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Sem prejuízo de ser fornecida mais informação bem como dados mais
pormenorizados,

remetidos

pelos

respetivos

Pelouros

e

pelos

Serviços,

gostariamos de destacar, ainda que de uma forma sucinta, alguma atividade da
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica realizada no ano de 2017 nas
suas várias áreas de intervenção.

76 Novos lugares de estacionamento junto ao N.º 104 da Estrada da Luz

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica procedeu à realização das
obras de requalificação do estacionamento junto ao n.º 104 da Estrada da Luz
permitindo as mesmas a criação de 76 lugares de estacionamento, ordenados, face
aos cerca de 50 lugares desordenados que ali existiam.
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Desfile Escolar de Carnaval 2017
Poucos ficaram indiferentes à alegria contagiante das mais de 1200 crianças dos
jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico da rede pública, do
ensino particular e de instituições da nossa Freguesia que no dia 24 de fevereiro de
2017 tomaram conta das ruas de São Domingos de Benfica para o tradicional
Desfile Escolar de Carnaval.
O Desfile de Carnaval é uma atividade realizada anualmente, numa colaboração
estreita da Junta de Freguesia com as Escolas Básicas e Instituições de SDB, com
o Agrupamento de Escolas, com a Policia de Segurança Publica e, em 2017,
também com o importante apoio do Jardim Zoológico e do Continente.
O objetivo central desta iniciativa foi abordar temáticas educativas importantes na
formação das nossas crianças, aproveitando os festejos e a confeção dos adereços
para o desfile. Em 2017 o tema desenvolvido foi o da Preservação dos Oceanos,
sob o lema “A brincar aprendemos a preservar” tendo o Desfile culminado com um
magnífico espetáculo na Baía dos Golfinhos do Jardim Zoológico onde esta e
outras temáticas ligadas ao Mar foram abordadas e explicadas às nossas crianças.
Tal como acontece com outros projetos na área da educação, o Desfile de
Carnaval procura aprofundar o trabalho em parceria entre todos os intervenientes
na Comunidade Educativa: alunos, professores e Junta de Freguesia, através das
suas CAF e AEC.
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Dia Internacional da Mulher assinalado na Freguesia
O Fórum Grandela foi pequeno para acolher todas as mulheres que quiseram
juntar-se às comemorações do Dia Internacional da Mulher promovido pela Junta
de Freguesia. Telma Monteiro, Dulce Félix, Alberta Marques Fernandes e Inga
Oliveira foram algumas das personalidades que marcaram presença no 1º
Encontro de Networking no Feminino de São Domingos de Benfica e cujo objetivo
foi o de partilhar experiências de vida e profissionais entre todas as presentes. O
momento ficou também marcado pela apresentação do MIMA – Museu
Internacional da Mulher Associação cuja promotora é Paula Castelar. Durante o dia
foi feita na freguesia uma distribuição de flores pelas ruas e por algumas
instituições representativas do nosso território.
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2ª Edição do Monsanto Primavera Fest

Realizou-se nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2017 a 2ª Edição do Monsanto Primavera
Fest, um festival de 3 dias de Música Portuguesa, gratuito e para todos em São
Domingos de Benfica e Benfica!
Com um cartaz criado a pensar em todos os que gostam de música portuguesa, o
Monsanto Primavera Fest recebeu na sexta feira Miguel Araújo e Virgul, no sábado,
David Fonseca e no domingo Amor Eletro e Simone de Oliveira, entre várias outras
bandas de música portuguesa que durante aqueles 3 dias trouxeram muita música
e animação para a rua.
A segunda edição do Monsanto Primavera Fest foi um grande sucesso, tendo
passado pelo recinto do Festival cerca de 60.000 pessoas, durante os três dias.
Esta iniciativa foi organizada em parceria pelas Juntas de Freguesia de São
Domingos Benfica e de Benfica.
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Dia do Patrono São Domingos de Gusmão assinalado a 24 de maio

No Dia do Patrono da Freguesia, São Domingos de Gusmão, 24 de maio, a Junta
de Freguesia de São Domingos de Benfica homenageou Luís Filipe Vieira com a
atribuição da Medalha de Mérito da Freguesia.
As cerimónias deste dia iniciaram-se com a celebração de uma Missa na Capela de
Nossa Senhora da Conceição, na Quinta da Alfarrobeira, com a atuação do Orfeão
do Sport Lisboa e Benfica e prosseguiram nos jardins da Junta de Freguesia onde
decorreu a homenagem a que se seguiu um momento musical com o Saint
Dominic`s Ghospel Choir.
Recorde-se que o presidente do clube da Luz cresceu no Bairro das Furnas, junto
ao Jardim Zoológico e manteve sempre uma ligação à freguesia, que em 2017
correspondeu com uma homenagem pública no dia do seu Patrono.
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Dia Mundial da Criança assinalado no dia 1 de junho na Quinta da
Alfarrobeira com mais de 1400 crianças

Mais de 1400 crianças marcaram presença nos Jardins da Quinta da Alfarrobeira
na grande festa que preparámos a pensar nelas para este dia tão especial.
Subordinado ao tema “Alice na Quinta das Maravilhas”, o Dia Mundial da Criança
contou com muitas e divertidas atividades e com o apoio das seguintes entidades:
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, Sport Lisboa e Benfica,
Jardim Zoológico, Operação Nariz Vermelho, PSP – Cinotécnica, CML – “Lisboa
Vai ao Parque”, Polícia Florestal, LXCycling: Academia de Ciclismo de Lisboa e
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras. As Escolas que marcaram presença
foram as seguintes: O Palhaço, Academia dos Miúdos, Centro Social e Paroquial
do Calhariz de Benfica, CEBE, Centro Social e Paroquial de São Domingos de
Benfica, EB1 das Laranjeiras, EB1 António Nobre e EB1 Frei Luís de Sousa.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

7/168

Rua Padre Francisco Alvares com 72 novos lugares de estacionamento

Foram concluídos os trabalhos iniciados no dia 17 de abril de 2017 destinados ao
reordenamento do estacionamento na bolsa de terreno existente na Rua Padre
Francisco Álvares, junto ao Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa.
Esta intervenção permitiu a criação de 72 novos lugares de estacionamento,
devidamente ordenados, e simultaneamente contribuiu para a valorização
urbanística de toda a área em questão e de um problema que se arrastava há mais
de 50 anos.
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Arranque das obras da “Casa da Cidadania de São Domingos de Benfica”

O dia 11 de julho de 2017 fica marcado pelo arranque das obras da futura Casa da
Cidadania de São Domingos de Benfica.
Neste momento simbólico, e na presença do Vereador da CML com o Pelouro dos
Direitos Sociais, João Afonso, António Cardoso, Presidente da JFSDB afirmou que
este é um “projeto pioneiro na cidade de Lisboa que tem como objetivo, como o
próprio nome indica, criar um espaço agregador que fomente cidadania” ao mesmo
tempo que “vai permitir a recuperação de um património há muito degradado e
colocá-lo ao serviço da freguesia”.
As “CASAS DA CIDADANIA”, um projeto da CML, têm como missão um conjunto
de princípios e objetivos que se concretizam numa rede de espaços e
infraestruturas e são espaços de proximidade que têm como objetivo primordial a
instituição de espaços comunitários de trabalho, para servir organizações sediadas
que promovam a vida social e comunitária da cidade e os processos de interação
entre os vários sectores da população. São espaços acessíveis e abertos a todas
as pessoas que queiram utilizá-los. Os objetivos são promover o desenvolvimento
comunitário, com base em metodologias participadas da população que reside,
trabalha ou estuda num determinado território, num esforço conjunto de promoção
da Cidadania e dos Direitos Sociais.
É objetivo primordial do projeto municipal “Casas da Cidadania” contribuir para o
desenvolvimento do espírito cívico e da consciência social dos indivíduos,
fomentando a sua prática individual e social e promovendo uma cultura de
cidadania. Sendo equipamentos criados para o público em geral, a Casa da
Cidadania é um ponto de encontro, de partilha de interesses, de conhecimentos e
de intervenção social, promotoras de dinâmicas gregárias em torno do território e
das necessidades dos seus moradores, dos que ali desenvolvem a sua atividade
profissional ou estudam, funcionando como incrementadoras de um modelo de
intervenção popular, importante na identificação e reivindicação de necessidades,
constituindo-se como espaço da vox populi e determinante na articulação entre as
comunidades e o Poder Local, as instituições, as organizações e os restantes
cidadãos.
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Na Freguesia de São Domingos de Benfica, que apresenta grande fragilidade
social com especial incidência na população idosa, a Junta de Freguesia pretendeu
assim reabilitar um prédio inserido no conjunto designado por Bairro Grandela e
classificado como de interesse público, prédio esse correspondente ao n.º 417-A
da Estrada de Benfica (antiga escola primária) e que foi cedido pela Direção Geral
do Tesouro e das Finanças, a esta Autaquia, em 2015, pelo período de 20 anos.

A recuperação do imóvel pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica,
permitiu restabelecer no Bairro Grandela um renovado “lugar” de memória,
especialmente vocacionado para o apoio cívico e artístico-cultural à população
razão pela qual a Junta de Freguesia manifestou interesse em estabelecer
colaboração, com vista a permitir a afetação, àquele projeto, do imóvel referido,
logo que recuperado, e em que a CML apoiou financeiramente as respetivas obras.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

10/168

Inicio das obras de requalificação da Rua António Saúde e do Largo General
Sousa Brandão

No dia 10 de julho de 2017 demos inicio às obras de requalificação da Rua António
Saúde e do Largo General Sousa Brandão as quais tinham um prazo de execução
previsto para janeiro de 2018.
Esta intervenção decorreu de forma faseada de modo a minimizar o transtorno na
circulação de pessoas e viaturas garantindo-se assim, sempre, o livre acesso a
pessoas e a utilização das garagens.

As obras previram, para além do reperfilamento das vias de circulação automóvel,
o ordenamento do estacionamento, o que permitiu a criação de 139 lugares de
estacionamento regular, num total de 241 lugares de estacionamento, a melhoria
das condições de mobilidade e acessibilidade pedonal, o redimensionamento e a
requalificação das zonas ajardinadas, a plantação de novas árvores e arbustos e o
redimensionamento e automatização do sistema de rega. Também ao nível da
iluminação, foram colocados equipamentos mais eficientes e com intensidades
adequadas ao local.

Os moradores da zona intervencionada tiveram à sua disposição o parque de
estacionamento contiguo à Junta de Freguesia como forma de amenizar os
eventuais problemas resultantes da limitação ao estacionamento durante a obra.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

11/168

Inicio do Ano Letivo 2017/18 assinalado com oferta de material escolar

No arranque do Ano Letivo 2017/2018, os alunos do primeiro ciclo e jardins de
infância das três escolas básicas da Freguesia de São Domingos de Benfica,
António Nobre, Frei Luís de Sousa e Laranjeiras, voltaram a receber material
escolar gratuito disponibilizado pela Junta de Freguesia. Esta iniciativa, que se
repetiu pelo terceiro ano consecutivo, que teve inicio no Ano Letivo 2015/2016,
abrangeu cerca de mil alunos. Esta foi uma iniciativa posta em prática de novo por
parte da Junta de Freguesia, que consolidou os apoios concedidos na área da
Educação sendo igualmente uma oportunidade de voltar a ajudar diretamente os
alunos e as escolas no seu percurso escolar.
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Marcha de São Domingos de Benfica vai voltar a desfilar em 2018

Foram conhecidas no dia 16 de novembro de 2017, no Museu do Fado, em Lisboa,
as Marchas Populares que irão desfilar no Pavilhão Altice e na Avenida da
Liberdade neste ano de 2018. As Marchas Populares, ou também popularmente
conhecidas por Marchas de Santo António, são um dos maiores eventos culturais e
turísticos da cidade de Lisboa e irão desfilar no Pavilhão Altice e na Avenida da
Liberdade. São Domingos de Benfica calhou em sorteio e estará presente
novamente nas Marchas Populares. A Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica agradece o empenho, a dedicação e o esforço da Comissão de Moradores
de São Domingos de Benfica, na pessoa da sua representante, Isabel Mendes,
entidade que tem sob a sua responsabilidade a organização da Marcha de São
Domingos de Benfica.
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PELOURO DA AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, FORMAÇÃO E PROJETOS

No ano de 2017, no domínio da Ação Social, foram realizadas as seguintes ações
das quais agora aqui damos nota sucinta:
Atendimento social à população da freguesia
Atendimentos Sociais

217

Visitas Domiciliárias

94

Serviço de Teleassistência

22

Atestados de Insuficiência Económica

10

SOS Pequenas Reparações

17

Fundo de Emergência Social

49 Pedidos
19 Deferidos

2 – Gabinete de Psicologia
Este serviço proporciona atendimento, avaliação, acompanhamento psicológico,
terapia de casal e psicoterapia, mediante marcação prévia de consulta. Durante o
ano de 2017, foram efetuadas cerca de 390 consultas, incluíndo consultas de
triagem e de acompanhamento.

