRA ESTACIONAMENTO NOSSA SENHORA DO AMPARO

ESPAÇO PÚBLICO

OBRAS DE REPAVIMENTAÇÃO 
E DRENAGEM 

dezembro, pode também participar em 
passeios noturnos com o seu animal de 
estimação. 
Estas iniciativas não seriam possíveis 
sem os contributos e sugestões dos 
comerciantes, que marcaram presença 
numa reunião online com o presidente 
da Junta de Freguesia, Ricardo Marques, 
para trabalhar em conjunto na estratégia 
de dinamização do comércio tradicional 
do nosso bairro. Nesta reunião ficou 
ainda definida a criação de um grupo de 
trabalho, que irá dar o seu contributo 
para continuar a criar sinergias e 
desenvolver o comércio no nosso Bairro 
nesta época de Natal, mas também 
durante o resto do ano. 
Tudo o que precisa para este Natal, 
encontra mesmo aqui, no seu Bairro de 
sempre. 
Faça uma visita e apoie o comércio 
tradicional! 

existência de uma situação não 
identificável na fase pré-contratual e 
apenas suscetível de deteção durante a 
execução dos trabalhos. 

A Junta de Freguesia de Benfica, 
com o objetivo de não retardar o 
avanço dos trabalhos, enviou logo à 
empreiteira a revisão do projeto de 
movimentação de terras por forma a que 
os trabalhos pudessem ser retomados 
imediatamente. Em 27.08.2021 foi 
aprovada, em reunião de executivo, 
informação com a discriminação dos 
trabalhos aceites pela Junta de Freguesia 
de Benfica e que haviam sido propostos 
pela empreiteira. Neste mesmo dia foi 
determinado que a retoma dos trabalhos 
deveria acontecer até ao dia 06.09.2021. 

A empreiteira não só não retomou os 
trabalhos interrompidos, como não 
iniciou os trabalhos complementares 
aceites, tendo a Junta de Freguesia 
de Benfica, em nome, defesa e 
salvaguarda do interesse público, sido 
obrigada a encetar os procedimentos 
adequados à cessação do contrato de 
empreitada e, consequentemente, a 
abrir imediatamente um novo concurso 
público para a conclusão da obra, cujos 
prazos se encontram a decorrer. 

Lamentamos os incómodos causados 
aos moradores, reiterando o nosso 
compromisso de tudo fazer, no respeito 
pelas disposições legais aplicáveis, para 
que a obra seja retomada e finalizada 
com a maior brevidade possível. 
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JOÃO ROSETA
VOGAL, SECRETÁRIO 
 
Pelouros:
Mercados
e Modernização         
Administrativa 

joaoroseta@jf-benfica.pt

•  Gestão do Mercado de Benfica 
•  Implementação da estratégia de modernização 

administrativa: informática, redes, desmaterialização e 
desburocratização 

CARLA ROTHES  
VOGAL 
 
Pelouros: 
Direitos Sociais
Recursos Humanos 
Formação 

carlarothes@jf-benfica.pt 

•  Direitos Sociais: Gabinete de Acompanhamento 
Psicológico, Projeto Memória Ativa Sénior, Projeto No 
(Conciliação e Igualdade de Género), Projeto de Apoio à 
Parentalidade “Baby Stuff“, Atendimento Social, Projeto 
Radar (sinalização de Idosos); Sinalização de Sem Abrigo; 
Férias Sénior, Agenda Cultural Sénior e Caminhadas 
Sénior; Fundo de Emergência Social, Lavandaria Social, 
SOS Reparações; Banco Alimentar 

•  Atendimento Geral à população e Espaço Cidadão 
•  Gestão de Recursos Humanos 
•  Formação: Formup Benfica e Centro Qualifica 

FILIPA FLOR
VOGAL 

Pelouros:
Atividades Económicas
Licenciamento
Saúde

filipaflor@jf-benfica.pt 
 
•  Comércio Local, Feiras e Mercados de rua 
•  Licenciamento de Atividades Económicas, Canídeos e 

Gatídeos 
•  Centro Clínico 

RICARDO MARQUES  
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA 

Pelouros:
Espaço Público| Património | Cultura | Educação 
presidente@jf-benfica.pt 

• Espaço Público: planeamento e manutenção   
•  Património: manutenção, conservação e valorização do 

património local 
•  Cultura: gestão de equipamentos (Palácio Baldaya e 

Auditório Carlos Paredes) e programação cultural 
•  Educação: CAF/AAAF, Academia do Saber, AEC, Refeitórios 

Escolares, Assistentes Operacionais  
 

HERNÂNI SILVA
VOGAL, TESOUREIRO 

Pelouros: 
Gestão Financeira
Serviços Urbanos
Frota 

hernanisilva@jf-benfica.pt 

•  Gestão Financeira e Tesouraria 
•  Limpeza Urbana: varredura, deservagem, lavagem de 

ruas, papeleiras 
•  Gestão e manutenção dos Espaços Verdes e Arvoredo 

da freguesia 
• Gestão de frota
•  Política de bem estar Animal 

MARTA BARRETO
VOGAL 
 
Pelouros:
Juventude
Inovação

martabarreto@jf-benfica.pt

•  Juventude: Projeto NewB, articulação com Associações 
de Jovens locais 

•  Férias Ativas e Desportivas 
•  Cowork Baldaya 

MIGUEL PAIS
VOGAL 
 
Pelouros:
Desporto 
e Sustentabilidade

miguelpais@jf-benfica.pt  

•  Equipamentos Desportivos: Complexos Desportivos de 
Benfica e do Bairro da Boavista, Bx Adventure Park 

•  Atividades Desportivas: modalidades complexos 
desportivos, Clube Corrida e Caminhada, Caminhadas 
Sénior, Corridas Pais&Filhos, Corta-a-Mata 

•  Atividades Aventura: Benfica Aventura, Programa 1, 2, 3 
• Clubes e Associações Desportivas Locais 

COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA

MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
PRESIDENTE DA MESA: 
Teresa do Rosário Carvalho de Almeida Damásio 

1º SECRETÁRIO: 
José Alberto Mendes Neves
2º SECRETÁRIO: 
Gilda Maria Alves Caldeira 

CONTACTO: secretariado@jf-benfica.pt

MEMBROS DA ASSEMBLEIA 

Noémia Maria Neves Summavielle de Freitas 
Romualda Maria da Conceição Martins Nunes 
Fernandes 
Frederico dos Santos Sequeira (IND/PS) 
Francisco da Costa Ribeiro Ferreira Leite 
Tiago Filipe Coelho Simões (IND/PS) 
António Santos Luiz (IND/PS) 
Ana Teresa Clímaco da Albuquerque Leitão (IND/PS) 

CONTACTO: ps@af-benfica.pt 

Paula Cristina Portugal Mendes 
David José Pereira da Silva Ferreira 
Sara Teixeira Bacelos Ascenso Gaspar 

CONTACTO: cds@af-benfica.pt 
 

Ana Maria Potier Ferreira Abel dos Santos Cabral 
Maria Eulália Pereira Ribeiro de Brito 

CONTACTO: cdu@af-benfica.pt 

 

Carla Isabel Ramos Leite Carvalho da Costa 
Bruno Marcos Brioso David Coelho 

CONTACTO: psd@af-benfica.pt 

 

João David dos Reis Almeida 

CONTACTO: be@af-benfica.pt 

 

António José Lopez de Noronha de Oliveira Martins 

CONTACTO: ch@af-benfica.pt 

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS
EM BENFICA 
No passado dia 26 de setembro os eleitores voltaram a ser chamados 
às urnas para votar nas eleições autárquicas e escolher os seus 
representantes para a gestão das Freguesias e dos Municípios para 
os próximos quatro anos. 
Em Benfica o PS, foi o partido mais votado para a Assembleia de 
Freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, numas 
eleições que contaram com a participação cívica de 16697 votantes 
em 32370 inscritos (51,58%). 
A escolha da população em Benfi ca traduziu-se numa renovação 
da maioria do PS na Assembleia de Freguesia com um resultado de 
45,64%, num total de 7.620 votos, a que correspondem a 10 mandatos. 

A restante distribuição dos deputados para este quadriénio é de 5 
mandatos para a Coligação Novos Tempos, 2 mandatos para a CDU, 
1 mandato para o Bloco de Esquerda e 1 mandato para o Chega. 

Nestas eleições em Benfica, registaram-se ainda 319 votos em 
branco e 201 votos nulos.  
Os órgãos autárquicos da Junta de Freguesia de Benfica (Junta e 
Assembleia de Freguesia), para o quadriénio 2021-2025 tomaram 
posse, no dia 20 de outubro, numa cerimónia que decorreu no 
Auditório da Escola Superior de Música, localizado no Campus do 
Instituto Politécnico de Lisboa. 
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• ATESTADOS: Atestados de Residência, Atestados de Agregado Familiar, 
Atestados de Prova de Vida, Atestados e União de Facto, Atestados 
de Visitas a Recluso, Atestados de Férias em Portugal, Atestados de 
Insuficiência Económica, Atestados de Benefícios por Morte, Atestados
de Desalfandegamento de Bagagens, Atestados de Benefícios Sociais, 
Atestados de Subsídio de Funeral, Atestados de Transporte de Mercadorias, 
Atestados Escolares, Atestado de PasseSocial, Atestado de Transferência  
 de Fundos e outros.

