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BENSAÚDE

UM PARQUE
NO CORAÇÃO
DA FREGUESIA

CARNAVAL
1200 CRIANÇAS 
DESFILARAM
EM SÃO DOMINGOS

QUINTA DA ALFARROBEIRA
INÍCIO DAS OBRAS 
DA FUTURA SEDE DA JUNTA
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Caras e Caros Fregueses,
Porque queremos estar CADA VEZ MAIS 
PERTO DE SI, é com enorme satisfação 
que iniciamos a publicação do Boletim 
da Junta de Freguesia de São Domin-
gos de Benfica. O eixo da nossa ação 
autárquica, que pretendemos partilhar, 
visa dignificar o serviço público e melho- 
rar o bem estar da população.  
Após uma complexa herança, resultante 
de uma gestão que contribuiu para de-
gradar a dimensão social e urbana da 
nossa freguesia, a atividade, na primeira 
metade do mandato que a população 
nos confiou, incidiu na recuperação das 
práticas de higiene urbana, na organi-
zação do espaço público e na requalifi-
cação dos espaços verdes.   
Estamos a resolver o presente e a projetar 
o futuro, definindo as prioridades que pas-
sam pela consolidação da política de in-
vestimento no território, com atenção às 
áreas da educação, do espaço público 
e da higiene urbana, da ação social, do 
desporto e da revitalização dos nossos 
equipamentos sociais, culturais, desporti-
vos e de lazer.
Pretendemos assim, através de uma ges-
tão de proximidade e de mudança de 
paradigma, consolidar as novas políticas 
que visam elevar a nossa freguesia a um 
patamar de referência na cidade. É sobre 
tudo isto que iniciaremos, a partir deste 
Boletim, uma nova etapa. Houve um tem-
po de agir num registo de emergência e 
agora há um tempo novo para consoli-
dar, desenvolver e preparar o futuro.
Um abraço do amigo, 

Parque Bensaúde

CADA VEZ MAIS 
PERTO DE SI
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O dia 7 de fevereiro, data em que se assinalou o 57º 
aniversário da freguesia de São Domingos de Benfica, 
ficou marcado pela realização de uma missa solene 
na Paróquia de São Tomás de Aquino celebrada pelo 
Padre Nélio Pita, pela reabertura do acesso ao Parque 
Bensaúde pela Estrada da Luz e ainda pela inaugu-
ração de um novo parque infantil.
Após uma intervenção levada a cabo pela Junta de 
Freguesia, em colaboração com a Câmara Munici- 
pal de Lisboa, o acesso ao Parque Bensaúde encon-
tra-se de novo aberto ao público, reunidas que estão 
agora todas as condições de segurança nesta re- 
novada entrada para aquele magnífico parque da 
freguesia.
Em dia de aniversário da freguesia foi ainda inaugu- 
rado um novo  parque infantil na Rua Manuel da Fon-
seca, na zona das Laranjeiras, um equipamento cuja 
construção foi da inteira responsabilidade da Junta  
de Freguesia e que está agora ao dispor das nossas 
crianças.

Comemorações 
do 57º aniversário 
da freguesia
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A partir do próximo verão, o Palácio da Quinta da Alfarrobeira, localizado na Rua António Saúde, passará 
a ser o edifício sede da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.
Uma infra-estrutura de referência na nossa freguesia que irá concentrar um conjunto de valências ne-
cessárias para continuar a prestar um serviço de qualidade e proximidade.

Liszt trouxe a Lisboa, em 1845, e o 
violoncelo de Antonio Stradivari,  
que pertenceu ao rei D. Luís.
Espólios documentais, acervos fo- 
nográficos e iconográficos, como 
os de Alfredo Keil, autor do Hino 
Nacional, fazem igualmente par-
te do Museu Nacional da Música.

O Ministro da Cultura, João Soa-
res, recebeu em audiência na 
tarde do dia 12 de fevereiro, o 
Presidente da Junta de Fregue-
sia de São Domingos de Benfica, 
António Cardoso. 
Durante esta reunião de traba- 
lho, o Presidente António Cardo- 
so, transmitiu ao Ministro da Cul-
tura a sua preocupação face à 
possibilidade do Museu Nacional 
da Música ser transferido para 
Mafra conforme anunciado pelo 
Secretário de Estado da Cultura 
do anterior Governo em maio de 
2014.
O museu, “que detém uma das 

mais ricas colecções da Europa, 
deve manter-se em São Domin-
gos de Benfica” afirmou António 
Cardoso realçando ainda que 
“tudo farei para que o museu 
não saia da nossa freguesia”.
Recorde-se que o Museu Nacio- 
nal da Música, um dos ex-libris 
culturais de Lisboa, detém uma 
das mais ricas coleções da Euro-
pa de acordo com a sua apre-
sentação, contando com cerca 
de 1400 instrumentos, entre os 
quais o cravo de Joaquim José 
Antunes (1758), o cravo de Pascal 
Taskin (1782), o piano Boisselot, 
que o compositor e pianista Franz 

Início das Obras na Quinta da Alfarrobeira,
futura sede da Junta de Freguesia

Ministro da Cultura, João Soares, 
recebeu o Presidente da Junta de Freguesia 
de São Domingos de Benfica, António Cardoso
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São Domingos já 
tem o seu pastel

Junta de Freguesia assumiu 
confeção das refeições 
na Escola das Laranjeiras

Com vista a melhorar a qualidade das refeições servidas na Esco-
la das Laranjeiras e desta forma garantir o acesso a uma alimen-
tação saudável e equilibrada a todas as crianças que frequentam 
aquele estabelecimento de ensino, a Junta de Freguesia de São 
Domingos de Benfica assumiu desde o início do corrente ano de 
2016 a responsabilidade pela confeção das refeições escolares 
naquela Escola.
A Junta de Freguesia pretende igualmente assumir a confeção de 
refeições escolares, nas Escolas António Nobre e Frei Luís de Sousa, 
já no início do próximo ano letivo.