3 – Atestados de Insuficiência Económica
A equipa da Ação Social rececionou, em 2017, 10 pedidos para atestados de
insuficiência económica, tendo efetuado a respetiva análise socioeconómica e
atribuição do referido documento.
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4 - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
A Técnica da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica continuou o
trabalho desenvolvido na CPCJ – Lisboa Norte, com uma afetação de 40%. Ao
longo do ano de 2017 acompanhou 74 processos de promoção e proteção, tendo
acompanhado 74 crianças e respetivas famílias.
5 – Rede Social
Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica
No ano de 2017 foram realizados dois plenários da Comissão Social de Freguesia.

Grupo de trabalho da Infância e Juventude
No decorrer do ano de 2017, o subgrupo da 2ª infância finalizou as sessões do
projecto “Escola de Pais”. Relativamente ao subgrupo da 1ª infância este realizou
uma sessão de esclarecimento subordinada ao tema “O papel da escola na defesa
dos direitos das crianças, em situações de separação/divórcio dos pais”. Esta
sessão foi orientada exclusivamente para técnicos.
Grupo de trabalho da Terceira Idade e Envelhecimento Activo
Durante o decorrer do ano de 2017 realizaram-se 6 reuniões do grupo de trabalho.
Finalizou-se o projecto Peddy - Pappers em São Domingos de Benfica com uma
visita ao Centro Social e Polivalente do Bairro das Furnas, à Associação de
Moradores do Bairro das Furnas e ao Centro de Saúde de Sete Rios. Foram
também discutidas as alterações e atualizações dos instrumentos de informação
criados pelo grupo anteriormente (folhetos de contactos para idosos e guia de
recursos para técnicos). O projecto de sinalização esteve em fase de planificação e
início da sua implementação.
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6 - Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
No ano de 2017, o GIP da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
atendeu 931 utentes, caracterizados de acordo com os dados abaixo.
Nº de Utentes por Género
Homens

403

Mulheres

528

Nº de Utentes por Classe Etária
16-23 anos

70

24-30 anos

176

31-54 anos

614

> 55 anos

71

Nº de Utentes por Escolaridade
<6.º Ano

87

>6.º Ano e <9.º Ano

87

>9.º Ano e <12.º Ano

170

>12.º Ano

587

Foram encaminhadas 94 utentes para ações de formação e foram colocadas 41
utentes em mercado de trabalho. Efetuou-se apoio técnico a 4 empresas com
medidas de apoio à contratação do IEFP.

7 - Rede São Domingos Emprega

Realizaram-se 5 reuniões de Plenário da Rede, contando com os parceiros: a
Rumo, AgaKhan, Apea, Santa Casa da Misericórdia, Centro Social e Paroquial de
São Domingos de Benfica , Modatex, ARS lisboa, CML, entre outros. Realizou-se
também um evento com empresas sobre o tema “O que potencia a
empregabilidade”.
Participação nas atividades do CLAS – no âmbito da empregabilidade e “front
offices”.
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Participação na ação de formação: “Seleção e preparação de grupo para o
arranque de formação de Auxiliar de Saúde”.

Neste período realizaram-se 4 Workshops dirigidos a parceiros SDE e Fregueses
de São Domingos de Benfica:
•

Coaching, Desenvolvimento pessoal e profissional - 1ª edição a 9 e 13 de
outubro – contando com 8 formandos representando as entidades: Solami
emprego, Ruralvive, Gip Estrela, Arslvt-ud taipas, Santa Casa Misericórdia

•

Design Thinking / Gestão de Projecto, a 12 e 26 de Outubro – contando com
17 formandos (9 Fregueses). Entidades representadas: Associação
Recomeçar, Ária Emprego, Gip Belem, Fábrica do Empreendedor,
Associação Vencer

•

Atendimento a Desempregados, a 7 de Novembro, contando com 11
formandos. Entidades representadas: Adeb, RuralVive, Gip Belém, Abraço,
Câmara Municipal Lisboa, Citeforma, Arslvt-UD Taipas

•

Coaching, Desenvolvimento pessoal e profissional - 2ª edição, em 14 e 16
de novembro, contando com 6 formandos. (1 Freguês).

Entidades

representadas: Citeforma, Câmara Municipal Lisboa, SEAgency, Associação
Recomeçar

Total de formandos envolvidos nos workshops técnicos: 42

Total de entidades representadas:16
Foi também dado apoio ao evento “Open Day Career do Hotel Marriot”,
procedemos ao desenvolvimento da base de dados das empresas da Freguesia,
que conta agora com cerca de 200 contactos, com vista à divulgação do projeto e
captação de oportunidades de emprego e foi por nós produzido um Flyer da rede
SDE.
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8 – Programa BIP-ZIP: Projecto “Loja Itinerante Social”
Ao longo do ano de 2017 a carrinha continuou a percorrer os pontos de intervenção
prioritária da Freguesia, proporcionando aos fregueses a troca e customização de
bens de vestuário.

9 – Reuniões técnicas
Dada a diversidade de instituições da Freguesia de São Domingos de Benfica que
têm como resposta a intervenção e acompanhamento social e uma vez que muitos
dos utentes são acompanhados por várias instituições, achou-se pertinente
implementar uma dinâmica de reuniões descentralizadas, numa lógica mensal.

Estas reuniões realizam-se nas diversas instituições da Freguesia entre os
Técnicos de acompanhamento social e Agentes da PSP – Policiamento de
Proximidade, de forma a discutir casos e estratégias de intervenção e de
prevenção, melhorando o acompanhamento e evitando a duplicação de respostas.
Ao longo do ano de 2017 foram realizadas 12 reuniões técnicas.
10 – Projecto SOS Idosos – Pequenas Reparações

Trata-se de uma resposta complementar aos serviços já disponibilizados dentro da
Freguesia. Este projeto visa melhorar a qualidade de vida dos idosos carenciados
e/ou isolados residentes na Freguesia, através da realização de pequenas
reparações domésticas nas suas habitações, suprindo algumas das necessidades
básicas relacionadas com o conforto e segurança no seio das suas casas. Ao longo
do ano de 2017 foram rececionados e aprovados 17 pedidos para efetuar
pequenas reparações nos domicílios.
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11 – Fundo de Emergência Social
O Fundo de Emergência Social consiste na prestação de um apoio excecional e
temporário a agregados familiares carenciados em situação de emergência
habitacional grave, ao abrigo do artigo 11º das Regras de Funcionamento do
Fundo

de

Emergência

Social

de

Lisboa,

aprovadas

pela

Proposta

n.º

620/2011/CML, através das Juntas de Freguesia e no quadro dos Protocolos de
Delegação de Competências. Ao longo do ano de 2017 a equipa recebeu 49
pedidos de atribuição de apoio financeiro, tendo sido abertos processos para estes
agregados. Dos pedidos rececionados, foram atribuídos apoio a 19 e os restantes
foram indeferidos por não preencherem os critérios. Os processos que foram
indeferidos foram articulados com a SCML, conforme indicação no regulamento do
FES da CML.
12 – Lx Porta-a-Porta
O serviço “Lx Porta-a-Porta” constitui um transporte urbano flexível e gratuito, de
percurso fixo e paragens móveis/flexíveis, gerido pela CML em articulação com a
Junta de Freguesia. Para a Freguesia de São Domingos de Benfica foi elaborado
um percurso que percorre toda a freguesia, tendo paragens em pontos
estratégicos. Este serviço constitui uma resposta complementar à rede de
transportes públicos. O serviço encontra-se em funcionamento no horário
estabelecido, entre as 9h00 e as 17h00 horas.

13 – Transporte São Domingos Solidário
O Projeto “Transporte São Domingos Solidário” consiste num transporte gratuito
que possibilita aos fregueses recenseados em situação de isolamento social o
acesso, mediante marcação prévia, a serviços e atividades específicas dentro da
Cidade de Lisboa. Ao longo deste ano este serviço apoiou 94 utentes.
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14 - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – GAAF
No âmbito do Projecto “Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família” a Ação Social
participou em 9 reuniões de discussões de casos. O Gabinete de Ação Social
rececionou novos casos de famílias referenciadas pela equipa escolar e procedeu
à respetiva avaliação e intervenção social.

15 – Movimento Zero Desperdício - Dariacordar
Este projeto contou no ano de 2017 com a parceria de 11 restaurantes/ pastelarias
da Freguesia, com a Escola das Laranjeiras e com o Hospital dos Lusíadas. As
instituições recetoras são o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo e o Lar Madre Teresa
de Saldanha. Com esta iniciativa conseguiu-se apoiar cerca de 50 agregados
mensais em situação de fragilidade social.

16 – Cabazes Alimentares Mensais
Tendo em conta o elevado número de famílias em situação de fragilidade social na
Freguesia, a equipa da Ação Social considerou importante a implementação desta
resposta, que permite atribuir um cabaz alimentar mensal aos agregados
previamente sinalizados. A atribuição é feita na terceira semana de cada mês. No
ano de 2017 foram atrbuidos cerca de 300 cabazes alimentares (entre cabazes
mensais e de emergência).

17– Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
Ao longo do ano de 2017 foram rececionados 4 pedidos para prestação de trabalho
a favor da comunidade. As presentes situações foram devidamente analisadas e
autorizadas, tendo sido integradas em projetos do Pelouro da Ação Social,
nomeadamente, na Loja Itinerante Social e no “Movimento Zero Desperdício
Alimentar”.
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18 – Linha de Apoio ao Idoso

Dada a tendência para o crescimento da população idosa a nível mundial, e não
sendo Portugal uma exceção, tornou-se cada vez mais urgente o desenvolvimento
de meios para melhor atender às dificuldades deste grupo populacional. Neste
sentido, e para que o nosso apoio pudesse chegar a todos, a Ação Social deu
início em abril de 2017 à criação de uma linha de apoio ao idoso, de forma a serem
realizados contactos aos idosos isolados residentes na Freguesia, com
periodicidade adequada a cada situação em particular. Maioritariamente as
sinalizações foram efetuadas através da equipa técnica, ou pelos próprios utentes,
que tomaram conhecimento da existência da linha de apoio ao idoso pelas revistas
da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, ou por outro meio de
comunicação, nomeadamente o Outdoor que se encontra exposto na Freguesia.

Assim, desde a criação da linha de apoio ao idoso, até ao final do ano de 2017,
foram realizadas 1493 chamadas telefónicas, tendo sido contactados/atendidos 40
utentes, entre os 52 e os 94 anos de idade, os quais, na sua grande maioria, são
do sexo feminino, vivem sozinhos e, cerca de 30%, têm algum grau de
dependência.

19 – Projecto “Caixa do Bebé”
O Projecto “Caixa do Bebé” tem como principal objetivo apoiar famílias da freguesia
de São Domingos de Benfica, através da atribuição de kits com bens essenciais
para um recém-nascido. Este kit consiste numa caixa de cartão adaptada para
servir de berço e vai acompanhado por fraldas, chuchas, roupas, biberões produtos
de higiene, entre outros. Desde a sua inauguração foram atribuídos mais de 76 Kits
a grávidas e mães Freguesas de São Domingos de Benfica.
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20 – Academia de São Domingos de Benfica
A Academia de São Domingos de Benfica (ASDB) concluiu o ano letivo de
2016/2017 com 19 disciplinas e com 192 alunos inscritos. No âmbito das disciplinas
lecionadas foram realizadas as seguintes visitas de estudo: Sinagoga de Lisboa;
Lisbon Story Center; Grande Oriente Lusitano - Maçonaria Portuguesa; Museu de
Macau; Museu da Carris; Museu de Arte Antiga – Tesouros do Vaticano; Palácio da
Bemposta; Quinta da Granja – Benfica; Centro Ismaili e Palácio das Laranjeiras.
Ainda no ano letivo de 2016/2017 foi criado o Coro da ASDB, tendo realizado o seu
primeiro concerto no dia 12 de dezembro de 2017 na Igreja do Calhariz. A 21 de
agosto de 2017 foram abertas as inscrições da ASDB para o ano letivo de
2017/2018 com uma oferta formativa de 22 disciplinas. Até ao final de dezembro
2017 foram 279 os alunos inscritos. Entre outubro e dezembro foram realizadas 2
visitas de estudo, à Mesquita de Lisboa e ao Museu de Arte Antiga, sobre a
temática dos descobrimentos.