• RECENSEAMENTO ELEITORAL DE CIDADÃOS NACIONAIS  
   E ESTRANGEIROS E CERTIDÕES DE ELEITOR,

• AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS E FOTOCOPIAS

ATENDIMENTO GERAL

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO: 
Segunda a sexta-feira:  
9h - 13h e 14h - 17h

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO: 
Segunda a sexta-feira:  
9h - 13h e 14h - 17h

CONTACTOS 
Av. Gomes Pereira, 17
Telefone: 217 123 000
Email: geral@jf-benfica.pt

CONTACTOS 
Av. Gomes Pereira, 17
Telefone: 217 123 000
Email: geral@jf-benfica.pt

ADSE 
Entrega de documentos de despesa para reembolso através do portal 
da ADSE Direta.  
(Necessária senha de acesso ao portal das finanças, ou credenciais próprias da ADSE)

AMA (Agência para a Modernização Administrativa)
• Chave móvel digital: registo, alteração de pin, desbloqueio, ativação 
   da assinatura e cancelamento da chave móvel;
• Alteração/confirmação de morada;
• Renovação cartão de cidadão para maiores de 25 anos  
  (desde que reúnam as condições após consulta pelos serviços);
• Entrega de cartão de cidadão.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
• Senhas de acesso (1ª vez e recuperar);
• Cadernetas Prediais – Obter;
• IRS – Obter comprovativo de entrega de declarações e certidão de 
   liquidação;
• IRS – Entrega de declarações categorias A e H;
• Certidão de dívida e não dívida, domicílio fiscal e predial negativa;
• Obter documento de pagamento IMI, IUC, Coimas e Dívidas Fiscais;
• Certidão de dispensa de entrega do IRS;
• Emissão de recibos de rendas e de recibos verdes;
• E fatura; consulta, recolha, validação e associação de receitas
  médicas às faturas;
• Validação do agregado familiar;
• Modelo 44 - comunicação anual de rendas recebidas.

CGA - Caixa Geral de Aposentações
• Pedido de alteração de dados pessoais;
• Entrega de requerimento de subsídio de funeral.

DGAJ - Direção Geral da Administração da Justiça
• Registo criminal pessoas singulares/coletivas, cidadãos nacionais e 
estrangeiros;
• Certificado de Contumácia.

ESPAÇO CIDADÃO
DGS - Direção Geral da Saúde
• Emissão de certificado de vacinação/ recuperação Covid 19 da UE;
• Auto-agendamento para vacinas.

IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes
• Carta de Condução:
• Alteração de nome;
• Revalidação;
• 2ª Via (duplicado);
• Substituição;
• Averbamento do Grupo 2 (Restrição 997).

SEGURANÇA SOCIAL
• Declaração do Escalão de Abono:
• Prova Escolar;
• Declaração/consulta do estado do pedido de doença / parentalidade;
• Declaração das prestações emitidas pela Segurança Social;
• Declaração de dívida e não dívida;
• Consulta de extrato de descontos;
• Simulação de Pensão;
• Recibo de Pensão;
• Declaração anual de rendimentos da pensão;
• Cartão Europeu de Seguro de Doença;
 • Emissão de documentos de pagamento;
 • Declaração trimestral trabalhadores independentes;
 • Impressão de formulários e requerimentos;
 • Agendamento marcação prévia;
 • Alteração de conta bancária para prestações sociais.

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
 • Portal da Saúde.

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA
CONHEÇA TODOS OS SERVIÇOS QUE DISPONIBILIZAMOS À POPULAÇÃO
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HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO: 
Segunda a sexta-feira:  
9h - 13h e 14h - 17h

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO: 
Segunda a sexta-feira:  
9h - 13h e 14h - 17h

CONTACTOS 
Av. Gomes Pereira, 17
Telefone: 217 123 000
Email: licenciamento@jf-benfica.pt

CONTACTOS 
Av. Gomes Pereira, 17
Telefone: 217 123 000
Email: espacopublico@jf-benfica.pt

De acordo com a Lei n.º 56/2012, de 08 de novembro (reorganização 
administrativa de Lisboa), as juntas de freguesia têm como competências 
próprias, a atribuição das seguintes licenças:

• Licenças de utilização/ocupação da via pública;
• Licenças de afixação de publicidade de natureza comercial, quando 
   a mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados 
   no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à 
   fachada do mesmo;
• Licenças de atividade de exploração de máquinas de diversão;
• Licenças para recintos improvisados;
• Licenças de atividades ruidosas de caráter temporário;
• Licenciamento de animais de companhia (cães e gatos);

De acordo com o mesmo decreto, compete também às juntas de freguesia,  
o licenciamento das seguintes atividades:

• Venda ambulante de lotarias
• Arrumador de automóveis;
• Realização de acampamentos ocasionais;
• Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas  
   e eletrónicas de diversão;
• Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos 
   nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre;
• Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em 
  agências ou postos de venda;
• Realização de leilões;

LICENCIAMENTO

• Manutenção do espaço público: pavimentos 
   pedonais, mobiliário urbano, pilaretes, sinais  
   de trânsito, parques infantis e parques de fitness;
• Planeamento, construção, gestão e manutenção  
  de parques infantis
• Planeamento e elaboração de projetos para 
   espaço público: parques caninos, espaços 
   informais de atividade física, espaços de 
   estacionamento, pavimentos confortáveis,  
   entre outros
• Manutenção, valorização, planeamento e 
   elaboração de projetos para património edificado 
   sob a gestão da Junta de Freguesia de Benfica: 
   escolas JI, sede, Palácio Baldaya, Complexos 
   Desportivos, Edifício Portas de Benfica, Mercado 
   de Benfica

ESPAÇO PÚBLICO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Segunda a sexta-feira:  
7h30 – 14h30
CONTACTOS | SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES: 
Telefone: 210 455 156
Email: geral@jf-benfica.pt
App: Bairro de Benfica  
https://naminharualx.cm-lisboa.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Segunda a sábado:  
8h - 20h

CONTACTOS CML | SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES
Telefone: 808 203 232 ou 218 170 552
App: https://naminharualx.cm-lisboa.pt

COMPETÊNCIAS JUNTA DE FREGUESIA  
DE BENFICA
 
• Gestão e manutenção dos espaços verdes;
• Manutenção do arvoredo - Podas de árvores;
• Remoção de resíduos verdes em jardins públicos 
• Gestão do Pombal Contracetivo de Lisboa.

COMPETÊNCIAS CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
 
• Obras estruturantes em espaços verdes da freguesia;
• Manutenção de espaços verdes estruturantes (Monsanto);
• Plantação, abates, relatórios fitossanitários de arvoredo  
   da freguesia;
• Remoção de resíduos verdes de jardins particulares;

ESPAÇOS VERDES

COMPETÊNCIAS CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

• Circuito recolha de lixo “Porta a Porta”
• Recolha do lixo de ecopontos, vidrões e contentores 
   enterrados
• Recolha de monos e lixo de maiores dimensões 
   espalhado pela freguesia
• Manutenção do equipamento (contentores, vidrões  
   e papeleiras)
• Desratizações, desbaratizações e tratamento de outras 
   pragas
• Limpeza e desentupimento mecânico de coletores 
  (sarjetas e esgotos) 
• Limpeza de grafitis

COMPETÊNCIAS JUNTA DE FREGUESIA DE 
BENFICA

• Varredura das ruas
• Lavagem de ruas e de “recantos”
• Corte de ervas em passeios
• Recolha de Lixo colocado em volta de ecopontos, 
   vidrões, contentores enterrados e contentores  
   de roupa
• Despejo de papeleiras
• Limpeza e desentupimento de Sarjetas  
  e Sumidouros
• Aplicação de produtos fitofarmacêuticos

SERVIÇOS URBANOS

HORÁRIO
Segunda a sexta-feira:  
8h-12h e 13h – 17h
 
CONTACTOS | SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES
Telefone: 21 045 51 42 |217 123 000
Email: geral@jf-benfica.pt
App: Bairro de Benfica

HORÁRIO 
Segunda a sábado: 
8h-20h

CONTACTOS | SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES 
Telefone: 808 20 32 32 
Recolha de Monos: 21 817 05 52
App: https://naminharualx.cm-lisboa.pt/
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POPULAÇÃO SEM ABRIGO

CONTACTOS PARA SINALIZAÇÃO DE SITUAÇÕES DE SEM ABRIGO 
Gabinete Direitos Sociais
Telefone: 217 123 003
Email: rosariolopes@jf-benfica.pt

FÉRIAS SÉNIOR
Programa de férias destinado à população sénior com mais de 55 anos em 
situação de reforma ou pré-reforma.
Este programa pretende proporcionar à população sénior o acesso a uma 
experiência de férias em grupo. É agendado anualmente e divulgado nas 
redes sociais da junta de freguesia de Benfica, atempadamente à população.

CONTACTOS PARA INFORMAÇÕES 
Gabinete Direitos Sociais
Telefone: 217 123 003
Email: rosariolopes@jf-benfica.pt; luisasereno@jf-benfica.pt: 
rebecaribeiro@jf-benfica.pt

AGENDA CULTURAL SÉNIOR E CAMINHADAS SÉNIOR
Programas destinados à população sénior com mais de 55 anos em situação 
de reforma ou pré-reforma. Visam promover o envelhecimento ativo da 
população, proporcionando a oportunidade de realizar visitas culturais e 
recreativas. Decorrem ao longo de todo o ano com atividades semanais. 
As inscrições são realizadas presencialmente em datas anunciadas 
atempadamente.

CONTACTOS PARA INFORMAÇÕES 
Gabinete Direitos Sociais
Telefone: 217 123 003
Email: rosariolopes@jf-benfica.pt; luisasereno@jf-benfica.pt 
rebecaribeiro@jf-benfica.pt

TRANSPORTE SOLIDÁRIO
Serviço criado pela Junta de Freguesia de Benfica para dar apoio à 
população que dele necessite, principalmente direcionado à população 
sénior para apoio a consultas nos hospitais fora da freguesia e a consultas 
e tratamentos dentro da freguesia. Consideram-se os serviços para fora da 
Freguesia de acordo com a disponibilidade da agenda.

Qualquer serviço deverá ser marcado com 5 dias de antecedência para 
Gabinete dos Direitos Sociais

CONTACTOS PARA MARCAÇÕES 
Gabinete Direitos Sociais
Telefone: 217 123 003
Email: paulafigueiredo@jf-benfica.pt

REINTEGRAR - DIREÇÃO GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL 
(DGRS)
Serviço de acolhimento a pessoas com penas comunitárias, com vista à 
reinserção social. Protocolo de parceria entre a Junta e a DGRS no sentido 
de integrar cidadãos que realizam trabalho comunitário gratuito de forma 
a substituir a multa atribuída judicialmente. A integração é realizada em 
articulação com técnicos do tribunal.