A 12 de novembro, na Quinta da 
Alfarrobeira, decorreu o Concur-
so de Pastelaria para a criação 
de um Pastel típico de “São Do-
mingos”. 
Foram convidadas a participar 
todas as Pastelarias e Padarias 
da freguesia que tivessem fa- 
brico próprio onde o desafio foi 
o de confecionar um doce que 
pudesse ser identificado como 
o doce típico da freguesia, o 
chamado “São Domingos”!
A vitória coube ao pastel “São 
Domingos” confecionado pela 
Pastelaria Califa.
A receita está disponível para ser 
partilhada com todos os que pre-
tendam vir a produzir os “São Do-
mingos” nas suas pastelarias e/ou 
padarias  e assim conseguir uma 
maior implementação do “São 
Domingos” como iguaria da nos-
sa freguesia.
A receita pode ser solicitada à 
Junta de Freguesia que desa-
fia agora todas as pastelarias/
padarias a iniciarem a confeção 
do “São Domingos”.
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António Alçada Batista, Luciana Stegnano Picchio e Natércia Freire 
dão agora nome a três ruas em São Domingos de Benfica

Microempreendedorismo

António Alçada Baptista (escritor), Luciana Stegagno Pichio (Filóloga) e Natércia Freire (poetisa), três  
figuras de relevo da cultura portuguesa, três ruas que agora perpetuam o seu nome e contam, desde  
28 de janeiro, na toponímia da cidade de lisboa, em São Domingos de Benfica e fazem lembrar a obra 
com que vincaram a cultura do país e a história da capital portuguesa.
O Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, António Cardoso, representou a Junta 
de Freguesia na cerimónia de descerramento das placas juntamente com a vereadora Catarina Vaz 
Pinto, que representou a Câmara Municipal de de Lisboa e em que participaram ainda familiares dos 
homenageados e intervieram o presidente do Centro Nacional de Cultura, Guilherme d’Oliveira Martins, 
Henrique Chaves, professor e a filha de Natércia Freire, Isabel Côrte Real.

A Junta de Freguesia de São Do-
mingos de Benfica realizou a pri-
meira edição de um programa 
de microempreendedorismo di-
recionado a desempregados.
Um programa intensivo de 
duas semanas, onde os 
candidatos que entraram 
apenas com uma ideia 
de negócio, terminaram 
a formação com um negócio es-
truturado e pronto a ser lançado.
Inscreveram-se 16 candidatos, 

grama, sendo que os objetivos 
são a diminuição do desemprego 
através do microempreendedo-
rismo bem como fomentar uma  
nova dinâmica no comércio da 

freguesia através da 
abertura de negócios 
inovadores e diferen-
ciados. Esta aposta no 
empreendedor ismo 

será central nas atividades da 
Junta de Freguesia.

que passaram por uma seleção 
que incluiu parâmetros de viabi- 
lidade, potencial do negócio e 
sustentabilidade do mesmo.

A Junta de Freguesia pretende 
realizar no segundo trimestre de 
2016 uma nova edição do pro-
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Desfile de Carnaval
Mais de 1200 crianças 
encheram a freguesia de alegria
Foi assim possível assistir a um 
corso em que a criatividade sur-
preendeu uma vez mais. E não 
só! Na verdade o tradicional Des-
file de Carnaval Infantil de São 
Domingos de Benfica tem vindo, 
ano após ano, a subir na qual-
idade das fantasias apresenta-
das, na sua execução e até na 
forma como as crianças desfilam!
Criatividade, dedicação e em-
penho fizeram do Desfile de Car-
naval Infantil de São Domingos 
de Benfica um momento único.
Com a pronta e eficaz colabo-
ração da equipa da higiene ur-
bana foi possível devolver as ruas  
à população com as habituais 
condições de limpeza.
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INSCREVA-SE NA QUINTA DA ALFARROBEIRA 
OU NA SECRETARIA DA JUNTA DE FREGUESIA
Se tem 50 anos ou mais e é residente na freguesia, nasceu para si  
a Academia Sénior de São Domingos de Benfica. Faça parte deste 
projeto que inclui formação interdisciplinar, num ambiente infor- 
mal, onde se incluem atividades culturais, recreativas e de convívio.

Alemão | Mandarim | Inglês | Italiano | Informática
História local e património | Artes decorativas | Costura criativa

Desenho e pintura | Atelier vidro | Tapeçaria | Cavaquinho
Dança | Ginástica sénior | Yoga | Clube do bem estar