21 – Diagnóstico Social
A Ação Social iniciou o levantamento das necessidades da Freguesia, tendo em
vista a criação de respostas e projectos sociais ajustados às necessidades reais da
população. Paralelamente, esteve disponível o link do questionário nos meios de
comunicação Online da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.

22 - Apoio à Validação de Facturas
Para a realização desta iniciativa foram contactados e selecionados voluntários que
estiveram presentes durante cinco dias do mês de fevereiro de 2017.
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23 - Apoio ao preenchimento e envio online do IRS 2016
Durante os meses de abril e maio de 2017 foi prestado apoio a fregueses no
preenchimento e entrega online do IRS referente ao ano de 2016 nas categorias A
e H. Este apoio contou com a colaboração de dois voluntários.

24 - Monsanto Sénior
No dia 18 de janeiro de 2017 realizou-se uma atividade de iniciação ao Tiro com
Arco no Espaço Monsanto. Os seniores interessados tiveram oportunidade de
participar e convier durante o período da tarde. No dia 15 de fevereiro realizou-se
uma visita à Estufa-Fria no Parque Eduardo VII. Ao longo do 2º trimestre de 2017
foram realizadas 2 reuniões entre os parceiros a fim de dar continuidade ao
planeamento de eventos, com o objetivo de proporcionar aos idosos momentos
diferentes como forma de combate à sua solidão.

25 - Turismo Sénior
No dia 5 de maio de 2017 realizou-se uma visita ao Santuário de Fátima no âmbito
das comemorações do mês de maio. Esta iniciativa contou com a participação de
102 fregueses. Realizou-se também no dia 15 de fevereiro mais um Passeio Sénior
desta feita ao EcoParques Sensorial da Pia do Urso, na Batalha e às grutas da
Moeda, terminando com uma visita livre ao Mosteiro da Batalha.

26- Cabazes da Páscoa 2017
Trata-se de uma ação única e pontual que permitiu atribuir 63 cabazes a agregados
familiares carenciados da freguesia de São Domingos de Benfica no período
Pascal de 2017. Para se conseguirem os alimentos dos cabazes, foram pedidos
vários patrocínios a empresas e produtores.
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27 - Arraial São Domingos de Benfica +55
No dia 27 de junho realizou-se o tradicional Arraial de São Domingos de Benfica
dirigido a todos os fregueses com idade igual ou superior a 55 anos. Este evento
tem como objetivo assinalar as festas dos santos populares e contou com a
participação dos funcionários da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
que contribuíram para que fosse possível servir condignamente os mais de 200
participantes.

28 - Praia-Campo Infância 2017
Trata-se de um programa de ocupação de tempos livres para crianças com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos. No ano de 2017 participaram neste
programa 517 crianças, dividas por quatro turnos. As crianças tiveram oportunidade
de ir às piscinas de Santarém, ao Fun Park de São João, ao Museu do Ar entre
muitas outras actividades radicais.

29 - Verão Radical 2017
O Verão Radical traduz-se num programa de ocupação de tempos livres para
jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. Esta colónia funciona
em regime residencial, existindo 3 turnos com a duração de uma semana cada. Ao
longo dos turnos de 2017 contámos com a presença de mais de 50 jovens.

30 - Praia-Campo Sénior 2017
O programa Praia-Campo Sénior decorreu entre 4 e 15 de setembro, dividido em
dois turnos constituídos por 47 idosos cada. Os participantes tiveram oportunidade
de visitar o Jardim Zoológico, o Museu Nacional do Teatro e da Dança, o Museu do
Ar, realizar uma viagem de barco no rio Tejo, visitar a cidade de Óbidos para além
de várias idas à praia.
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31 - Magusto de São Domingos de Benfica
No dia 8 de novembro de 2017 realizou-se, como habitualmente, o tradicional
Magusto. Teve lugar na Quinta da Alfarrobeira e contou com a presença de mais
de 2 centenas de Fregueses numa tarde muito animada ao som de música
regional, onde não faltou a jeropiga e as castanhas assadas.

32 - Cabazes de Natal 2017
Trata-se de uma ação única e pontual que permitiu atribuir 78 cabazes a agregados
familiares carenciados da Freguesia de São Domingos de Benfica. Para se
conseguirem os alimentos dos cabazes foram pedidos vários patrocínios a
empresas e produtores. Os cabazes foram abastecidos com alimentos típicos da
época natalícia, cumprindo o objetivo de proporcionar uma ceia de Natal condigna
às famílias mais desfavorecidas.

33 – Presépio Comunitário
No dia 5 de dezembro realizou-se a inauguração do Presépio Comunitário da
Freguesia de São Domingos de Benfica. Esta iniciativa contou com a parceria da
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, do Centro Social Paroquial de
São Domingos de Benfica, do Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas –
SCML, do Centro Social Paroquial de São Tomás de Aquino, do Centro Social
Paroquial do Calhariz de Benfica, da APROS, do Chapitô e da PSP.
O presépio Comunitário foi colocado junto ao Centro Social Paroquial de São
Domingos de Benfica.

34- Almoço de Natal
Realizou-se o tradicional Almoço de Natal para os idosos da freguesia, no dia 18 de
dezembro, no Hotel Marriott. Contámos com a presença de mais de 180 Fregueses
com mais de 55 anos.
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35 – Reuniões com Entidadesao longo do ano de 2017
- PSP, Centro Social Polivalente do Bairro das Furnas, SCML, Centro Educativo
Navarro de Paiva, Universidade Católica, CML: Núcleo do Voluntariado, Hospital
Soerad, Torres Vedras, Centros Paroquiais, Centro de Saúde 7 Rios, CML, SCML:
UDIP LUZ, Associação CRESCER, Associação Portuguesa de Alzheimer,
Associação Paralisia Cerebral de Lisboa, Associação Actos de Mudança, Hospital
de Sta. Maria, British Hospital, Associação Raríssimas, Delta, APAV, Espaço
7ofícios, Hotel Marriott e Universidade Lusófona.
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PELOURO DA EDUCAÇÃO
AEC – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, com o desígnio de assegurar a
qualidade do ensino público na área de intervenção geográfica da Freguesia de
São Domingos de Benfica, continuou responsável pela gestão das AEC no ano
letivo de 2016/2017, do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

Neste sentido, o projeto para as Atividades de Enriquecimento Curricular, foi
alicerçado nos princípios consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei
n.º 46/86, de 14 de outubro, com alterações introduzidas pela Primeira Alteração
Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, e Segunda Alteração, Lei n.º 49/2005, de 31 de
agosto), tendo a ele subjacente o princípio que as AEC devem assentar numa
natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural, que permita ao aluno
APRENDER BRINCANDO… COM OS OUTROS!.

As atividades continuaram a desenvolver-se de forma a tornar os espaços e
tempos de AEC em locais lúdicos, com uma componente socioeducativa
direcionada para conceitos de cidadania universais que se pretenderam
orientadores do crescimento das crianças enquanto pessoas solidárias, igualitárias
e com sentido de justiça. O desenvolvimento a nível psicomotor, cognitivo e sócio
afetivo das crianças, privilegiou a vivência de valores que se apresentaram às
crianças com uma cronologia orientada da universalidade para a individualidade.
Assim, em cada mês letivo foi trabalhado, de diversas formas, um valor: Setembro
–

Respeito;

Outubro

– Tolerância;

Solidariedade; Janeiro –

Novembro

Justiça; Fevereiro

–

–

Igualdade; Dezembro

–

Responsabilidade; Março

–

Autoestima; Abril – Liberdade e Maio – Empatia. No mês de junho deu-se um maior
enfoque à preparação para a festa de encerramento do ano letivo.
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JANEIRO
Balanço do Primeiro Período – pontos positivos, pontos negativos e
levantamento de necessidades.

Observação de aulas - cada coordenador de área passou a fazer um registo
de observação de aula sempre que assim o entender, de forma a incrementar
a qualidade das aulas. Para o efeito foi criada uma grelha de observação e
registo.

Reuniões com Encarregados de Educação - esclarecimento de dúvidas e
resolução de problemas.

Cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores do Concurso de
Presépios de Natal 2016 – realizada no Auditório dos Pupilos do Exército, no
dia 7 de janeiro de 2017, com a presença do presidente da Junta Freguesia,
António Cardoso, dos Vogais João Dias e Francisco Encarnação, do Diretor
do IPE, Coronel João Miranda Soares, da Professora Fátima Moita, do
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, dos membros do júri, para além dos
vários participantes no concurso, foram entregues os prémios aos vencedores
e ainda diplomas de participação a todas as escolas e instituições
concorrentes. A concurso estiveram 32 presépios, tendo sido atribuído o
Primeiro Prémio ao Presépio realizado nas aulas de Atividade Lúdico
Expressiva, no âmbito das AEC, da Escola António Nobre.
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Dia de Reis: A comemoração do Dia de Reis teve como objetivo promover as
tradições ao nível das expressões: corporal, plástica e musical.

Implementação do Projeto KIDFun – Educação para Valores, da Fundação Benfica,
nas aulas de Atividade Física e Desportiva. O papel do professor de AFD é
fundamental, motivando os alunos a descobrirem e aprofundarem os valores
fundamentais de conduta e vida em sociedade. O KidFun visitou presencialmente as
três Escolas, tendo sido criado um ambiente diferente e apelativo, através da
presença física do Estádio KidFun, desenvolvendo-se atividades lúdicas e
desportivas com uma equipa de monitores qualificados. No decorrer das atividades,
as crianças foram desafiadas para a aprendizagem dos valores.
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FEVEREIRO

Ação de Formação no Jardim Zoológico - Na sequência da temática
trabalhada com os alunos para o Carnaval ter sido “A preservação dos
Oceanos”, os Professores das AEC (Inglês e Atividades Lúdico Expressivas)
participaram numa ação de formação sobre o tema em questão para que
todos os professores tivessem o máximo de conhecimento na matéria, e
pudessem

desenvolver

com

os

alunos

máscaras

e

cartazes

que

transmitissem a mensagem pretendida da melhor forma possível, sendo
“EDUCAR PARA CONSERVAR” o lema do Centro Pedagógico do Jardim
Zoológico.
Desfile Escolar de Carnaval 2017 – o objetivo, a nível das AEC, foi celebrar
com diversão uma festividade do calendário civil e escolar, adquirindo novos
conteúdos e desenvolvendo competências, através da construção de
adereços e cartazes com uma mensagem de responsabilidade social muito
importante. O Desfile de Carnaval foi de tema livre, ou seja, os alunos
mascararam-se do que quiseram, mas o trabalho desenvolvido nas AEC
serviu como complemento à máscara e teve uma mensagem: Preservar os
Oceanos. No final do Desfile, que culminou com o espetáculo dos golfinhos,
foram oferecidos os trabalhos realizados (máscaras e cartazes/message
boards) ao Jardim Zoológico para a construção de um mural, de forma a que
os milhares de visitantes que se deslocaram ao local nos dias seguintes,
pudessem conhecer os trabalhos realizados e também serem sensibilizados
pela mensagem transmitida: “A brincar aprendemos a preservar”.
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MARÇO
Aulas abertas AEC - Com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e
promover uma maior aproximação entre os pais e a comunidade escolar, a
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, realizou na semana de 13
a 17 de março, nas 3 Escolas Básicas da Freguesia, a Semana da Família
em que nos dias 15 e 17 de março as aulas AEC foram abertas aos
familiares dos alunos, que puderam participar ativamente nas atividades
realizadas.
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Dia do Pai – nas aulas AEC de ALE e de Inglês, a expressão plástica foi a
escolhida pelos professores AEC para os alunos celebrarem este dia,
trabalhando o Dia do Pai de forma lúdica e diversificada, aliando a
experimentação de novas técnicas e materiais à possibilidade de oferecerem
ao pai algo criado por eles.