CONTACTOS 
Gabinete Direitos Sociais
Telefone: 217 123 003
Email: luisasereno@jf-benfica.pt

BALNEÁRIO PÚBLICO 
Situado no “Jardim do Eucaliptal”, estas instalações de balneário com casa 
de banho e condições para tomar um banho destinam-se à população em 
situação de carência económica.

HORÁRIO 
Terça a sábado: 8h30 – 12h30 e 14h – 17h00

CONTACTOS
Telefone: 217 123 003
Email: luisasereno@jf-benfica.pt 

Gabinete de Acompanhamento Psicológico (GAP)
Serviços destinados à população sem recursos económicos - Intervenção 
realizada por equipa  
de Psicólogos membros efetivos da OPP (ordem dos Psicólogos 
Portugueses)
Áreas de atuação:

PAIS
• Aconselhamento parental; Avaliação e promoção de competências 
   parentais; Grupos de formação parental

CRIANÇAS/ADOLESCENTES
• Avaliação Psicológica; Avaliação de Desenvolvimento; 
  Acompanhamento Psicológico; Avaliação de dificuldades  
  na aprendizagem; Intervenção psicológica nas dificuldades  
  de aprendizagem; Psicoterapia individual; Orientação escolar  
  e vocacional

ADULTOS
• Avaliação Psicológica; Acompanhamento Psicológico; Psicoterapia 
   individual

SÉNIORES
• Avaliação Psicológica; Avaliação neuropsicológica; Acompanhamento
  Psicológico; Psicoterapia individual

GRUPOS
• Intervenção terapêutica com grupos no âmbito das competências 
   transversais (soft-skills); Grupos de estimulação cognitiva; Grupos  
   de promoção de competências socioemocionais

HORÁRIO 
Segunda a sexta-feira: 9h-17h

CONTACTOS GABINETE PSICOLOGIA PARA AGENDAMENTO 
CONSULTAS: 
Telefone: 217 123 000
Email: gabinetepsicologia@jf-benfica.pt

PROJETO MEMÓRIA ATIVA SÉNIOR (MAS)
• Estimulação cognitiva (em Grupos e Individual com ou sem recurso  
   a Realidade Virtual e sem recurso a Realidade Virtual)
• Promoção de Competências socio emocionais em Grupos (gestão 
   emocional do processo de envelhecimento);
• Informática aquisição de competências de no âmbito das novas 
   tecnologias na ótica do utilizador (vários níveis). Sessões presenciais 
   ou via Zoom

Critérios de admissão: residentes na freguesia de Benfica; reformados e/
ou maiores de 65 anos; para a sessões online é necessário ter equipamento 
informático adequado e possuir competências de informática ao nível do 
utilizador;

HORÁRIO 
Segunda a sexta-feira: 9h-17h

CONTACTOS GABINETE PSICOLOGIA PARA INSCRIÇÕES 
Telefone: 217 123 000
Email: gabinetepsicologia@jf-benfica.pt

PROJETO NO!
O Projeto NO! decorre do programa Conciliação e Igualdade de Género dado 
ser um projeto no âmbito da prevenção primária e estratégias de apoio 
a crianças e jovens na área de violência contra as mulheres e violência 
doméstica (VMVD), utilizando a capacitação de técnicos, criança e jovens 
como recurso. Tem como base estruturante programas que treinam e 
desenvolvem competências interpessoais livres de estereótipos e cultura de 
não violência. Tem como objetivo a prevenção da violência doméstica.

PROJETO BABY STUFF – COISINHAS DO BEBÉ
Projeto que que visa apoiar e promover a maternidade e a primeira infância 
através de um conjunto de 12 medidas: promoção da economia circular 
de material de puericultura; avaliação do desenvolvimento psicomotor de 
bebés (0-36 meses); campanhas solidárias B.BOX curso de preparação 
para o parto; bolsa de babysitters; formação parental; consulta de apoio ao 
período de aleitamento; estimulação dos bebés através da musica; Baby Box 
com produtos personalizados para os recém nascidos; sessões fotográficas 
grávida/pais-bebé; aulas de adaptação ao meio aquático e ginástica de 
recuperação pós parto.

MORADA SHOWROOM BABY STUFF 
Rua Issan Sartawy, lt 11, r/c

HORÁRIO 
Segunda a sexta-feira: 9h-17h

CONTACTOS PARA MARCAÇÕES 
Telefone: 217 123 003
Email: babystuff@jf-benfica.pt

ATENDIMENTO SOCIAL
Atendimento reservado a quem necessita de apoio técnico na área social 
realizado por uma assistente social.  
Os atendimentos decorrem sempre às segundas-feiras. 

HORÁRIOS PARA MARCAÇÕES 
Segundas a sexta-feira: 9h-17h

CONTACTOS PARA MARCAÇÕES 
Presencial: Av. Gomes Pereira, 17
Telefone: 217 123 003
Email: rosariolopes@jf-benfica.pt

 
PROJETO RADAR
Plano de intervenção comunitária e de desenvolvimento local que visa 
referenciar os idosos residentes na freguesia com o objetivo de identificar 
e minimizar o impacto do isolamento. Baseado num conceito pioneiro, 
pretende identificar a população 65+ da cidade de Lisboa e conhecer as suas 
expetativas, carências e faculdades, detetando precocemente situações 
de risco. Após essa análise desenvolve-se uma intervenção adequada, com 
respostas específicas tendo em conta o perfil de cada pessoa e os seus 
contextos de vida. Trata-se de um projeto que conta com várias entidades 
parceiras (SCML, CML, ISS, ARSLVT, PSP, GEBALIS e Rede Social de Lisboa).

CONTACTOS PARA SINALIZAÇÃO DE IDOSOS EM ISOLAMENTO 
Telefone: 217 123 003
Email: rosariolopes@jf-benfica.pt

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
Telf 217 123 003 (Dra. Mariana , responsável pela freguesia de Benfica)

DIREITOS SOCIAIS
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A Junta de Freguesia de Benfica disponibiliza diversas atividades e serviços 
nos Jardins-de-infância e Escolas Básicas de Benfica:

Contacto JFB:217 123 000- Opção 5
Email: educacao@j-benfica.pt

A.A.A.F./C.A.F (PRÉ- ESCOLAR E 1ºCICLO)
A A.A.A.F (Atividades de Animação e Apoio à Família - Jardim de Infância) e a 
CAF (Componente de Apoio à Família - 1º Ciclo) são projetos de cariz lúdico-
didático, dinamizados pela Junta de Freguesia de Benfica com o objetivo 
de fazer face às necessidades dos agregados familiares em períodos não 
letivos.

HORÁRIO 
JARDIM DE INFÂNCIA: 8h-9h e 15h15-17h30/19h00 
1º CICLO: 8h-9h e 17h30/19h00 

CONTACTOS
Email Coordenação: joaoromao@jf-benfica.pt   
franciscamelo@jf-benfica.pt
Telefone: 217 123 000- Opção 5
AAAF Jardim Nº1 925977554
AAAF/CAF Parque Silva Porto 925977551
AAAF/CAF Salvado Sampaio 925977555
AAAF/CAF Pedro Santarém 925977552, 
AAAF/CAF Jorge Barradas 925977550
AAAF/CAF Arq.G.Ribeiro Teles 925977553

PROGRAMAS CAF/AAAF  

ACTIVE START – ACADEMIAS LÚDICO DESPORTIVAS 
Programa Gratuito com vagas limitadas incluídas no Plano Anual de 
Atividades da A.A.A.F./C.A.F. INICIO – OUTUBRO/NOVEMBRO
 
PROGRAMAS DE FÉRIAS AAAF/CAF 
ANTECIPAÇÃO LETIVA (SETEMBRO); INTERRUPÇÃO LETIVA DE NATAL; 
CARNAVAL; PÁSCOA E VERÃO. 

BRINCAR AO DESPORTO (PRÉ-ESCOLAR)
Projeto desportivo destinado aos alunos de Jardim de InfÂncia da rede 
pública da freguesia, desenvolvido em parceria com os Agrupamentos de 
Escolas de Benfica e Quinta de Marrocos.

HORÁRIO
segunda a sexta-feira: 9h00-15h:15 

CONTACTOS
Email: educacao@jf-benfica.pt 
Telefones: 217 123 000- Opção

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 
Apoio de natureza excecional e temporário a atribuir a agregados familiares 
carenciados em situação de emergência habitacional grave e/ou situação de 
carência económica emergente, que residam na freguesia de Benfica.
O pedido é feito em formulário próprio.

 
CONTACTOS
Gabinete Direitos Sociais
Telefone: 217 123 003
Email: rosariolopes@jf-benfica.pt

LAVANDARIA SOCIAL 
A Lavandaria comunitária é uma resposta destinada especialmente a 
população com carências económicas e instituições com serviço de apoio 
domiciliário, mediante pagamento de taxas sociais.

HORÁRIO 
Segunda a sexta-feira: 8h-13h e14h-16h00

CONTACTOS
Rua das Garridas, Junto ao Palácio Baldaya 
Telefone: 210 488 244 ou 217 151 965
Email: luisasereno@jf-benfica.pt

SAFE - SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA E AO ESTUDANTE 
Serviço de apoio aos estudantes e famílias com o objetivo de dar resposta 
às dificuldades dos estudantes, famílias e comunidade escolar. Esta 
intervenção decorre em contexto escolar e em situações especificas, como 
as de abandono escolar, recorre a uma intervenção de âmbito comunitário
.

Horário 
Segunda a sexta-feira: 9h-13h e14h-17h00
Contactos: 
Gabinete Ação Social
Telefone:217123003

SOS REPARAÇÕES 
Serviço destinado a reformados/pensionistas residentes na Freguesia. 
que visa disponibilizar à população sénior, apoio em pequenas reparações 
no domicílio (por exemplo o arranjo de tomadas elétricas, torneiras que 
pingam, autoclismo, estores, colocar dobradiças nos armários da cozinha, 
fechaduras em móveis/armários)

HORÁRIO 
Segunda a sexta-feira: 9h-13h e14h-17h00

CONTACTOS PARA MARCAÇÕES 
Gabinete Ação Social
Telefone:217123003
Email: rebecaribeiro@jf-benfica.pt

BANCO ALIMENTAR 
Apoio a famílias em situação de carência económica. As situações que 
usufruem deste apoio são antecipadamente alvo de uma avaliação efetuada 
pela Assistente Social da Junta.
Contactos para Informações: 

CONTACTOS
Gabinete Direitos Sociais
Telefone: 217 123 003
Email: rosariolopes@jf-benfica.pt 

APOIO COVID
Apoio prestado a pessoas/famílias em situação de isolamento por Covid. 
É prestado apoio a nível de compras de bens alimentares, produtos de 
farmácia, entrega de refeições e recolha de lixo. Se existirem cães no 
agregado, é também dado apoio para os passear.

CONTACTOS 
Gabinete Direitos Sociais
Telefone: 217 123 003
Email: lurdesfranco@jf-benfica.pt
 

(a partir de janeiro 2022)

• Apoio na procura de soluções para habitação e fixação de novas 
  famílias em Benfica
• Implementação de programa de hospedagem intergeracional  
  (jovens/idosos)
• Apoio na elaboração de candidaturas aos diversos programas 
  municipais de habitação
• Estratégia de incentivo à ocupação de fogos fechados por novas 
  famílias e profissionais de 1ª linha (professores, médicos, 
  enfermeiros)

GABINETE  
DE APOIO À HABITAÇÃO  

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO: 
Segunda a sexta-feira:  
9h - 13h e 14h - 17h

CONTACTOS 
Av. Gomes Pereira, 17
Telefone: 217 123 000
Email: geral@jf-benfica.pt

FORM UP
O FormUp Benfica, projeto criado pela Junta de Freguesia de Benfica na área 
da Formação Profissional, representa um recurso essencial na promoção 
do acesso à formação e na resposta às necessidades formativas para o 
aumento de conhecimentos e competências dos cidadãos.
Oferta formativa disponível em: www.jf-benfica.pt

MORADA
Palácio Baldaya Estrada de Benfica 701A, 1500-266 Lisboa
Horário de atendimento para informações e inscrições:
Segunda a sexta-feira: 10h-13h e14h-17h00

CONTACTOS 
Telefone: 212696799
Email: formup@jf-benfica.pt

CENTRO QUALIFICA 
Proporciona serviços de informação, orientação e encaminhamento para 
ofertas de ensino e formação que melhor se adaptem à sua situação, 
expectativas, interesses e disponibilidade.
O programa Qualifica permite também o desenvolvimento de processos 
de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências adquiridas 
pelos adultos ao longo da vida (RVCC), de forma a poderem concluir o 4º, 
6º, 9º ou 12º ano de escolaridade!
Inscrições em: www.jf-benfica.pt

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARA INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Segunda a sexta-feira: 10h-13h e14h-17h00

CONTACTOS
Palácio Baldaya Estrada de Benfica 701A, 1500-266 Lisboa
Telefone: 212696799
Email: jfbenfica@centroqualifica.gov.pt

FORMAÇÃO E EMPREGO

EDUCAÇÃO
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RINGUE ANTÓNIO LIVRAMENTO

Com uma dimensão de 40m X 20m pode ser alugado para a prática 
desportiva de diversas modalidades: Futsal, Andebol, Hóquei em Patins, 
Patinagem Artística, Bike Polo, Roller Derby. Conta com uma bancada de 
100 lugares e 5 balneários.

Valores de aluguer: tabela de taxas em www.jf-benfica.pt

                

HORÁRIOS 
Segunda a sexta-feira: 7h30 às 21h30
Sábado: 8h30m às 18h
Domingo: 9h às 13h

CONTACTOS
Morada: Av. Gomes Pereira 17
Telefone: 217123004 
email: complexodesportivo@jf-benfica.pt; desporto@jf-benfica.pt

COMPLEXO DESPORTIVO DO BAIRRO DA BOAVISTA

Equipamento desportivo com modalidades diversificadas para todas as idades 
com aulas na piscina e utilizações regulares e provas oficiais dos clubes e 
associações desportivas da freguesia no pavilhão.

Modalidades Piscina: Cross Swim Fit, Hidroginástica, Hidroginástica 
projeto, Aula Natação Projeto, Natação Bebés, Natação Criança, Natação 
Adulto, Natação Jovem, Livre Tânsito Piscina, Treinos Personalizados

HORÁRIOS
Segunda a sexta-feira: 8h30 - 23h30
Sábado e domingo: 8h30 - 20h

CONTACTOS 
Morada: R. das Azáleas, 2715-311 Lisboa
Telefone: 210455135 
email: boavista@jf-benfica.pt

DESPORTO AVENTURA

BX Adventure Park
Parque Aventura localizado no Parque Silva Porto, com as seguintes 
modalidades: Arborismo, Escalada, Rapel, Slide 
Alugueres para festa de aniversário

Benfica Aventura 
Saídas Aventura de vários dias para Arouca, Serra da Estrela, Malcata, 
Arrábida, Lousã

Programa 1,2,3  
Atividades Aventura valor acessível para escolas - Arborismo, Escalada, 
Rapel, Slide

Contactos para Marcações:
Telefone: 21 712 30 04 
Email: bx@jf-benfica.pt  

COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA 
Modalidades diversificadas para todas as idades com aulas na piscina e 
ginásio e utilizações regulares dos clubes e associações desportivas da 
freguesia no ringue e sala de desporto.

Ginásio:
Modalidades: Aikido, Benfica Ativa Ginástica, Cardio Power, Circuito, 
Cross Force, GAP, Ginástica para Bebés, Ginástica Infantil, Ginástica 
Sénior, Ioga, Localizada, Mind & Body, Parkour, Pilates, Step, Zumba, 
Livre Trânsito, Treinos Personalizados

Piscina:
Modalidades: AquaPilates, Cross Swim Fit, Hidro Deep, Hidroginástica, 
HidroSénior, Hidroterapia, Benfica Ativa Hidro, Natação Bebés, Natação 
Criança, Natação Adulto, Livre Tânsito Piscina, Treinos Personalizados

Ao serviço da comunidade desde 1959, o centro clínico conta com uma 
vasta equipa de profissionais qualificados de reconhecido mérito e 
competência, e vasta experiência que tem ao dispor os meios necessários 
ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos nossos pacientes e suas 
famílias. 

ESPECIALIDADES 
Cirurgia vascular, Clínica geral, Medicina dentária, Estomatologia, 
Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino, Pedopsiquiatria, 
Psicologia, Nutrição/ Dietética, Urologia

HORÁRIO  
Segunda a sexta-feira: 9h - 17h30

CONTATOS 
Morada: Av. Gomes Pereira, 17
Telefone: 217123001
mail: centroclinico@jf-benfica.pt

ATIVIDADE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR -AEC  
(PRÉ- ESCOLAR E 1ºCICLO)
A oferta pedagógica das AEC varia consoante os anos de escolaridade e as 
atividades propostas visam promover o interesse dos alunos pelas áreas da 
cultura, desporto e novas tecnologias, mantendo as premissas e os objetivos 
pedagógicos constantes nos documentos estruturantes dos Agrupamentos e 
do Ministério da Educação. 

Disciplinas AEC: Desporto, Oficinas Musicais, Artes Plásticas. 

HORÁRIOS
segunda a sexta-feira: 14:30-17:00
 
CONTACTOS
Email: aec@jf-benfica.pt 
Telefones: 217 123 000- Opção 5

ACADEMIA DO SABER (2º  CICLO) 
A ACADEMIA DO SABER funciona diariamente nas instalações da escola 
Quinta de Marrocos e abrange todos os alunos do 2º e 3º ciclo das escolas 
públicas da freguesia.

Apoio ao Estudo: Matemática, Físico-química e Inglês,

Atividades artísticas e desportivas disponíveis semanalmente: 
Dança, Judo, Teatro / Escrita Criativa, Técnicas Audiovisuais, Música / 
Percussão, Natação, Rugby

HORÁRIO
segunda a sexta-feira: 08:30-12:30 e 14:00-19:00

CONTACTOS
Telefone: 925977549
Email: academiadosaber@jf-benfica.pt 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
Refeitórios: Jardim de Infância Nº 2/EB1 Parque Silva Porto; Jardim de 
Infância Nº 3/EB1 Professor José Salvado Sampaio, Jardim de Infância nº1; 
Jardim de Infância/ EB1 Arq. Gonçalo Ribeiro Teles; Jardim de Infância/EB1 
Jorge Barradas. 

Marcação e desmarcação de Refeições:
Plataforma SIGA 

HORÁRIO
segunda a sexta-feira: 08h-16h

CONTACTOS
Telefone: 217 123 000- Opção 5
Email: cristinapato@jf-benfica.pt; educacao@jf-benfica.pt

Pagamentos:
Referência Multibanco através da plataforma SIGA / EDUBOX
Presencialmente na Tesouraria Junta de Freguesia de Benfica

CENTRO CLÍNICO

DESPORTO
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Situado na Estrada de Benfica, o Palácio Baldaya, é um espaço cultural de 
referência na freguesia de Benfica, com espaços multiusos para concertos 
e exposições e a realização de diversas atividades, onde funciona também 
uma biblioteca, uma ludoteca, um Centro Qualifica e um espaço de 
coworking. 

Aluguer de salas 
Bilheteira para Espetáculos

HORÁRIO 
2ª a sáb - das 09h00 às 22h00
Dom e Feriados - 09h00 às 20h00

CONTACTOS
Morada: Estrada de Benfica 701ª, 1500-266 Lisboa
Telefone: 212696799
Email: palaciobaldaya@jf-benfica.pt

BIBLIOTECA 
Espaço de estudo e leitura; Requisição e devolução de livros, Doação de livros; 
Clube de leitura; Contos Infantis

HORÁRIO
Segunda a sexta-feira: 9h – 20h
Sábado: 9h - 13h

ESPAÇO COWORK
O CoWork Baldaya tem cerca de 30 postos de trabalho, numa zona com quase 
100m2 reabilitada para o efeito (águas-furtadas), uma sala autónoma para 
uma equipa maior e mais duas salas com postos de trabalho partilhados. Tem 
os serviços de apoio logístico e administrativo básicos, tais como, receção, 
impressora, copa, salas de reuniões, sala polivalente (Salão Nobre) para os 
mais diversos eventos.