Dia do Teatro – no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, todas as aulas
AEC, das três áreas disciplinares - ALE, AFD e Inglês, realizaram uma
atividade de expressão dramática e corporal. O objetivo da data é promover a
arte do teatro junto da população em geral, e cabe também às escolas e aos
professores sensibilizar as crianças para esta forma de expressão artística.
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Mercado da Autoestima - Empreendedorismo na escola – No dia 29 de
março de 2017, os alunos tiveram nas três escolas a experiência de um
Mercado de Trocas que lhes proporcionou descobrir e desenvolver formas de
empreender. Desde a forma como tornaram a sua banca apelativa, à escolha
de quais os bens a levar para troca, tudo permitiu que aprendessem a tomar
decisões, que desenvolvessem técnicas de comunicação oral e de
apresentação. Aqueles que foram mais dinâmicos e proactivos tiveram
melhores resultados nas suas trocas. E isto é empreender na forma mais
simples. Foram pedidas às famílias bens como brinquedos, livros, material
escolar, jogos, etc. e essa foi a moeda de troca: os alunos trocaram os seus
bens, por outros bens – aqueles que os colegas quiseram levar a escola e
trocar no Mercado.
Início da Primavera – Para a preparação e decoração do Mercado da
Autoestima, foi pedida a colaboração dos professores AEC de Atividades
Lúdico Expressivas. Durante as aulas AEC desta área disciplinar, os alunos
construíram vários elementos decorativos, aplicando diferentes técnicas e
materiais, uma vez que as bancas de trocas do Mercado foram decoradas
com temas primaveris. Estas ficaram repletas de flores, borboletas,
andorinhas e abelhas, assinalando desta forma também a entrada da
Primavera.
ABRIL E MAIO

Aulas Abertas – Dia da Mãe – A JFSDB assinalou o Dia do Mãe com uma semana
dedicada à Família. Os familiares foram convidados a participar nas aulas abertas
das AEC. Com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e promover uma maior
aproximação entre os pais e a comunidade escolar, a Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, no âmbito das AEC, decorreram aulas abertas AEC nos dias
5 e 10 de maio para que as famílias tivessem a oportunidade de conhecer os
professores, as atividades desenvolvidas, e de ver mais de perto o que alunos
aprendem a brincar, com os outros.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

33/168

Momentos sem dúvida muito importantes para uma verdadeira interação entre pais,
filhos e escola.

Dia Mundial da Reciclagem – No ano de 2017, as AEC da Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica celebraram o Dia Mundial da Reciclagem através de
uma Campanha de sensibilização para a recolha de dejetos caninos.
No dia 17 de maio, data em que se assinala o Dia Mundial da Reciclagem, nas 3
Escolas Básicas da Freguesia, a atividade “Todos Pisamos o Chão, Apanha o Cócó
do Teu Cão” no âmbito da campanha de sensibilização sobre os problemas
provocados pelos dejetos caninos nas ruas da Freguesia e de forma a mostrar aos
alunos a importância de manter a sua freguesia limpa.
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Nesta ação a JFSDB distribuiu a cada uma das crianças das Escolas um kit
dispensador de sacos para recolha de dejetos caninos ao mesmo tempo que
apresentou o novo jogo “LIMPA S. DOMINGOS”, disponível para descarregar em
plataformas móveis através da App Store e do Google Play.

Dia de Aulas ao Ar Livre - E se as crianças pudessem ter um dia de aulas ao ar
livre? Foi precisamente o que aconteceu no dia 18 de maio nas três Escolas
Básicas da Freguesia. Um dia por ano em que as crianças têm aulas ao ar livre foi
o desafio que a JFSDB lançou, no âmbito das AEC, e que pretendeu promover o
contacto com a natureza e a aprendizagem experiencial que é tão importante como
a académica, mas que tem vindo a perder-se ao longo dos anos, não só no
ambiente escolar como também no familiar.
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Brincar ao ar livre é essencial para a aprendizagem de recursos essenciais à vida,
tais como a resiliência, o trabalho em equipa, a liderança, a criatividade e o
desenvolvimento motor e por esse motivo a JFSDB apostou neste dia diferente
para as nossas crianças.
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Corta Mato Escolar - Foi no dia 31 de maio de 2017 que se realizou mais uma
edição do Corta Mato Escolar nas 3 Escolas Básicas da Freguesia. As nossas
crianças deram vida, alegria e boa disposição a uma tarde onde o importante foi
participar. Numa organização das AEC da Junta de Freguesia, esta atividade
reveste-se de extrema importância sobretudo na aquisição de hábitos de vida
saudáveis.

Dia da Criança - O Pelouro da Educação da Junta de Freguesia de São Domingos
de Benfica realizou, no dia 1 de junho de 2017, a festa do dia Mundial da Criança
para as crianças do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras e algumas escolas
particulares da freguesia. O tema que envolveu esta comemoração foi “Alice na
Quinta das Maravilhas”. A magia desta história remeteu as crianças para um
incrível mundo imaginário.
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Ao longo do dia as muitas atividades que a Junta de Freguesia de São Domingos
de Benfica programou, foram reservadas às cerca de 1400 crianças participantes, e
a partir das 16h30 todos os Pais e Encarregados de Educação puderam juntar-se à
festa para assistirem com os seus filhos a um concerto infantil. No âmbito das AEC,
nomeadamente nas aulas de Atividade Lúdico Expressiva, foram elaborados os
fatos que transformaram as crianças num autêntico “exército de cartas”:

Torneios Interescolas 3º e 4º ano - Depois das fases locais das turmas de 3º ano,
disputadas nas 3 Escolas Básicas da Freguesia, chegou o dia da grande Final do
Torneio de Andebol realizado no âmbito das AEC da JFSDB. Esta decorreu na
Escola António Nobre na tarde do dia 7 de junho de 2017. Frente a frente estiveram
as turmas do 3º B da Escola António Nobre, do 3º A da Escola das Laranjeiras e do
3º A da Escola Frei Luís de Sousa. A turma 3º B da Escola António Nobre foi a
vencedora do torneio de 3º ano. Por sua vez, depois das fases locais das turmas
de 4º ano do Torneio de Futsal, realizado no mesmo âmbito, a final decorreu na
Escola Luís de Sousa na tarde do dia 14 de junho. Frente a frente estiveram as
turmas do 4º A da Escola António Nobre, do 4º B da Escola das Laranjeiras e do 4º
B da Escola Frei Luís de Sousa. A turma do 4º B da Escola Frei Luís de Sousa viria
a sagrar-se campeã. Neste Torneio pretendeu-se que os alunos considerassem
que o mais importante seria participar e promover a atividade física e desportiva.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

38/168

Formação de Suporte Básico de vida – Uma iniciativa que começou por ter como
destinatários os Técnicos AEC de Atividade Física e Desportiva, acabou por
estender-se a todos os professores e

alguns colaboradores de outros

Departamentos da JFSDB. Ao realizar este curso de Suporte Básico de Vida
certificado, o formando ficou com competências para abordar a vítima em
segurança, reconhecer a pessoa inconsciente em paragem cardiorrespiratória e
saber quando pedir ajuda, executar a abordagem básica da via aérea, massagem
cardíaca e a posição lateral de segurança, identificar a obstrução de via aérea por
corpo estranho e atuar.
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Festas de Encerramento do Ano Letivo das AEC - Decorreu nos dias 21, 22 e 23
de junho, nas Escolas Frei Luís de Sousa, Laranjeiras e António Nobre,
respetivamente, a festa que assinalou o Encerramento do Ano Letivo das
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) da JFSDB. Durante a festa, os
alunos tiveram oportunidade de levar a cabo um conjunto de apresentações que
revelaram um pouco do trabalho que foi desenvolvido nas AEC durante o corrente
ano letivo ao nível das disciplinas de Inglês, Atividade Física e Desportiva e
Atividades Lúdico Expressivas. Nesta que foi a “Festa dos Valores” cada turma
realizou uma apresentação em modo “telejornal” onde expôs um dos valores
trabalhados ao longo do ano como o Respeito, a Tolerância, a Igualdade, a
Solidariedade, a Justiça, a Responsabilidade, a Autoestima, a Liberdade e a
Empatia e cujo desafio consistia em que os familiares presentes descobrissem o
valor que estava a ser apresentado antes de o mesmo ser divulgado pelos alunos.
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Reunião de equipa com todos os técnicos AEC – balanço do ano letivo.

Avaliações - 3º Período.
Relatórios das turmas de todos os técnicos AEC – 3º Período
Reuniões de Conselho de Docentes nas três escolas – reuniões de supervisão e
de avaliações das AEC.
Julho e Agosto:

Elaboração do Balanço Orçamental das Atividades de Enriquecimento Curricular
do ano letivo 2016/2017.

Elaboração do Relatório Anual das Atividades de Enriquecimento Curricular do
ano letivo 2016/2017.

Elaboração do levantamento do material existente nas Escolas, adquirido para o
desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo
2017/2018.

Aquisição de material que se prevê necessário para o desenvolvimento das
Atividades de Enriquecimento Curricular – Inglês, Atividade Física e Desportiva e
Atividades Lúdico Expressivas – nas 30 turmas de 1º ciclo das três escolas do
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

Aprovação do Projeto AEC para o ano letivo 2017/2018 Projeto Aprender a
Brincar… a participar! pelo Agrupamento de Escolas das Laranjeiras

Elaboração do Plano Anual das Atividades de Enriquecimento Curricular para o
ano letivo 2017/2018.

Elaboração do Orçamento do Programa das Atividades de Enriquecimento
Curricular para o ano letivo 2017/2018.
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Apresentação da candidatura ao apoio financeiro para a implementação das
Atividades de Enriquecimento Curricular, nas escolas EB1 da Junta Freguesia de
São Domingos de Benfica do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, para o ano
letivo 2016/2017, à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direção de
Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo em conta o Protocolo de
colaboração fixado entre as Entidades em causa a 1 de setembro de 2015.

Levantamento das necessidades horárias das AEC e elaboração dos horários
das 30 turmas nas 3 turmas de 1º ciclo das três escolas do Agrupamento de
Escolas das Laranjeiras.

Seleção, recrutamento e contratação de 35 professores AEC, através da
plataforma do Ministério da Educação.

Implementação da obrigatoriedade de uma reunião mensal de supervisão entre
cada professor AEC e o professor titular de turma;

Elaboração de Dossiers Pedagógicos para cada Escola e para o Pelouro da
Educação nos quais constam:
- Calendário escolar;
- Planificações anuais;
- Planificações trimestrais;
- Listas das turmas para registo da assiduidade dos alunos;
- Folhas de registo de ocorrências;
- Folhas de registo de sumários;
- Avaliações trimestrais.
- Folhas de registo de assiduidade dos professores;
- Folhas de registo de presença dos professores nas reuniões de supervisão;
- Grelhas de Observação de aulas - cada coordenador de área passou a fazer um
registo de observação de aula sempre que assim o entende, de forma a
incrementar a qualidade das aulas;
- Listas de alunos para o registo da assiduidade;
- Fichas de registos de ocorrências;
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- Fichas de comunicação de ocorrências entre professores AEC e professores
titulares;
- Fichas de comunicação de ocorrências entre professores AEC e encarregados de
educação;
- Projeto AEC 2017/2018.
- Documentação dos professores AEC;

SETEMBRO

Reunião de professores AEC, de início do ano letivo;

Reuniões de pais, de início do ano letivo;

Brinca! Com a tua energia! - No âmbito das comemorações internacionais do Dia
Europeu sem Carros - 22 de setembro – as AEC da JFSDB organizaram uma tarde
diferente. A iniciativa pretendeu envolver e sensibilizar as crianças para a
necessidade de uma mobilidade sustentável que permita uma vida mais saudável
nas cidades. Uma tarde diferente, onde todos puderam levar para a escola,
trotinetes, patins, skates, ténis com rodinhas e brincaram, com toda a sua energia,
nos circuitos e organizados pelos professores de Atividade Física e Desportiva.
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OUTUBRO
Dia da Música – Sendo um facto que a música representa uma importante fonte de
estímulos, equilíbrio e felicidade para as crianças, no dia 2 de outubro as AEC
assinalaram o Dia Mundial da Música (1 out) com atividades musicais, aulas de
música, construção de instrumentos musicais e aprendizagem de novas canções.

Alimentação Saudável Divertida – De modo a assinalar o Dia Mundial da
Alimentação – 16 de outubro, e também com o objetivo de promover o espírito
crítico e participativo dos alunos, as turmas apresentaram a um júri composto por
docentes, alunos e colaboradoras da cozinha, os cartazes que realizaram nas
aulas AEC de Inglês e de ALE, sob o tema “Alimentação Saudável Divertida”. Os
trabalhos estiveram em exposição nos refeitórios das escolas, tornando os mesmos
mais coloridos e apelativos.
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Halloween – No dia 31 de outubro celebrou-se uma vez mais o Halloween nas três
Escolas Básicas de São Domingos de Benfica. Assim como nos anos anteriores, as
escolas foram decoradas a rigor para a ocasião e os alunos puderam divertir-se
num desfile e concurso de Vassouras de Bruxas e Feiticeiros, elaborados com a
ajuda dos pais. Os materiais utilizados, a originalidade e a apresentação/desfile
foram os critérios que presidiram à atribuição da pontuação tendo os primeiros
lugares sido premiados com livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura.