CONTACTOS 
Telefone: 212696799
coworkbaldaya@jf-benfica.pt

CAFETARIA 
2ª a sáb - 10h00 às 21h00
dom e feriado - 10h00 às 20h00

PALÁCIO BALDAYA

AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
O Auditório Carlos Paredes é uma referência nas Salas de Espetáculos de 
Lisboa. Com uma lotação de 113 lugares e dois lugares para deficientes, 
assim como acessibilidades e WC próprias, o Auditório recebe ao longo do 
ano vários espetáculos de grande qualidade que vão desde o teatro, passando 
pela música, ou dança. 

CONTACTOS 
Morada: Av Gomes Pereira, 17 
Email: cultura@jf-benfica.pt

MERCADO DE BENFICA
Com uma área de 2800 m2 e mais de 200 lugares de venda, o Mercado 
de Benfica é um dos maiores Mercados de Lisboa e um espaço de 
referência pela variedade e qualidade de produtos e serviços. 

HORÁRIO
Terça a sexta-feira: 8h às 14h 
Sábados e feriados: 8h - 15h 

CONTACTOS 
Morada: R. João Frederico Ludovice 354, 
Telefone: 210 455 139 
mail: mercadobenfica@jf-benfica.pt 

SERVIÇO DE ENTREGAS AO DOMICÍLIO
O Mercado de Benfica disponibiliza um serviço de Entregas ao Domicílio 
gratuito, para clientes particulares e profissionais da restauração, que 
permitir realizar compras no Mercado com maior comodidade e sem 
preocupações. 

Consulte aqui os contactos dos comerciantes do Mercado de Benfica 
que disponibilizam este serviço de entrega, contacte as suas bancas 
favoritas via telefone e faça a sua encomenda.
 
Horário para Encomendas: 8h -13h 
Área de entrega: freguesia de Benfica, Carnide e S. Domingos 
Benfica 

PADARIA 
Padaria Pão D’Assafora - 962326775 / 926009675 
Loja do Pão – 964 024 037 
D. Ester – 967 445 029 

HORTO FRUTÍCOLAS 
Filipe Barbosa – 966 282 754 
Herdeiros da Fruta – Carla Dias e Miguel – 965 652 460 
Susana & Jorge – 936265551 / 936410005 
Ana Dias e Maradona – 969807317 
Zé Luís – 964 001 804 
Tozé Brito – 962 689 155 
Paula Neto – 964 607 449 
Banca 19: Alzira Marques/ Isabel Marques - 
914184223/919485899 
Fruta Boa – 964 714 668 
Horácio Morgado – 962 947 723 
José Pereira – 965 405 478 
Rosa Pereira – 966 064 517 
Susana e Aida – 969 787 273 
Hugo Magalhães – 938 090 650 

Emília Coelho – 968 020 517 
Maria Reimilda – 965 426 506 

PEIXE 
Lisete Silva – 217 606 539 
António Semedo – 969 539 461 
José Matias Gomes – 919 313 992 | 918 301 322 
Maria de Lurdes – 961 608 158 
Gosto Exigente – 967 261 069 
Aristides Correia e Eugénia – 966 638 040 
Jardel – 916 526 861 
Afrânio – 939 987 515 

AVES, CRIAÇÃO E OVOS 
Banca das Aves - 911843551 
D. Lucília Aves Gourmet – 969 759 689 

CARNES 
Talho – Carnes 25 – 917 535 227 
AC Carnes |Talho das Aves – 911 843 551 
AC Carnes | Talho – 962 816 916 
Talho 19/20 – 217 649 275 / 966 228 661 
Talho 14 – 968 979 911 
Talho Santiago – 925 411 052 / 217 649 282 
Talho 4 – 917 232 272 
Forma Frescura – 217 605 370 

PEIXE CONGELADO 
Banca do Ti Rui – 926 586 065 
Aristides Correia e Eugénia – 965 003 567 

CHARCUTARIA 
Benfiqueijos – 913 523 383 
O 31 da João – Padaria e Charcutaria – 914762022 
Fumeiro de Lamego – 917667108 

FEIJÕES, FRUTOS SECOS E AZEITONAS 
O Lugar da Cristina – 962 356 280 
PRODUTOS AFRICANOS E BRASILEIROS – 918 514 429 
PRODUTOS DE MERCEARIA – 918 514 429 

RESTAURAÇÃO 
Casa da Patanisca |Take Away - 211652557 
In Kitchen Veggie - 969858889 

DOCES E SALGADOS GOURMET 
Com Sabor com Amor - 912597473
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AS NOSSAS 
PRIORIDADES 
PARA 
A FREGUESIA  
QUADRIÉNIO 2021-2025 

ESPAÇO PÚBLICO 
Continuaremos a valorização do 
espaço público, que pretendemos 
de qualidade e inclusivo, para 
que seja cada vez mais vivido por 
todos os fregueses.  

1.  Requalificação da Alameda Padre Álvaro Proença e criação de um 
Museu da Canção a céu aberto  

2.  Reabilitação da Avenida Grão Vasco, e criação de uma nova 
centralidade comercial em Benfica;  

3.  Requalificação e loteamento dos terrenos baldios da Rua República 
da Bolívia (estacionamento, parque infantil, jardim) e recuperação 
desta artéria fundamental em Benfica;  

4.  Criação de duas zonas históricas: à Igreja de Benfica (Rua Ernesto 
Silva e transversais) e no Bairro Calhariz Velho  

5.  Recuperação dos pavimentos no Parque Silva Porto  
6.  Requalificação do Jardim do Eucaliptal  
7.  Requalificação Estacionamento nas Ruas Abel Manta, Maria Pimentel 

e Coronel Santos Pedroso  
8.  Construção de dois novos parques caninos, nos bairros do Charquinho 

e Bairro da Boavista  
9.  Reabilitação do lago e casa de frescos na Quinta da Fonte, em 

Monsanto  
10.  Intervenção de repavimentação e drenagem no Bairro dos Guardas 

Prisionais em Monsanto  

 MOBILIDADE 

Benfica assume hoje em dia 
uma nova centralidade na área 
metropolitana de Lisboa com um 
território que confina com três 
dos maiores concelhos do país 
(Amadora, Odivelas e Oeiras), 

o que obriga a repensar a estratégia de mobilidade na freguesia, para 
um futuro com novas soluções de mobilidade e estacionamento de 
proximidade para todos os que nos visitam, os que aqui trabalham ou 
vivem. 

1.  Extensão da Linha de Metro – Telheiras – Pontinha – Estação de Benfica; 
2.  Introdução da linha de elétrico entre a estação de Metro de Amadora 

Este e o Hub Intermodal de Sete Rios, servindo as freguesias da Venda 
Nova, Falagueira, Reboleira, Benfica, S. Domingos de Benfica, Campolide, 
descarbonizando a Estrada de Benfica; 

3.  Construção de parques de estacionamento de proximidade e de apoio 
à atividade comercial em Benfica: 
- Traseiras Estrada de Benfica com 250 novos lugares, 
-  Silos automóveis na República da Bolívia com 190 lugares e nas 

traseiras da Rua Jorge Barradas e Claúdio Nunes com 90 novos 
lugares; 

-  Estacionamento Subterrâneo Estação de Benfica; 
-  Procurar soluções de adaptação de licenças de espaços comerciais 

fechados em estacionamento para usufruto dos moradores (Ex. 
Claúdio Nunes), em conjunto com a CML. 

4.  Reintrodução de uma carreira de autocarro direto para o Hospital de 
Santa Maria; 

5.  Reintrodução do Bairro dos Guardas Prisionais em Monsanto na 
carreira do autocarro nº729  

6.  Conclusão da Rede Ciclável em Benfica, com ciclovias articuladas com as 
necessidades de estacionamento e circulação locais nos seguintes eixos: 

- AV. Uruguai – Estação de Benfica; 
- Portas de Benfica – Estação de Benfica; 
- Conde Almoster – Estação de Benfica; 
- Av. Uruguai – Av. Colégio Militar 

7.  Introdução de soluções mistas de calçada com piso mais confortável 
e seguro em toda a freguesia, a iniciar ainda este ano na Avenida do 
Uruguai e estendendo-se ao longo dos próximos 4 anos às principais 
artérias de Benfica; 

8.  Aumento do nº de postos de carregamento elétrico de viaturas 

HABITAÇÃO 
Na última década, o número de 
famílias em Benfica cresceu 30%. 
Com o elevado número de fogos 
em construção nos próximos 
quatro anos,  queremos atrair 
mais famílias para a freguesia e 

criar as melhores condições para todos os que escolherem aqui viver. 

1.  Conclusão da substituição das habitações de alvenaria no Bairro da 
Boavista; 

2.  Reabilitação dos lotes mais antigos do Bairro da Boavista; 
3.  Reabilitação e requalificação dos lotes de habitação municipal do 

Bairro do Bom Pastor e do Bairro da Travessa Sargento Abílio no 
Calhariz Velho; 

4.  Lançamento da construção pública do quarteirão do LNIV com 
premissas inovadoras de eficiência energética e gestão participada 
dos moradores de espaço publico 

5.  Criação de gabinete de apoio à habitação “E se a casa fosse tua?” 
-  Apoio na procura de soluções para habitação e fixação de novas 

famílias em Benfica 
-  Implementação de programa de hospedagem intergeracional 

(jovens/idosos) 
-  Apoio na elaboração de candidaturas aos diversos programas 

municipais de habitação 
-  Estratégia de incentivo à ocupação de fogos fechados por 

novas famílias e profissionais de 1ª linha (professores, médicos, 
enfermeiros) 

EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO 
A Junta de Freguesia de Benfica 
tem um papel ativo na gestão dos 
espaços escolares, gestão escolar, 
manutenção e contração.  
Tendo como objetivo a prossecução 

do sucesso educativo das crianças e jovens da Freguesia, continuaremos a 
gerir as competências anteriores e dinamizar novos projetos.

1.  Construção de uma residência de estudantes e professores no Calhariz 
de Benfica; 

2.  Consolidar o programa “Voltinhas no Bairro” (transporte público com 
acompanhamento de monitores) 

3.  Obras de Requalificação na Escola José Salvado Sampaio, Quinta de 
Marrocos e José Gomes Ferreira 

4.  Lançamento do Projeto “Mediadores de Páteo”, determinante no 
combate ao abandono escolar. Formação e colocação de mediadores 
de pátio escolar nas escolas. 

5.  Reforço das equipas de intervenção psicossocial em espaço escolar 
6.  Reforçar e alargar as competências da Junta de Freguesia na gestão do 

espaço escolar 
7.  Criação de mais salas de estudo no Bairro 
8.  Criação de rotas de comboios de bicicletas 
9.  Abertura de Espaço de Formação no Bairro da Boavista 

CULTURA    
E INOVAÇÃO 
Benfica tem vindo a afirmar-
se no panorama cultural da 
cidade, proporcionando a toda a 
comunidade o acesso gratuito e 
próximo de propostas culturais 
diversificadas e de grande 

qualidade. Nos próximos quatro anos reforçamos a aposta na cultura 
através de uma estratégia de produção cultural própria, e de criação 
de novos espaços culturais e de inovação que atraiam novos talentos 
criativos ao território e coloquem o bairro na vanguarda cultural e criativa 
da cidade de Lisboa. 

1.  Reabertura do antigo cinema Turim como cine-teatro de Bairro 
2.  Criação de uma incubadora de artes (Hub Artistico) na Luneta dos 

Quarteis, em Monsanto; 
3.  Reconversão de espaços comerciais devolutos em criação de 

incubadoras cientifico-tecnológicas em ligação com o polo 
farmacêutico e ao futuro polo tecnológico da Venda Nova/ Falagueira 
na Estrada dos Salgados; 

4.  Programação Cultural diversificada em cada bairro 

DESPORTO 
Promover o bem-estar, a saúde e 
um estilo de vida saudável, através 
prática do Desporto, continuará 
a ser uma das apostas deste 
executivo no próximo quadriénio, 
através da criação de mais e 
melhores condições para a prática 

de atividade física para todas as famílias e em todos os bairros. 

1.  Construção de um Skate Park no Calhariz Velho, junto a linha da CP; 
2.  Conclusão da cobertura do Complexo Desportivo António Livramento; 
3.  Construção de campo desportivo multiusos no Bairro das Pedralvas 
4.  Criação de Parque Desportivo intermunicipal na antiga Estrada Militar 
5.  Criação de condições para a prática desportiva em cada bairro 
6.  Instalação de skateparks amovíveis em espaço público 
7.  Programação desportiva anual gratuita e aberta a todos 
8.  Novos equipamentos de street workout em cada bairro 
 

DIREITOS SOCIAIS 
Nos próximos quatro anos, vamos 
continuar a cuidar dos que mais 
precisam, dos mais desprotegidos, 
no sentido de melhorar o bem-
estar e a qualidade de vida das 
famílias de maior vulnerabilidade.  

1.  Criação de resposta social para idosos com filhos com deficiência 
dependentes, em parceria com a Associação Casapiana de Lisboa 

2.  Dinamização de atividades que promovam a igualdade de género e não 
violência 

3.  Criação “Casa da Inclusão”, um espaço multiusos para servir as 
diferentes instituições locais que trabalham a inclusão escolar, social 
e comunitária em parceria com o Estabelecimento Prisional de Lisboa 

4.  Criação de uma Casa das Associações na casa de Função Vila Guine, 
em Monsanto. 

5.  Centro ocupacional no âmbito da Saúde Mental 
6.  Estratégia local de criação de emprego 
 

COMÉRCIO   
E ATIVIDADES 
ECONÓMICAS 

O apoio ao comércio local é um 
elemento central na estratégia de 
valorização do nosso território e 

continuará a ser nos próximos quatro anos uma aposta deste executivo.  

1.  Criação e desenvolvimento de estratégia de dinamização do comércio 
e restauração local 

2.  Criação do Balcão Apoio ao Comerciante 
3.  Criação de marca identitária restauração tradicional da zona histórica 

do Calhariz Velho 
4.  Requalificação zona histórica Igreja de Benfica (R. Ernesto da Silva e 

transversais) 
5.  Apoio a candidaturas ao programa “Lojas com História” 
6.  Criação de zona pedonal com esplanadas no Bairro da Boavista, Rua 

D.Maria I 

PROJETOS EM CURSO
OU EM APROVAÇÃO PELA CML 

•  NOVO CENTRO INTERGERACIONAL   
DE BENFICA 

•  REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO   
DE BENFICA; 

• UNIDADE SAÚDE FONTE NOVA 

• BIBLIOTECA ANTÓNIO LOBO ANTUNES 

• NOVA ESCOLA ARQUITETO RIBEIRO TELLES 

•  CONSTRUÇÃO DE NOVA IGREJA E PRAÇA 
CENTRAL NO BAIRRO DA BOAVISTA 

• NOVA CRECHE NA R. RODRIGO MIGUEIS; 

•  NOVO QUARTEIRÃO RENDA ACESSÍVEL  
AV. MARECHAL TEIXEIRA REBELO  

•  CICLOVIA ROTUNDA DO PINA MANIQUE  
– AVENIDA CAROLINA MICHAELIS; 

•  RECUPERAÇÃO DO HUB INTERMODAL   
COLÉGIO MILITAR; 

•  OBRAS REQUALIFICAÇÃO BAIRRO 
DE SANTA CRUZ DE BAIXO E RUA DA 
CASQUILHA; 

•  REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DA BURACA 
COM RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE 
SANEAMENTO DO CANEIRO DO CALHARIZ 
DE BENFICA.



BEM-ESTAR

PRIMEIRA EDIÇÃO  
DO FESTIVAL SOLO   

CULTURA

MONSANTO
FEST

O Parque Urbano da Quinta da Granja recebeu a primeira 
edição do Festival Solo, no fim-de-semana de 16 e 17 de 
outubro! 
Durante dois dias, esta iniciativa com o mote “Para plantar 
o futuro”, trouxe ao nosso bairro uma programação 
cultural e desportiva diversificada, experiências 
mindfulness, workshops e a apresentação de projetos de 
sensibilização ambiental. 
Neste festival, que pretendeu promover o contacto direto 
com a natureza e o meio ambiente, foi possível fazer 
compras num mercado bio e participar em atividades para 
toda a família. 
Teatro, dança, Ioga, Tai-chi, contadores de histórias, 
workshops sobre desperdício na cozinha, cosmética 
sustentável, compostagem ou hortas em casa foram 
algumas das propostas para crianças e adultos. 
A música também não podia faltar, com destaque para 
os concertos de Filho da Mãe e dos Cais Sodré Funk 
Connection. 
Motivos não faltaram para uma grande experiência que 
invadiu a Quinta da Granja! 

Grandes nomes da música nacional subiram ao palco, 
no Parque de Merendas da Vila Guiné, que encheu para 
a 4ª edição do Monsanto Fest. Foram três dias de muita 
animação e grandes concertos, de 17 a 19 de setembro!

O primeiro dia foi dedicado ao hip-hop nacional, com as 
atuações de Rony Fuego, Furakusa, F.D.R. e Magic Beatz, 
e contou ainda com a final da 2ª edição do concurso 
NewB Talent, que continua a descobrir grandes talentos 
no Bairro de Benfica.

Os Black Mamba foram os cabeças de cartaz do segundo 
dia do Monsanto Fest. Os representantes de Portugal 
na última edição da Eurovisão, com o tema “Love is 
on my side”, protagonizaram momentos únicos em 
Monsanto.

O último dia do festival contou com as atuações de 
duas grandes bandas portuguesas, os Virgem Suta e os 
Quatro e Meia.

Além da música, houve tempo também para passear de 
bicicleta, numa atividade gratuita e que contou com o 
apoio da Federação Portuguesa de Cicloturismo e do 
Espaço Monsanto.

O Bairro de Benfica continua a apoiar a cultura e os 
agentes culturais, recebendo eventos para todos os 
gostos!

SENIORES 

MAGUSTO NO 
PALÁCIO BALDAYA 
No passado dia 11 de novembro, decorreu o habitual 
Magusto no Palácio Baldaya! 

Celebrou-se o S. Martinho com a distribuição de 
castanhas e com uma bela jeropiga para acompanhar. 
A iniciativa contou ainda com diversos momentos 
musicais. 

O Grupo de Canto Tradicional de Benfica e a Escola 
de Fado “Martinho da Assunção” também atuaram 
nesta festa, que terminou com um encontro de Tunas 
Académicas. 

DESPORTO 

Hugo Passos sagra-se 
campeão nacional de 
luta livre olímpica  
Hugo Passos, atleta do Casa Pia, sagrou-se 
Campeão Nacional Individual de Luta Livre 
Olímpica. 

Este é o 17º título nacional do atleta 
casapiano, cujo mérito desportivo a nível 
mundial já lhe valeu o reconhecimento 
como comendador da Ordem do Infante D. 
Henrique. 