NOVEMBRO
Semana da Tolerância – O dia 16 de novembro foi instituído pela ONU como o Dia
Internacional para a Tolerância. Esta é uma das muitas medidas da Organização
das Nações Unidas para o combate à intolerância e da não aceitação da
diversidade cultural. Pensar igualdades e diferenças individuais, refletir sobre
tolerância e intolerância, criação de diálogo em grande grupo, foram alguns dos
desafios lançados pelos professores AEC durante toda a semana, para que os
alunos tomem uma maior consciência dos seus atos e aceitem opiniões ou
comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio.
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Dia Universal da Criança - dia 20 novembro o dia em que se comemora o
aniversário da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança. Nesse dia, a
UNICEF promove várias atividades com diferentes parceiros em que o objetivo é
que as crianças tenham oportunidade de refletir sobre os seus direitos, e sobre as
crianças que estão fora da escola, desprotegidas e desenraizadas. No ano de
2017, as AEC da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica aliaram-se a
esta iniciativa com diversas atividades com o objetivo de para chamar a atenção
para os desafios mais prementes que esta geração enfrenta e para melhor
compreenderem como são tomadas as decisões que as afetam. Foi um dia
divertido com uma mensagem séria, das crianças, pelas crianças. A UNICEF tem
agora um novo parceiro neste esforço conjunto de promover os direitos de todas as
crianças que vivem no nosso país.
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DEZEMBRO:
Presente de Natal / Postal de Natal – elaboração de presente e postal de natal
para os alunos oferecerem às famílias, No âmbito das AEC de Inglês.

Concurso de Presépios “Um menino chamado Natal” - As AEC das Escolas
Básicas do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, participaram no Concurso de
Presépios promovido pela JFSDB com um presépio por turma, cujos materiais,
escala e figuras foram decididas pelas crianças e pelos professores de ALE, e
posteriormente realizadas em casa, envolvendo assim mais uma vez as famílias.
Todos os presépios participantes estiveram em exposição no Fórum Grandela.
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Ao longo do ano de 2017, realizaram-se ainda as seguintes ações:

Planeamento e supervisão, pela Coordenação AEC da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, das atividades AEC desenvolvidas pelos professores AEC.

Reuniões de professores AEC com os professores titulares de turma três Escolas
Básicas Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.

Reuniões de professores AEC com a Coordenação AEC da Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica.

Reuniões da Coordenação AEC da Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica
com os Coordenadores das três Escolas Básicas Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras.

Reuniões da Coordenação AEC com a Coordenação do Agrupamento de Escolas
das Laranjeiras.

Relatórios das 30 turmas de 1º ciclo das três Escolas de todos os técnicos AEC
de avaliação no final de cada Período.
Reuniões de Conselho de Docentes nas três Escolas – reuniões de supervisão e
de avaliações das AEC Coordenação AEC da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica.

Reuniões com Encarregados de Educação - esclarecimento de dúvidas e
resolução de problemas.
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AAAF/CAF – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)

O presente relatório tem como objetivo fazer uma descrição das atividades
realizadas pelas AAAF/CAF durante o ano de 2017. O trabalho das AAAF/CAF foi
iniciado nas escolas do 1º ciclo da freguesia no ano letivo 2015/16 e está centrado
no espaço escolar, ao abrigo do Protocolo de Competências da C.M. L. à Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica, como uma resposta social que pretende
corresponder às necessidades das famílias e das crianças em horário não letivo.
De acordo com o projeto “Vive o teu Caminho”, que teve início no 4ª trimestre de
2016 (ano lectivo 2016/17), este teve como objetivo principal promover o
desenvolvimento a nível psicomotor, cognitivo e sócio afetivo das crianças através
dos valores. Este foram apresentado às crianças com uma cronologia temporal e
orientada da universalidade para a individualidade. Assim, em cada mês letivo foi
trabalhado, de diversas formas, um valor: Setembro – Respeito; Outubro –
Tolerância; Novembro – Igualdade; Dezembro – Solidariedade; Janeiro – Justiça;
Fevereiro – Responsabilidade; Março – Autoestima; Abril -Liberdade e no de
Maio – Empatia. Tal como fizemos nos anos letivos anteriores, as atividades que
desenvolvemos tiveram um grande enfoque nas celebrações, festividades e
academias de desporto, que pela sua especificidade propiciaram o envolvimento
ativo das crianças garantindo que puderam acolher os dois grandes objetivos do
projeto:

a

introdução

do

lúdico

nos

processos

de

aprendizagem

e

o

desenvolvimento de consciência cívica. Assim as atividades de animação que
realizámos e desenvolvemos com o projeto “Vive o teu caminho” no 1º e 2º
trimestre do ano de 2017 foram:

O Programa das Academias, implementado nas escolas, que foi construído em
parceria com o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, teve uma aposta clara
em conteúdos pedagógicos ricos e decorreu com as academias de Inglês (para
Jardim de Infância, uma vez que o primeiro ciclo já tem Inglês nas Atividades de
Enriquecimento Curricular), Música, Teatro, Clube do Zoo, Futsal, Karaté, Judo,
Andebol, Ballet, Ginástica Rítmica, Corfebol, basquetebol, percussão e Natação.
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Dia de Reis: A comemoração do Dia de Reis pretendeu envolver as crianças na
promoção das tradições de forma lúdica através de jogos em grande grupo, de
músicas e de atividades de expressão plástica desenvolvendo a criatividade.

“Dia Internacional do Riso” – Sendo um facto que rir faz bem à saúde este dia
chamou a atenção para a importância de rir. O riso é um comportamento humano
que traz bem-estar às pessoas. Neste dia rir o mais que se pode foi o objetivo da
equipa da educação para com os meninos e meninas na companhia dos amigos e
monitores, através de inúmeras atividades.
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“Desfile de Carnaval” - Neste dia proporcionaram-se momentos de alegria e
euforia às crianças partilhados com alguns encarregados de educação que
puderam acompanhar o desfile ao longo da Estrada de Benfica até ao Jardim
Zoológico onde à sua espera estava um magnífico espetáculo na Baía dos
Golfinhos. De referir também que esta festividade foi realizada fora do espaço físico
escolar com o apoio dos diferentes pelouros da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, nomeadamente na limpeza imediata do espaço público por
onde passou o desfile. Foi com grande agrado que o Pelouro da Educação ouviu
os mais variados elogios à organização desse mesmo evento por toda a
comunidade educativa e encarregados de educação.

“Semana da família” – Entre os dias 13 a 17 de março de 2017, abriram-se as
portas da escola às famílias e convidámos as mesmas a participar nas aulas
abertas das academias desportivas e nos torneios das Olisipíadas marcados em
dias diferentes por escola e por modalidades. Na Escola António Nobre torneio de
futsal, na Escola Frei Luis de Sousa torneio de andebol e na Escola das Laranjeiras
torneio de Basquetebol. Tivemos grande adesão por parte das famílias e vários
elogios à iniciativa e organização por parte dos encarregados de educação.
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“Mercado da Auto-Estima” - Mais uma iniciativa que se destinou a proporcionar
às nossas crianças momentos inesquecíveis e autodidatas. No dia 29 de março a
experiência deste mercado das trocas proporcionou às crianças o descobrir e
desenvolver formas de empreendedorismo. Desde a forma como tornaram a sua
“banca” apelativa, aos bens que trouxeram para troca, tudo permitiu que
aprendessem a tomar decisões, que desenvolvessem técnicas de apresentação e
comunicação oral. Desde cedo aqueles que forem mais dinâmicos e proactivos
terão com certeza melhor resultado nas suas trocas. E isto é empreender na sua
forma mais simples.

“Festa da Empatia” - Um dia de interação entre a escola/criança/família de pura
brincadeira, livre e divertida de convívio com o objetivo de fortalecer os laços entre
monitores, crianças e as famílias.
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“Semana da família” – Entre os dias 8 e 12 de maio de 2017, abriram-se as portas
da escola às famílias e convidámos as mesmas a participar nas aulas abertas das
academias desportivas e nos torneios das Olissipíadas marcados em dias
diferentes por escola e por modalidades. Na Escola António Nobre torneio de
andebol, na Escola Frei Luis de Sousa torneio de basquetebol e na Escola das
Laranjeiras torneio de futsal. Tivemos grande adesão por parte das famílias e
vários elogios à iniciativa e organização por parte dos encarregados de educação.

Dia Mundial da Reciclagem: A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
promoveu no dia 17 de maio de 2017, data em que se assinala o Dia Mundial da
Reciclagem, nas 3 Escolas Básicas da Freguesia, a atividade “Todos Pisamos o
Chão, Apanha o Cócó do Teu Cão” no âmbito da campanha de sensibilização
sobre os problemas provocados pelos dejetos caninos nas ruas da Freguesia.
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Corrida Colorida – O Pelouro da Educação quis inovar e a 1ª Edição da Corrida
Colorida de São Domingos de Benfica foi uma experiência ímpar que se
concentrou menos na velocidade e muito mais em momentos coloridos de diversão
entre amigos e família. A Corrida Colorida foi uma corrida incomparável, em que
não só a cor, mas também o riso, a alegria e o convívio estiveram sempre
presentes.

Dia Mundial da Criança – O Pelouro da Educação pensou, planeou, trabalhou
horas infinitas para que este dia fosse especial para as nossas crianças onde não
faltaram iniciativas dedicadas aos mais pequenos, mas também aos graúdos.
Animação foi a palavra chave para celebrar um dia especial dedicado a gente
especial, pequena no tamanho, mas grande na esperança.
Neste dia 1400 crianças das escolas públicas e privadas da freguesia de São
Domingos de Benfica brincaram, divertiram-se num mundo imaginário em que se
transformou a Quinta da Alfarrobeira.
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Mini Operação Stop - Crianças de São Domingos de Benfica vestiram a farda de
polícias por um dia e realizaram uma operação STOP. O objetivo foi sensibilizar os
mais novos e os condutores para a importância do cumprimento do Código da
Estrada. Dezoito alunos das 3 Escolas Básicas da Freguesia trocaram esta tarde
as salas de aula pelas fardas de polícias. As crianças comandaram uma «mini
operação STOP» surpreendente para os condutores, que tiveram de mostrar os
documentos aos “pequenos polícias”. A iniciativa foi realizada no âmbito do
Programa Escola Segura, em colaboração com a 3ª Divisão da PSP, e pretendeu
sensibilizar as crianças e os condutores para a importância do cumprimento do
Código da Estrada, bem como estreitar as relações entre a PSP e a população.
Acompanhados pelo olhar atento dos polícias «a sério», os mini-polícias das
Escolas das Laranjeiras, António Nobre e Frei Luís de Sousa pediam aos
condutores para mostrar os documentos, numa iniciativa que certamente iremos
repetir já neste ano de 2018.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

55/168

Festa de Encerramento das CAF/AAAF : As CAF/AAAF da Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica encerraram as suas atividades deste ano letivo com
uma grande festa no Pavilhão N.º 2 do SLB no dia 24 de junho de 2017 com o
“Sarau de São Domingos”.

“Atividades do Projeto “Vive o Teu Caminho” – A operacionalização do
projeto implica que os valores sejam trabalhados no contexto do quotidiano das
crianças. Interessa-nos que a aprendizagem possa ser feita através da
experiência e não propriamente pela transmissão formal de conceitos, embora a
explicação dos mesmos seja importante para o seu raciocínio. Assim sendo
muitos são os momentos e as atividades que desenvolvemos no tempo de
AAAF/CAF .
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Nas atividades de animação que desenvolvemos e trabalhámos no decorrer do 3º
trimestre de 2017 estiveram incluídos os programas de férias de verão, a pausa
letiva de julho, o verão radical em agosto, a pausa letiva de setembro e o arranque
do ano letivo.

De acordo com o programa da pausa letiva de julho, muitas foram as atividades
de animação que desenvolvemos, desde torneios desportivos, idas à praia, idas a
parques temáticos, atividades de expressão plásticas, animações teatrais,
insufláveis na escola, slides de escorregas, à descoberta da freguesia ou com
festas temáticas.