BAIRRO DE BENFICA 

Carlos Moedas  
em Benfica 
No passado dia 19 de 
novembro, o novo presidente 
da Câmara Municipal de 
Lisboa, Carlos Moedas, visitou 
o nosso Bairro de Benfica, 
tendo reunido com o executivo 
da Junta de Freguesia, para 
discutir os principais projetos 
e prioridades para a freguesia 
nos próximos quatro anos
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CULTURA 

PALCOS COM 
HISTÓRIA NO 
AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES

CULTURA 

“DIA DE MUERTOS”  
EXPOSIÇÃO PALÁCIO BALDAYA

CULTURA 

JUNTA-TE AO FADO

O Festival Palcos com História trouxe ao Auditório 
Carlos Paredes as atuações de “Os Azeitonas” e 
“Quinta do Bill”! 
A banda de pop rock portuense “Os Azeitonas” 
protagonizou um concerto inesquecível em que 
interpretou alguns dos grandes sucessos. Com 
a energia contagiante e a boa disposição que o 
caracteriza, o quarteto trouxe um registo mais 
intimista, privilegiando a simplicidade e cumplicidade 
da música. Ofereceram versões inesperadas, 
recuperaram temas do baú (sem esquecer as mais 
recentes) e brindaram a audiência com um pouco de 
storytelling e inevitável improviso, partilhando com 
o público as canções e as histórias que marcam mais 
de 15 anos de carreira. 
Já os históricos Quinta do Bill realizaram dois 
concertos, num formato único que cruza a emoção do 
acústico com a energia do folk, com grandes êxitos 
de uma já longa carreira. Em acústico, num ambiente 
de maior proximidade entre banda e público, foi uma 
verdadeira viagem por canções que fazem parte da 
nossa vida. 

Este Halloween foi ainda mais assustador no Bairro 
de Benfica, com a exposição “Dia de Muertos: Una 
tradicíon mexicana en Benfica”, no Palácio Baldaya! 
No México, o Día de Muertos assinala-se a 2 de 
novembro e, segundo a tradição, neste dia os mortos 
têm permissão para voltarem ao mundo dos vivos e 
visitarem as respetivas famílias. 
A celebração é reconhecida pela Unesco como 
Património da Humanidade e enche de cor, altares, 
música, banquetes e festa as ruas e casas mexicanas, 
numa tradição que vale a pena conhecer. 
Uma iniciativa em parceria com a Embaixada do México 
e a Fundação Amália Rodrigues. 
A inauguração da exposição contou com a presença do 
Embaixador do México, Hermann Toledo, do Presidente 
da Fundação Amália Rodrigues, Vicente Rodrigues, e de 
membros do Executivo de Benfica. 
Uma cerimónia que trouxe um pedaço do México ao 
Palácio Baldaya, com as atuações do grupo Mariachi Sol 
de Lisboa e do grupo de dança mexicana Alebrije. 

Nos dias 27 e 28 de novembro, o Palácio Baldaya recebe dois 
grandes nomes do fado na atualidade! 
Nesta 9ª edição do evento “Junta-te ao Fado”, José 
da Câmara e Matilde Cid sobem ao palco e prometem 
momentos únicos que ajudam a promover o fado enquanto 
património nacional. 
O mais novo de seis irmãos, José da Câmara dispensa 
apresentações, e é um dos nomes mais notáveis do fado 
português, numa carreira que começou em tenra idade. Já 
Matilde Cid é uma das vozes mais jovens do fado, nascida 
em Estremoz, no seio de uma família ligada à música. 
Lançou o seu álbum de estreia em 2019. 
A entrada é livre mediante reserva, condicionada pelo limite 
máximo de lotação do recinto.

DESPORTO 

Benfica Aventura no Rio Paiva  
Não faltou animação em mais uma iniciativa do Benfica 
Aventura, com um fim-de-semana muito bem passado em 
Arouca. 
Os participantes realizaram atividades de rafting e uma 
caminhada noturna com passagem por miradouros, no 
primeiro dia de atividades.  
Já no domingo, foi a vez de uma caminhada pelos passadiços 
do Paiva e pela Ponte 516 de Arouca. 

Esteja atento às próximas aventuras!  

ARTE URBANA 

Intervenções artísticas 
no Bairro da Boavista    
A arte urbana volta a estar em destaque em 
Benfica, no âmbito do aniversário dos 80 
anos do Bairro da Boavista! 

O Bairro foi alvo de diversas intervenções 
artísticas, dos autores Pitanga, Pariz One & 
Edis One, Vasco Costa e Chure! 

Uma iniciativa da Junta de Freguesia de 
Benfica, Galeria de Arte Urbana (GAU) e 
com o apoio da Gebalis. 
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SENIORES 

AGENDA  
CULTURAL 
SÉNIOR 

EMPREGO 

OPEN DAY SUBMEET

FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO  
EM BENFICA  
INSCRIÇÕES ABERTAS 

COMUNIDADE 

I ENCONTRO DE VIATURAS 
CLÁSSICAS DO BAIRRO DE 
SANTA CRUZ

EDUCAÇÃ0 

JOGOS ESCOLARES  
DE BENFICA 

Arrancaram da melhor forma as atividades da agenda 
cultural sénior, no mês de novembro, com uma visita 
guiada à Quinta da Regaleira, um espaço idílico em Sintra. 

Até ao final do ano, há mais propostas imperdíveis, com 
destinos variados para todos os gostos! Serra da Lousã, 
Vila de Rei, Hospital Sant’Ana (Parede), Fátima, Igreja de 
S. Roque (Lisboa), Almeirim, Quinta Alegre e Vila Nova 
de Milfontes são as próximas paragens para descobrir o 
nosso país. 

Estas iniciativas têm como objetivo continuar a contribuir 
para um envelhecimento ativo e saudável no Bairro de 
Benfica.

O Submeet, evento de empregabilidade, já realizou duas 
edições no Palácio Baldaya, com excelentes resultados! 

Uma equipa especializada de consultores e recrutadores 
tem vindo a dar a conhecer o que é preciso para ser bem-
sucedido no mercado de trabalho, em dois workshops 
em que os participantes tiveram a possibilidade de 
realizar uma análise e pré-diagnóstico do seu CV, 
elaborando um novo ou melhorando o atual, e com a 
possibilidade de submeter o currículo numa das vagas 
disponíveis. Destaque também para a formação prática, 
com simulação de entrevistas. 

Esta é uma parceria entre a Junta de Freguesia de Benfica 
e a Dress for Success Lisboa, que tem como objetivo 
ajudar os participantes a conquistar com confiança o 
mercado de trabalho.

A Junta de Freguesia de Benfica tem inscrições abertas para 
um conjunto de formações certificadas e gratuitas, que 
pretendem aumentar os conhecimentos e competências 
dos participantes no mercado de trabalho. 

Se tem idade igual ou superior a 18 anos e está 
desempregado, uma das hipóteses é o curso de calceteiro, 
com formação presencial, teórica e prática em contexto 
de trabalho, que arranca em novembro e terá uma 
duração de 125 horas. Para frequentar esta formação, não 
é necessário qualquer nível de escolaridade obrigatória, e 
terá ainda direito a um subsídio de refeição (4,77€ por dia) 
e também à comparticipação das despesas de transporte e 
bolsa de formação (1,687€ por hora). 

Outras das opções é o curso sobre Comunicação 
Interpessoal e Marketing se realiza durante o mês de 
novembro e tem uma duração de 25 horas. 

As aulas terão lugar entre as 17h00 e as 20h, e os alunos 
terão acesso a uma bolsa de formação e subsídio de 
almoço. 

Finalmente, a formação de língua inglesa decorre nos 
meses de novembro e dezembro, em horário pós-laboral, 
entre as 19h00 e as 22h00. 

Realizou-se, no dia 24 de outubro, o I Encontro de 
Viaturas Clássicas do Bairro de Santa Cruz! 

A iniciativa foi um sucesso, contando com a presença de 
38 participantes com viaturas clássicas, que começaram 
por se concentrar junto ao Parque Silva Porto, de onde 
partiram para um passeio pelas ruas da Freguesia, com 
final no Panorâmico de Monsanto. 

A organização desta iniciativa esteve a cargo da 
Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de 
Benfica e Zonas Contíguas e da Scuderia Ferrari Club, 
com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica, que se fez 
representar pelos Vogais Hernâni Silva e Miguel Pais. 

O dia 27 de novembro vai ser dedicado a mais uma edição dos Jogos 
Escolares de Benfica!  

Contando com a participação dos alunos de todas as idades das escolas 
públicas e privadas da freguesia, as provas vão dividir-se entre a Quinta 
da Granja e o Calhariz de Benfica, no Campo de Jogos Cara ou Coroa. 

Entre as 10h e as 14h, não vão faltar atividades desportivas, que 
arrancam com um corta-mato, em que as provas serão realizadas por 
escalões. As idades dos participantes vão desde os 4 anos até aos 10. 

O desporto individual dará depois lugar aos jogos de equipa, com 
o Campo de Jogos do Calhariz de Benfica a receber uma partida 
basquetebol 3x3 a partir das 14h. 

As inscrições para participar nesta iniciativa estão abertas até dia 23 
de novembro, diretamente através da CAF/AAAF ou por e-mail para 
jogosescolares@jf-benfica.pt.
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SAÚDE 

TESTAGEM À COVID-19 

COMUNIDADE 

QUIOSQUE AV. GRÃO VASCO 
REABRE AO PÚBLICO

Nos últimos meses, foram realizados no Mercado de 
Benfica 3132 testes gratuitos COVID à população e aos 
comerciantes, no âmbito do programa Lisboa Protege, da 
Câmara Municipal de Lisboa. 
Do total de 3132 testes, 1170 foram desenvolvidos 
diretamente pela CML em conjunto com a Proteção Civil, e 
os restantes 1962 decorreram da parceria entre a Junta de 
Freguesia de Benfica e as Farmácias Progresso e Labor. 
Durante o mês de novembro, as testagens irão continuar, no 
dia 23, sexta-feira, e depois na terça-feira, dia 26. 
Já em dezembro, estão previstas ações nos dias 7 e 21 
(sextas-feiras) e nas terças-feiras de 3, 10 e 17 deste 
mesmo mês. 
A testagem continua a ser uma aliada muito importante 
no controlo da COVID-19, o que torna fundamental a 
realização destas testagens no Bairro de Benfica. Para 
participar, basta apresentar o cartão de cidadão. 