O Verão Radical decorreu de 1 a 31 de agosto num programa todo
conceptualizado pelo Pelouro da Educação da Junta de Freguesia como resposta
educativa/social às famílias que não conseguiram ter os seus momentos de
descanso/férias no mês de agosto. Concentrámos as 100 crianças inscritas na
Escola EB1 das Laranjeiras. O programa implementado ao longo deste mês teve
uma aposta clara em conteúdos lúdicos e pedagógicos que incluíram idas à praia
semanais, workshops de pintura, construções na areia, visitas à freguesia, visitas a
parques, festas led, corridas coloridas, atividades desportivas e atividades com
água.
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“Pausa Letiva de Setembro”: Cerca de 650 crianças participaram nas mais
variadas atividades lúdico-pedagógicas de expressão corporal, criativa, desportiva
e artística nesta pausa nos dias que antecederam o arranque do ano letivo e onde
a diversão não faltou. Ficam algumas fotografias que ilustram a animação e a
alegria das crianças bem como da partilha da equipa dos coordenadores e
monitores que as acompanham com grande motivação e dedicação.
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“Arranque do Ano Letivo 2017/2018” -Demos as boas vindas a este novo ano
letivo com um espetáculo na Baía dos Golfinhos destinado a todas as crianças dos
Jardins de Infância e do 1º Ciclo das Escolas Básicas da Freguesia.
Uma organização da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, com a
colaboração do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, e que contou com o
apoio do Jardim Zoológico e da Polícia de Segurança Pública.
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No 4ª trimestre demos início ao Projeto “Eu Participo” para este novo ano letivo
2017/2018, que assenta nos direitos das crianças em espaço escolar de forma a
promover um ambiente inclusivo, participativo e respeitador entre todos aqueles
que frequentam o CAF/AAAF.
O Projeto “EU PARTICIPO” orienta-se no sentido da formação de pessoas e
cidadãos cada vez mais cultos, autónomos, responsáveis e solidários e
democraticamente comprometidos na construção de um destino colétivo e de um
projeto de sociedade que potencie a afirmação das mais nobres e elevadas
qualidades de cada ser humano.

É por este motivo que, neste ano letivo de 2017/2018, nos propomos levar as
crianças a entenderem quais os seus direitos e deveres enquanto cidadãos e de
pertença universal, através de atividades que os levem a pensar, refletir e a agir na
sociedade. As atividades de animação que desenvolvemos e trabalhámos no
decorrer do 4º trimestre de 2017, estão implícitas no desenvolvimento do Projeto
“EU PARTICIPO”, tais como, o Programa das Academias, o Dia Europeu sem
Carros, Dia da Alimentação, Halloween, a Festa do Pijama, o Dia da Tolerância, o
Dia Universal dos Direitos da Criança, o Natal e todas as atividades desenvolvidas
na rotina diária das crianças.

O Programa das Academias, implementado nas escolas, que foi construído em
parceria com o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, tem uma aposta clara em
conteúdos pedagógicos ricos e vai decorrer novamente neste ano letivo com
novidades e inclui as academias de Inglês (para Jardim de Infância, uma vez que o
primeiro ciclo já tem Inglês nas Atividades de Enriquecimento Curricular), Música,
Teatro, Clube do Zoo, Futsal, Karaté, Judo, Andebol, Ballet, Ginástica Rítmica,
Corfebol, basquetebol, percussão e Natação. Todas estas atividades estão a
decorrer com grande adesão.
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Este novo ano letivo a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica conta nas
Academias com a atividade "CLUBE DO ZOO" em parceria com o Jardim
Zoológico de Lisboa. No âmbito do Projeto “Eu Participo” as crianças têm assim a
oportunidade única a nível europeu de aprendizagem através da educação cívica e
ambiental com o "CLUBE DO ZOO", com o lema “Inspirar a Aprender, a Cuidar e a
Agir” e que se destina às crianças que se interessam pela conservação da
Natureza e da Biodiversidade, dando-lhes a oportunidade de se transformarem em
verdadeiros “Embaixadores da Natureza”. Outras parcerias vieram enriquecer o
programa das academias para este novo ano letivo. A Academia de Natação
arrancou nas piscinas do Sport Lisboa e Benfica. Além de as famílias poderem
assistir a aula dos seus educandos as mesmas são lecionadas por técnicos do
clube.
“Dia Europeu sem Carros” - Integrado na Semana Europeia da Mobilidade, as
CAF assinalaram o dia 22 de setembro de 2017, o “Dia Europeu Sem Carros” nas
três escolas básicas da freguesia através da sensibilização das nossas crianças
para o uso das energias renováveis e para o uso racional dos meios de transporte.
Neste dia propusemos que trouxessem as trotinetas, os patins, os skates ou os
ténis com rodinhas e entre percursos e estações “brincaram com a sua energia”.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

62/168

“Dia Mundial da Alimentação” - Para celebrar este dia toda a comunidade
educativa das nossas escolas realizou um concurso de cartazes alusivos à data,
realizados pelas nossas crianças, subordinados ao tema “Alimentação Saudável
Divertida”. Criar atitudes positivas face aos alimentos e à alimentação, encorajar a
aceitação da necessidade de uma alimentação saudável e diversificada, promover
a compreensão da relação entre a alimentação e a saúde e promover o
desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis foram os grandes objetivos
desta iniciativa. Ficam as imagens desta tarde muito divertida e saborosa!

“Halloween” - A tradição cumpriu-se com as crianças inscritas no AAAF/CAF do
agrupamento de Escolas das Laranjeiras a comemorarem e a viverem
intensamente o “Halloween”. Resultado do trabalho do Pelouro da Educação da
Junta de Freguesia, foi possível realizar uma assustadora decoração do espaço
escolar bem como a elaboração em casa, com a ajuda de Pais e Encarregados de
Educação, dos originais e surpreendentes Vassouras que estiveram a concurso
para a eleição da melhor Vassoura de “Bruxa”. Foi uma tarde assustadora que não
teria sido possível sem o empenho e o envolvimento da equipa de AAAF/CAF,
pelos alunos que participaram e pelos seus pais e encarregados de educação. Foi
um “Halloween” espetacular para satisfação de todos aqueles que marcaram
presença neste evento.
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“A Festa do Pijama” - Mais uma iniciativa com vista a proporcionar às nossas
crianças momentos inesquecíveis. Na sexta-feira, 17 de novembro de 2017,
realizou-se a segunda edição da tradicional Festa do Pijama para os alunos do 1º
ciclo das CAF das Escolas Básicas de São Domingos de Benfica. Neste dia os
alunos dormiram na Escola das Laranjeiras, onde desenvolveram atividades
culturais e artísticas, exploraram o espaço da escola, fora do horário normal de
aulas, o que ocasionou a integração entre as turmas e a comunidade escolar. Além
de desenvolver as potencialidades e a socialização, a Festa do Pijama fortaleceu
os laços afetivos entre os colegas além de ter proporcionado uma primeira
experiência de independência, pois para muitas das crianças que participaram
nunca tinham jantado nem dormido fora de casa com os colegas de escola. Foi
sem dúvida um momento inesquecível agregado ao conhecimento, vivência e
sentimento de liberdade.

“Dia da Tolerância” - A data teve o objetivo de promover o bem-estar, o progresso
e a liberdade de todos os cidadãos, assim como fomentar a tolerância, o respeito, o
diálogo e cooperação entre diferentes culturas, religiões, povos e civilizações.
Assim sendo neste dia foram feitas atividades como jogos, dramatizações e
conversas onde se abordou o tema. Dia que vem ao encontro do Projeto “EU
PARTICIPO”, a importância no combate a qualquer tipo de intolerância e
preconceito é um dos principais objetivos do nosso projeto.
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“Dia Universal dos Direitos da Criança”- O objetivo da data é salientar e divulgar
os direitos das crianças de todo o mundo. No Projeto “EU PARTICIPO” o principal
objetivo do 1º período assenta sobre os direitos das crianças em espaço escolar de
forma a promover um ambiente inclusivo, participativo e respeitador entre todos
aqueles que frequentaram o CAF/AAAF. Assim sendo neste dia as crianças fizeram
um mural sobre os direitos das crianças com base nos folhetos recebidos da
UNICEF. A UNICEF juntou-se ao Pelouro da Educação e disponibilizou vários
materiais com o intuito de enriquecer as atividades desenvolvidas neste dia.

“Festa de Natal” – O Pelouro da Educação de São Domingos de Benfica
organizou a tradicional Festa de Natal em cada escola dirigida a todas as crianças
inscritas nos AAAF/CAF do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras. As festas
realizaram-se todas no dia 16 de dezembro, uma em cada escola. Todas elas
contaram com pequenas apresentações das nossas crianças com o tema “Todas
as Famílias têm direito ao Natal” onde as crianças apresentaram todo o trabalho
desenvolvido nas CAF.
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“Atividades do Projeto “EU PARTICIPO” – A operacionalização do projeto
implica que os direitos das crianças sejam trabalhados no contexto do quotidiano
das crianças. Interessa-nos que a aprendizagem possa ser feita através da
experiência e não propriamente pela transmissão formal de conceitos, embora a
explicação dos mesmos seja importante para o seu raciocínio. Assim sendo muitos
são os momentos e as atividades que desenvolvemos no tempo de AAAF/CAF .
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GAAF – GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA
No final do mês de abril de 2017 o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
(GAAF) sofreu uma reorganização e passou a ter uma nova responsavel assim
como foi reforçada a equipa com a entreda de uma Psicóloga que iniciou funções
em maio de 2017. Neste processo, todos os casos da responsabilidade do antigo
coordenador foram recebidos pela nova coordenação e com os seguintes
objetivos:
•

Informar os intervenientes do processo (pais, professores e alunos) das
referidas alterações;

•

Reavaliação dos procedimentos a tomar em relação aos casos pendentes
e/ou novos casos;

Atividades desenvolvidas a partir de Maio 2017
•

Acompanhamentos individuais;

•

Intervenções em contexto de turma, como medida de prevenção
relativamente a áreas problemáticas identificadas e solicitadas pelo
professor titular de turma;

•

Encaminhamento de alunos para outras respostas profissionais (Pediatra,
Saúde Escolar, percursos escolares alternativos);

•

Follow up de casos sem apoio direto;

•

Análise dos casos e triagens;

•

Avaliação da necessidade da transição de casos para o próximo ano letivo.

•

Reuniões mensais com os parceiros para a discussão dos casos;

•

Reunião de final de ano com avaliação dos parceiros e os aspetos a
melhorar;

•

Reunião com o parceiro (Universidade Católica), para reformular o projeto
Escola de Famílias, que não atingiu os objetivos iniciais;

•

Elaboração de uma ficha final de avaliação do projeto GAAF com o objetivo
de melhorar o projeto inicial;

•

Ação de formação (Sensibilização e Consciencialização) para monitores
CAF e AAAF sobre “Estratégias a usar no local de trabalho e com a equipa”;
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•

Avaliação da aplicabilidade dos questionários do Projeto (em conjunto com a
Junta de Freguesia de Benfica), que consiste na aplicação de questionários
a toda a população escolar para a sua caracterização;

•

Elaboração das autorizações para a aplicação destes questionários a
entregar aos dois Agrupamentos de Escolas (Benfica e Laranjeiras);

•

Ação de Sensibilização “Os Perigos da Internet” realizada no auditório da
Escola Secundária D. Pedro V, sede do Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras no dia 10 de novembro destinada a professores e alunos desta
escola. Esta ação repetiu-se depois nas instalações da Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica, a 16 de novembro, e foi dirigida a professores,
pais e alunos das três Escolas Básicas da Freguesia. Uma ação da
responsabilidade da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e
Criminalidade Tecnológica, da Polícia Judiciária, em parceria com o GAAF e
a Junta de Freguesia.

•

Planificação e realização das primeiras Intervenções em contexto de turma,
como

medida

de

prevenção

relativamente

a

áreas

problemáticas

identificadas pela equipa GAAF também de acordo com as necessidades
dos professores titulares de cada turma referenciada. O primeiro tema foi
intitulado de “Prevenção do Bullying”. Após intervenção com as crianças,
concretizaram-se sessões informativas com pais e encarregados de
educação sobre o mesmo assunto.
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REFEITÓRIOS / REFEIÇÕES ESCOLARES
Projeto de Refeições Escolares Saudáveis

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica mantem a Equipa
Pluridisciplinar para avaliar qualitativamente o serviço de alimentação e as ementas
existentes de pequeno almoço, almoço e lanche. O objetivo é o de continuar a
melhorar as refeições das crianças, cerca de 1100 refeições diárias, de modo a
serem saudáveis na oferta de matérias-primas e no equilíbrio nutricional das
ementas, assim como também na monitorização das capitações no consumo
alimentar. A Equipa Pluridisciplinar procede à avaliação: da qualidade das
ementas, do equilíbrio energético e nutricional, das condições higio sanitárias e da
educação alimentar da comunidade educativa.

A Equipa Pluridisciplinar adequa as ementas às necessidades das crianças no que
diz respeito à cultura e aos hábitos alimentares como é o caso de crianças
vegetarianas, crianças que não consomem carne de vaca e/ou de porco e de
crianças que, necessitam de restrições alimentares por questões de saúde como
por exemplo crianças que apresentam alergias, celíacas, hipertensas, intolerantes
à lactose, diabéticas. Assim, como também sempre que, avisada atempadamente
pelos Encarregados de Educação confeciona refeições designadas de “Dieta” para
as crianças que estão indispostas nesse dia.
A confeção e empratamento das refeições possuem a quantidade e diversidade
adequadas dos ingredientes (proteína, hidratos de carbono, lípidos, minerais, e
vitaminas) que compõem a refeição. Neste sentido a Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica através das recomendações feitas no âmbito do Projeto de
Refeições Saudáveis possuí a Ementa para Crianças Vegetarianas e elabora
refeições

adequadas

às

Restrições

Alimentares

identificadas

pelo

acompanhamento médico definindo-as em Especificação Técnica o mais próximo
da refeição da Ementa Geral para que, as crianças não identifiquem as diferenças
resultantes da Restrição Alimentar.
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A Equipa dos Refeitórios continua a incutir nas crianças princípios de higiene (por
exemplo lavar as mãos) e de conduta civil a ter à mesa de refeição. O objetivo da
Equipa dos Refeitórios é o de procurar que as crianças comam um pouco de tudo
por forma a terem uma alimentação saudável e diversificada contudo se uma
criança não consegue comer um determinado alimento e os Encarregados de
Educação informarem o Refeitório a Equipa procura excecionalmente oferecer uma
alternativa.

O incentivo para a ingestão da refeição escolar é monitorizada pelos Monitores que
acompanham o período de almoço no sentido de garantir que todas as crianças
consomem os alimentos que, têm no prato de acordo, com o aporte nutricional o
qual é adequado para as atividades que realizam ao longo do dia e segundo o
ritmo de cada uma.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica possui as Condições de
Funcionamento

dos

Refeitórios

Escolares

que

define

um

conjunto

de

procedimentos a cumprir para o funcionamento do refeitório que é entregue a cada
Encarregado de Educação no momento da inscrição. Nas Condições de
Funcionamento está indicado o e-mail e o número telefónico dos refeitórios para
qualquer necessidade de informação ou esclarecimento aos Encarregados de
Educação.

A Equipa dos Refeitórios definiu como necessidades imediatas de melhoria
continuar a ter como desafio diário os seguintes pontos:
-melhoria e diversidade dos métodos de confeção (p.ex. estufados, assados,
cozidos e grelhados);
-maior oferta de fruta, legumes e leguminosas;
-reduzir a oferta de gordura (redução de alimentos fritos), açúcar e sal;
-proporcionar uma maior diversidade de prato;
-tornar os pratos mais apelativos e coloridos para as crianças.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica optou por selecionar os
fornecedores que garantissem a qualidade das matérias primas utilizadas na
confeção das refeições escolares.
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A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica estabeleceu o fornecimento de
refeições saudáveis para a comunidade escolar incluindo nas ementas uma
variedade de alimentos para que as crianças ingeram todos os macronutrientes e
micronutrientes que necessitam para o seu crescimento e desenvolvimento. Desta
forma as ementas elaboradas incluem:

-uma porção de fruta (p.ex. maçã, pera, kiwi, banana, laranja, nectarina, pêssego,
clementina, melão, melancia) e uma porção de hortícolas crus ou cozinhados (p.ex.
alface, tomate, cenoura, alho francês, brócolos, feijão verde, beterraba, lombardo,
couve flor, couve de bruxelas) os quais variam consoante a sazonalidade;

-sopa de hortícolas tendo como base a batata e a cenoura podendo ser
confecionada como creme (p.ex. creme de ervilhas, creme de cenoura, creme de
alho francês, sopa de nabiça, sopa de feijão encarnado com lombardo, sopa
juliana, sopa de espinafres;

-uma porção de alimentos ricos em proteína nomeadamente peixe (p.ex. salmão,
pescada, corvina, red fish, bacalhau, abrótea, tintureira, cefalópodes, maruca,
perca). A recomendação de limites diários de proteína é entre 10 a 15% admitindo
para o almoço o valor médio de 420 kcal;

A política alimentar adotada visa fornecer refeições nutricionalmente equilibradas e
que reflitam a cultura alimentar de cada Criança. Desta forma a refeição escolar
cumpre as recomendações do Ministério da Educação pretendendo garantir a
aprendizagem de hábitos alimentares saudáveis e a melhorar os resultados
escolares

As Sobras da refeição são disponibilizadas a Associações de Apoio a pessoas
carenciadas ao abrigo do programa “Desperdício Zero” da Ação Social.

Os Refeitórios Escolares da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
participaram em atividades promovidas pelo Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras e pela CAF (Componente de Apoio à Família).
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As atividades desenvolvidas por trimestre no ano de 2017 pela Equipa dos
Refeitórios Escolares foram as seguintes:

1 - No dia de carnaval a Equipa dos refeitórios escolares
colaborou nas atividades desenvolvidas pela Junta de
Freguesia na identificação das crianças com restrições
alimentares que que necessitaram de Lanche para o período
da manhã. A Equipa dos refeitórios escolares preparou o
almoço
1º Trimestre

adequado ao dia festivo e ao espírito de alegria e

descontracção que contagiou adultos e crianças.

2 - No dia do Pai os Professores Titulares do 4º ano da EB1
Frei Luís de Sousa prepararam com o acompanhamento da
Equipa dos refeitórios bolachas para oferecerem aos Pais
utilizaram vários ingredientes (chocolate, limão e canela) para
terem diferentes sabores consoante a preferência do Pai.
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1 - Participação da Equipa dos refeitórios escolares com
Atividades desenvolvidas pelos Titulares de Turma no que se
refere a trabalhos como confeção de gelatinas, saladas frias,
bolos e biscoitos cada uma adequada ao nível etário e aos
conteúdos pedagógicos que cada criança deve assimilar.
2 - Apoio nas formações internas desenvolvidas pela Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica na confeção do coffe
break, nas refeições quentes e frias consoante a duração e
horários das mesmas.
3 - No Dia da Criança a Equipa dos Refeitórios confecionou
cerca de 1200 refeições que consistiram no Pic Nic; apoiou na
distribuição de águas para as Crianças ao longo do dia e
preparou os lanches para as Crianças das três Escolas
Básicas da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.
2º Trimestre

4 - No último dia de aulas do 3º período do ano letivo
2016/2017 a Equipa dos Refeitórios Escolares participou com
as refeições e lanches definindo a logística de transporte até
ao MyCamp localizado no Cartaxo para a EB1 Laranjeiras e
para a EB1 Frei Luís de Sousa em simultâneo preparou
também a logística das refeições para a EB1 António Nobre. A
refeição consistiu no Pic Nic- Pão c/ Hambúrguer, Pão c/ Atum,
Água, Batata Frita e Gelatina devidamente acondicionada em
caixas térmicas para garantir a cadeia de frio. Para o Jardim de
Infância a refeição foi acondicionada em caixa de plástico
fechada (Hambúrguer + batata frita + pão) por forma, a que a
apresentação da refeição seja adequada a cada faixa etária.
5 - Participação no Arraial desenvolvido pela Associação de
Pais da EB1 António Nobre na logística das mesas e cadeiras
assim, como também na organização do espaço do piso
inferior do refeitório.
6 - Apoio nas apresentações do grupo de hip hop preparando o
lanche adequado nutricionalmente ao esforço físico
despendido durante a atuação do grupo de hip hop da Junta
de Freguesia São Domingos de Benfica.
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1 - O fornecimento de refeições nas Escolas durante a pausa
letiva. O Fornecimento das refeições no exterior das Escolas
foi Planificado pela equipa no que diz respeito ao modo de
acondicionamento (caixas térmicas que mantêm a temperatura
da refeição) e logística de confeção e de distribuição das
refeições para responder ao calendário (local e hora) definido
pela Componente de Apoio à Família. Desta forma foi possível
melhorar a qualidade das refeições distribuídas às crianças
relativamente à redução do tempo de transporte que ficou ao
cuidado da Equipa dos Refeitórios.

3º Trimestre

2 - O fornecimento de refeições (Pequeno almoço, lanche
manhã, almoço, lanche e jantar) para a Praia Campo durante
os meses de julho e agosto.
As ementas foram elaboradas por Turno (A,B,C e D) com base
nas orientações do Ministério da Educação quer na quantidade
das proporções e alternância dos macro e micronutrientes.
Foram confecionadas refeições de acordo com as restrições
alimentares das crianças nomeadamente doença celíaca,
diabetes, vegetariano e por questões de religião. Nestas
situações a Equipa dos Refeitórios reuniu-se com os
Encarregados de Educação para em conjunto analisar a
ementa e adaptar a cada criança com restrição alimentar.
A Equipa dos Refeitórios acompanhou todas as crianças nas
diversas refeições por forma a dar resposta imediata a todas
as situações no terreno.
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1 - Elaboração e distribuição do Lanche da Manhã no dia da
Visita ao Jardim Zoológico para assistirem ao espetáculo dos
golfinhos. O Lanche consistiu no pão de leite com manteiga,
Sumo de frutas e maçã. Desta forma, a Equipa dos Refeitórios
colaborou na reposição de energia durante a atividade.
2 - No Dia Mundial da Alimentação acompanhou a
apresentação da elaboração de cartazes realizados em
contexto de sala de aula pelos Professores AEC (ALEatividade Lúdico expressiva) com o tema- Refeição Saudável
onde foram utilizados diversos materiais. A Equipa do
Refeitório avaliou e leu todas as mensagens escritas nos
cartazes para todas as crianças para que a mensagem fosse
compreendida por todas. Os cartazes foram colocados nos
Refeitórios de cada Escola.
4º Trimestre

3 - O dia de S. Martinho a atividade consistiu em preparar e
assar as castanhas que as Crianças juntaram e que foram
recolhidas pelos Refeitórios Escolares em horário definido com
cada Coordenadora de Escola as castanhas assadas e
quentinhas foram distribuídas para todas as crianças no
convívio com a Comunidade Educativa.
4 - No dia da Festa do Pijama a Equipa dos Refeitórios
Escolares a Equipa dos Refeitórios Escolares participou na
confeção do jantar (Lasanha e Sobremesa Arroz Doce e/ou
Banana), da Ceia (Bolacha Maria e Pacote de Leite Branco
200ml) e do Pequeno almoço ( Cereais com Leite Branco). A
Equipa dos Refeitórios preparou as mesas e acompanhou as
refeições para dar apoio a todas as crianças incluindo as que
tinham restrições alimentares.
5 - Na pausa letiva a Equipa dos Refeitórios Escolares
participou na atividade da “Semana da Alimentação Divertida”
que consistiu na confeção de bolachas alusivas ao Natal.

O inicio do ano letivo 2017-2018 o fornecimento de refeições pelos Refeitórios
Escolares da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica foi estimado em
1100 refeições com confeção local na EB1 Laranjeiras.

Na EB1 António Nobre mantem-se a distribuição e acondicionamento com a
monitorização do binómio tempo/temperatura o qual constitui o ponto de controlo
no Plano HACCP. Desta forma a temperatura após confeção e transporte deve
estar fora da “ Zona de Perigo” (5ºc a 65ºc).
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Assim, após confeção as refeições são mantidas a temperaturas superiores a 65ºc
através do banho-maria no empratamento que atinge temperaturas próximas dos
90 a 95ºc e no transporte através do acondicionamento em contentores de
esferovite isotérmicos que garantem a temperatura dos alimentos superior a 75ºc e
cuja duração não excede os 30 minutos conforme a modalidade de Catering a
Quente. Na EB1 Frei Luís de Sousa por motivos de melhoria das infra estruturas da
Escola as refeições são realizadas em materiais descartáveis nomeadamente
talheres, copos, taças da sopa e caixas descartáveis correspondendo ao Catering
Quente Descartável sendo a distribuição idêntica à EB1 António Nobre.

Mantemos os fornecedores de matérias primas os quais são avaliados por forma a
cumprirem com os requisitos obrigatórios de higiene dos géneros alimentícios
segundo o que está definido no Regulamento (CE) Nº. 852/2004 para que as
matérias-primas sejam de qualidade e seguras.