O Quiosque da Avenida Grão Vasco foi alvo de obras de 
recuperação e vai abrir brevemente ao público, com 
diferentes valências.
Este espaço irá funcionar como ponto de informação e 
marcação dos serviços da Junta de Freguesia de Benfica e 
também como ponto de venda de bilhetes para espetáculos.
O Quiosque será também uma extensão da biblioteca do 
Palácio Baldaya, com um serviço de Bedeteca, para todos os 
amantes dos títulos de banda desenhada.
Vale a pena visitar!

PRESIDÊNCIA ABERTA NO 
BAIRRO DO CHARQUINHO
Nos próximos dias 24 e 25 de novembro, a Junta de Freguesia 
de Benfica vai realizar uma Presidência Aberta no Bairro do 
Charquinho, com o objetivo de dar continuidade à política de 
proximidade e, e em conjunto com a população, encontrar 
as melhores soluções para este Bairro.
Durante estes dias, o presidente da Junta de Freguesia de 
Benfica irá realizar reuniões de trabalho com comerciantes, 
empresários, entidades e associações locais e, ainda, 
uma reunião com a presença do executivo, aberta a toda a 
população. As inscrições para intervir nesta reunião, devem 
ser feitas através do e-mail geral@jf-benfica.pt, com o 
assunto “presidência aberta”. Deve também identificar o 
tema que pretende expor à Junta de Freguesia e incluir o seu 
contacto telefónico.
Contamos com a sua participação!

A equipa de hóquei em campo, do Casa Pia Atlético 
Clube, conseguiu a melhor prestação portuguesa 
de sempre numa competição europeia, ao sagrar-
se vice-campeão do EuroHockey Club Trophy II, na 
República Checa. 
Sérgio Ferreira, responsável pela modalidade no Casa 
Pia, falou sobre esta jornada histórica da equipa. 

P: Fala-nos um pouco do percurso que a equipa fez 
na competição onde chegou à final 

R: Foi uma competição com um grau de dificuldade 
elevado, tendo equipas muito fortes e que à data 
da competição já tinham os seus campeonatos de 
iniciados. O Casa Pia teve três semanas de treinos 
sem um único jogo, com mudanças no plantel, o que 
torna ainda mais difícil todos os processos técnicos 
e táticos da equipa. Apesar disto, a motivação e 
vontade de fazer melhor prevaleceu nos atletas. 

Na fase de grupos, onde conseguimos o apuramento 
para a final, estivemos sempre em grande nível 
e sentimos a equipa a crescer de jogo para jogo. 
Percebemos que iriamos chegar à final e lutar pela 
conquista do europeu. 

P: Na final, contra a equipa da casa, estiveram a 
ganhar por 2-0 mas não conseguiram segurar a 
vantagem. Foi uma derrota amarga, mas ao mesmo 
tempo doce porque conseguiram o objetivo principal 

DESPORTO 

CASA PIA AC 
VICE-CAMPEÃO
DO EUROHOCKEY 
CLUB TROPHY II

CULTURA 

“O Nosso Mercado” 
Para assinalar os 50 anos da existência do 
Mercado de Benfica, está patente até dia 
2 de dezembro uma exposição no Palácio 
Baldaya, que mostra a evolução deste 
espaço desde as origens até à atualidade.
É um espaço de encontro da comunidade, 
onde os odores de peixe se misturam com 
os cheiros de frutas e o perfume de flores 
e onde o som dos pregões se funde com a 
conversa de vizinhos.
A inauguração contou com a presença de 
membros do executivo da Junta de Freguesia 
de Benfica.

Não perca esta exposição, com entrada 
gratuita!

EDUCAÇÃO 

Halloween nas Escolas 
de Benfica 
Este ano, o Halloween foi celebrado nas 
diferentes escolas de Benfica de uma forma 
muito especial! 

Para assinalar a data, os refeitórios 
estiveram decorados a rigor, e as crianças 
tiveram direito a uma refeição assustadora, 
preparada no âmbito do projeto Refeições 
Escolares Saudáveis. 

Uma atividade que pretendeu também 
mostrar a alimentação saudável aos mais 
pequenos através de pratos divertidos! 

que era subir de divisão, que importância tem esse 
feito para o Hóquei em campo nacional? 

R: Nesse jogo já sabíamos que tínhamos a promoção 
garantida, o que nenhum outro clube nacional tinha 
conseguido e isso retirou muita pressão aos atletas. 
A motivação para conquistar um título europeu 
estava lá e começámos bem, mas o cansaço de 
jogarmos todos os dias fez mossa e acabámos por 
permitir ao adversário dar a volta no marcador. Foi 
amargo porque tivemos na mão essa hipótese e não 
conseguimos. Mas saímos felizes porque elevámos o 
hóquei nacional, o país, a freguesia e, naturalmente, 
o Casa Pia Atlético Clube. 

P: Terminada esta aventura europeia, é tempo de 
preparar as competições nacionais. Que Casa Pia 
teremos este ano? 

R: Em fevereiro, temos outra competição 
Internacional que queremos ganhar. A nível nacional, 
queremos conquistar o título e ganhar a Taça de 
Portugal, que não temos no nosso palmarés. 

Se quiseres experimentar o Hóquei de campo e sala 
contacta o Casa Pia Atlético Clube, através do e-mail 
casapiahockey@gmail.com ou da página de Facebook 



Palácio Baldaya  

PALÁCIO DE NATAL
9H00 - 19H00 
Hora do conto, Atelier Postais 
Natal, Atelier Costura, Atelier 
Cozinha, Insufláveis, Comboio, 
e muita animação!

SÁBADO, 04 DEZ  
10H00-18H00 ESCAPE ROOM NATAL 
Várias sessões (NewB e Escape Room Lisboa)  

11H00 SENTA-TE QUE É NATAL 
(histórias infantis) 

11H30 CORAL DE NATAL
Assembleia de Deus de Benfica 

15H00 PALACE BRASS TRIO 
16H00 ATUAÇÃO AAAF + CAF 
Escolas Jorge Barradas e Arq. Gonçalo Ribeiro 
Telles 

17H00 VASCO RIBEIRO E CLANDESTINOS 

DOMINGO, 05 DEZ 
10H00-18H00 ESCAPE ROOM NATAL 
Várias sessões (NewB e Escape Room Lisboa) 

11H30 GRUPO DE CANTO TRADICIONAL 
DE BENFICA 
15H00 GRUPO ETNOGRÁFICO   
DE DANÇAS E CANTARES DO MINHO 

QUARTA FEIRA, 08 DEZ
15H00 TARDE DE TUNAS
Escstunis, Tuna Sabes, Venusmonti, A 
Feminina  

SÁBADO, 11 DEZ 
10H00-18H00 ESCAPE ROOM NATAL 
Várias sessões (NewB e Escape Room Lisboa)

11H00 SENTA-TE QUE É NATAL 
(histórias infantis) 

15H00 CLUBE ANDALUZ 
16H00 ATUAÇÃO AAAF + CAF 
Escola Pedro Santarém 

17H00 ARCADE DANCE CENTER 

DOMINGO, 12 DEZ 
10H00-18H00 ESCAPE ROOM NATAL 
Várias sessões (NewB e Escape Room Lisboa) 

11H30 ESCOLA DE DANÇA ZARANDA 
15H00 MÚSICA DE CÂMARA
Escola Superior de Música de Lisboa 

16H00 ATUAÇÃO AAAF
Jardim de Infância N.º 1 

17H00 APRESENTAÇÃO MUSICAL   
DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA   
DO AMPARO

SÁBADO, 18 DEZ 
10H00-18H00 ESCAPE ROOM NATAL 
Várias sessões (NewB e Escape Room Lisboa)

11H00 SENTA-TE QUE É NATAL 
(histórias infantis)  

11H30 CORO INFANTIL EXTERNATO 
GRÃO VASCO 
15H00 UNISBEN 
15H30 CONCERTO PARA BEBÉS 
16H00 ATUAÇÃO AAAF + CAF
Escola José Salvado Sampaio 

17H00 FLASHMOB 
ReTrocas – E8G e associação juvenil Ponto 
Benfica

DOMINGO, 19 DEZ 
10H00-18H00 ESCAPE ROOM NATAL 
Várias sessões (NewB e Escape Room Lisboa)
 
11H00 PEÇA DE TEATRO “CIRCO 
AMBULANTE” 
Companhia de teatro XPTO 

11H30  FILMINHOS À SOLTA 
15H00 VOCALS STUDIO 
16H00 ATUAÇÃO AAAF +CAF DA ESCOLA 
Escola Parque Silva Porto 

17H00 SOUL GOSPEL PROJECT  

Auditório Carlos Paredes 

SÁBADOS, DOMINGOS  
E FERIADOS 01.04.05
08.11.12.18.19 DEZ 
11H00 E 15H00
SPECTÁCULO DE NATAL

SÁBADO, 04 DEZ  
21H30 
5ª EDIÇÃO “SALÃO PIOLHO”
O COURAÇADO POTEMKINE
De Sergei Eisenstein | Cine-Concerto com 
Filho da Mãe

Pelas Ruas da Freguesia
PALCO SOBRE RODAS “NATAL NO BAIRRO”

SEXTA FEIRA, 10 DEZ
19H00-22H00
MÚSICA NO SAPATINHO 

SÁBADO, 11 DEZ 
10H00 
“À BOLEIA COM O PAI NATAL”
Associação Juvenil de Animação Artística 
“Tártaro”

Igreja de Nossa Senhora  
do Amparo 

SÁBADO, 11 DEZ 
21H00 
CANTO AO MENINO

DOMINGO, 12 DEZ 
15H00 
ENSEMBLE DE TROMPETES
Estrada das Garridas 

SÁBADO/DOMINGO, 11/12 DEZ 
10H00-18H00
FEIRA DE ARTESANATO
Ginásio Benfica

SÁBADO, 18 DEZ 
16H00
“MEGA NATAL FIT”

Piscinas Benfica e Boavista

15 A 22 DEZ 
SEMANA NATALÍCIA
Atividades alusivas ao Natal, no decorrer 
das aulas

19H00 “HISTÓRIAS BEM GALHOFEIRAS 
DE NATAL, REIS E JANEIRAS”
Grupo de Teatro PAPA LÉGUAS