Os Refeitórios Escolares que são da competência da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica foram sujeitos a Auditorias Externas, em todas as Escolas,
realizadas pelas Técnicas da Câmara Municipal de Lisboa que consistiram na
verificação da implementação dos Requisitos de Boas Práticas de Higiene e dos
Princípios de Segurança Alimentar segundo o Plano HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point). Foram recolhidas amostras da refeição, zaragatoas dos
utensílios (talheres e prato) e dos manipuladores do refeitório o resultado obtido foi
aceitável, ou seja, indicam que os resultados obtidos estão dentro dos limites
estabelecidos segundo os Valores Guia que constituem linhas de orientação para
avaliação da qualidade microbiológica dos produtos. As análises laboratóriais
permitem identificar situações que requerem monitorização, com o objetivo de
garantir o cumprimento das Boas Práticas de Higiene.
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A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica proporciona sempre que
solicitado visitas à cozinha e aos Refeitórios Escolares no sentido de promover a
Aplicação do Programa Refeições Escolares Saudáveis como tal, recebemos em
dias distintos (1º trimestre 2017) o Membro da Assembleia de Freguesia do CDS e
o Grupo de Encarregados de Educação da EB1 Laranjeiras que, acompanharam a
preparação, o empratamento e o apoio ao refeitório realizado pelos Monitores da
CAF. A nosso convite aceitaram almoçar no refeitório após as crianças finalizarem
o período de almoço.
A visita realizada pelo Membro da Assembleia de Freguesia do CDS foi motivada
por um número superior a cinquenta Encarregados de Educação que lhe
cominicaram a sua insatisfação no fornecimento das refeições escolares. Desta
forma foi possível esclarecer o Membro da Assembleia de Freguesia do CDS
qualquer tipo de questão in locus com a Equipa de Coordenação e da Cozinha dos
Refeitórios realtivamente à seleção dos fornecedores os quais cumprem com os
requisitos obrigatórios de higiene dos géneros alimentícios segundo o que está
definido no Regulamento (CE) Nº. 852/2004 para que as matérias-primas sejam de
qualidade e seguras.

Ao longo da visita o Membro da Assembleia de Freguesia do CDS acompanhou a
confecção e empratamento das refeições analisando as quantidades e diversidade
dos ingredientes (proteína, hidratos de carbono, legumes e fruta) que compõem a
refeição. O acompanhamento no Refeitório da EB1 Laranjeiras permitiu comprovar
o cumprimento das recomendações do Ministério da Educação relativamente às
capitações e à alternância das diversas origens de matéria prima, formas de
confecção e tipos de ementas para que todas as Crianças fiquem satisfeitas no
sentido de respeitar o ritmo e cultura e as necessidades energéticas decada uma.
Neste sentido a Junta de Freguesia de São Domingos de Benficda através das
recomendações feitas no âmbito do Projeto de Refeições Escolares Saudáveis
possuí a Ementa para crianças vegetarianas e elabora refeições adequadas às
restrições alimentares indentificadas pelo acompanhamento médico definindo-as
em Especificação Técnica o mais próximo da refeição definida na ementa geral
para que as crianças não identifiquem as diferenças resultantes da restrição
alimentar.
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Na visita o Membro da Assembleia de Freguesia do CDS verificou como é efetuado
o acondicionamento e transporte das refeições da cozinha da EB1 Laranjeiras para
as restantes escolas e a monitorização do binómio tempo/temperatura o qual
constitui o ponto de controlo no Plano HACCP. Desta forma a temperatura após
confeção e transporte deve estar fora da “Zona de Perigo” (5ºc a 65ºc).

Assim, após confecção as refeições são mantidas a temperaturas superiores a
65ºc através do banho maria durante o empratamento que atinge temperaturas
próximas dos 90ºc a 95ºc e no transporte através do acondicionamento em
contentores de esferovite isotérmicos que garantem a temperatura dos alimentos
superior a 75ºc e cuja duração não excede os 30 minutos conforme a modalidade
de Catering a Quente.

Ao longo da visita realizada pelos Encarregados de Educação da Associação de
Pais a Equipa de Coordenação dos Refeitórios comunicou qual a constituição da
Equipa e dos horários do refeitório. O Grupo de Pais questionou os pontos sobre as
Rotinas no Refeitório nomeadamente o apoio ao Refeitório que é assegurado na
EB1 das Laranjeiras por 10 Monitores da CAF, que era superior ao rácio exigido
por lei, a confecção da sopa cuja base ´«e feita com batata em substituição da
fécula utilizada pela empresa de catering; o modo de3 confecção para substituir os
pratos fritos é realizado nos fornos e não nas fritadeiras; o cumprimento das
capitações definidas; as repetições da refeição pelo que foi comunicado e
verificado que todas as Crianças podem repetir a sopa, primeiro prato e
sobremesa, ou partes- só a proteína ou vegetais assim, como também as
alterações realizadas à ementa ocorrem devido a situações excecionais do não
cumprimento de fornecedores ou poderá ocorrer variação relativamente à fruta em
função do nível de maturação pelo que serão sempre comunicadas através da
ementa afixada na entrada das Escolas e o nível nutricional das refeições de
substituição será sempre o mais aproximado possível da refeição substituída. Os
Encarregados de Educação durante a visita aperceberam-se que são incutidas nas
crianças princípios de higiene (por exemplo lavar as mãos) e de conduta civil a ter
à mesa de refeição.
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O objetivo da Equipa dos Refeitórios é o de procurar que as crianças comam um
pouco de tudo por forma a terem uma alimentação saudável e diversificada
contudo se uma Criança não consegue comer um determinado alimento e os Pais
informarem o Refeitório a Equipa procura excecionalmente oferecer uma
alternativa.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica proporciona sempre que
solicitado visitas à cozinha e aos Refeitórios Escolares no sentido de promover a
Aplicação do Programa Refeições Escolares Saudáveis como tal, recebemos em
dias distintos (3º Trimestre) dois grupos de Encarregados de Educação da
Associação de Pais da EB1 Laranjeiras que acompanharam o empratamento e o
apoio ao Refeitório. A nosso convite ambos os grupos aceitaram almoçar
conseguindo assim abranger quer o prato de carne quer o prato de peixe.
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PELOURO DA ECONOMIA LOCAL, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Elencamos de seguida algumas das ações que desenvolvemos no âmbito do
Pelouro da Economia.

CRIE – Centro de Recursos para o Investimento e Empreendedorismo
•

Durante 2017 o CRIE prosseguiu com a sua missão de apoiar os
empreendedores da Freguesia, contando já com 61 empreendedores
apoiados, 6 projetos com NIF, 8 projetos com plano de negócios elaborado e
7 projetos em fase de renovação da oferta, do mercado e branding.

•

A Freguesia de São Domingos de Benfica acolheu pela primeira vez o
evento IGNITE. Este evento caracteriza-se por ser um evento aberto a todos
os empreendedores que queiram dar a conhecer as suas ideias. Subiram 11
projetos à palete.

•

Promovemos junto da população jovem da Freguesia o projeto StartUp
Voucher, do qual resultaram 4 candidaturas todas elas aprovadas. Estes
jovens empreendedores dispõem agora de uma bolsa de 691,70€ mensais
durante 12 meses para desenvolver o seu negócio.

•

Apresentámos igualmente o programa “Empreende Já” que visa captar os
jovens através da formação, aumentando os seus níveis de empregabilidade
e promovendo uma cultura empreendedora centrada na criatividade. Foram
acompanhados

tecnicamente

os

jovens

que

decidiram

efectuar

a

candidatura. Este apoio foi feito num registo prático de preenchimento de
candidatura bem como no enquadramento da pertinência económica e social
de cada um dos negócios candidatáveis.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

81/168

•

Realizámos uma sessão de capacitação dos empreendedores já incubados
no mercado de São Domingos com vista à elaboração de candidaturas
futuras aos apoios europeus para o empreendedorismo e desenvolvimento.

•

Participámos no Encontro Nacional de Incubadoras, onde foram abordadas
temáticas

importantes

sobre

crescimento,

sustentabilidade

e

internacionalização. Uma oportunidade para partilhar experiências entre
diversas incubadoras que vieram de várias regiões do país. Uma
aprendizagem útil que reforçará a atuação da incubadora de São Domingos
no fomento da agenda empreendedora.
•

Foi elaborada a candidatura de Vale Incubação para efeitos de acreditação
da Incubadora Mercado de Inovação, com o objectivo de se integrar a Rede
Nacional de Incubadoras inserida na Estratégia de Desenvolvimento 2020.

Mercado de São Domingos – Mercado da Inovação
•

A transformação do Mercado de São Domingos de Benfica em Mercado da
Inovação continua no seu ritmo de conceptualização e implementação.
Foram promovidas reuniões com os agentes do mercado tradicional, visando
a boa integração no novo conceito para o mercado.

•

Foram integrados 3 novos negócios empreendedores: a Cook4ME, startup
inovadora na área da Food Delivery, a Blocks, fabricante de impressoras 3D
que iniciou a sua primeira fase de expansão, a Cookies, uma padaria
especializada na confeção de bolachas, a Lisbão, produtor de sabão
artesanal em forma de azulejos e a INPACK, produtora de mala de viagem e
que está na fase de desenvolvimento do protótipo.
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Mercado de São João
•

Com vista à revitalização do mercado foi fechado um acordo com um
empreendedor com vista à instalação e um conceito de Street Food que irá
coabitar com o mercado tradicional. Esse acordo está sujeito a pequenas
obras de requalificação da estrutura que serão projetadas em 2018.

Orçamento Participativo
•

Inspirado no Orçamento Participativo da cidade de Lisboa, foi implementado
o primeiro orçamento participativo de São Domingos de Benfica que contou
com a participação de vários fregueses, associações e comunidade escolar
que aproveitaram esta nova iniciativa para promoverem a iniciativa
democrática e participativa. Foram selecionados 3 projetos diferenciadores
que brevemente serão implementados.

Centro da Cidadania Digital
•

Foi inaugurado o centro de Cidadania Digital de São Domingos de Benfica,
resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica. Tem por objetivo desenvolver
projetos que têm como missão a promoção da inclusão social através da
tecnologia. Abrange diversas faixas etárias e origens com vista a dar
respostas a necessidade da comunidade local. Pretende-se chegar a uma
população que se encontre mais afastada da tecnologia, capacitando-os e
motivando-os para aceder a novas formas de comunicar. A utilização da
tecnologia leva a mais oportunidades e traduz-se num aumento de
oportunidades de emprego. Torna os participantes mais ativos, mais críticos
e mais participativos, afastando-os da exclusão social.
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Festival das Sopas
•

Pelo quarto ano consecutivo os escuteiros da Paróquia de São Tomás de
Aquino com o apoio da Junta de Freguesia realizaram no, no Mercado e São
Domingos de Benfica, futuro Mercado da Inovação, o Festival das Sopas
que contou com a adesão de centenas de fregueses e de munícipes que
degustaram cerca de 50 sopas.

Concurso Montras de Natal
•

O concurso de Montras de Natal de São Domingos de Benfica regressou ao
comércio tradicional com dezenas de participantes. O objetivo é estimular a
atividade comercial da freguesia. Mais de 50 estabelecimentos comerciais
aderiram a esta iniciativa.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

84/168

PELOURO DA CULTURA

Ao longo do ano de 2017, muitas foram as ações e atividades desenvolvidas pelo
Pelouro da Cultura da Junta de Fregeusia e das quais agora deixamos uma
sintese.
“Memória de São Domingos de Benfica”
Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa - Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, através dos Pelouros da
Cultura e da Acção Social, em parceria com o Instituto de História Contemporânea
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e
com o apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
implementou o Projeto “Memória de São Domingos de Benfica”. Teve como
objetivos identificar, registar, organizar, divulgar e estudar de forma colaborativa e
participada, as narrativas individuais e colectivas de todos os que habitam a
Freguesia de São Domingos de Benfica. Tomando como modelo o projeto Memória
das Avenidas, em curso desde 2015, propõe-se o estudo da memória histórica da
freguesia de São Domingos de Benfica, através do registo de testemunhos orais e
a digitalização de fotografias e documentos pessoais e familiares, histórias e
objetos de todos os cidadãos que participam na história da freguesia. Queremos
preservar as memórias de São Domingos de Benfica, registando as histórias de
quem vive estes bairros, ruas e casas de Lisboa. Os Maiores de São Domingos de
Benfica pretendem recolher activamente, sitematizar e divulgar as memórias de
São Domingos de Benfica. O culminar de todo este processo foi a criação de uma
Exposição, com a inauguração a decorrer no dia 24 de Maio 2017. O projeto
integrou o Programa Memória para Todos dedicado ao fortalecimento da cultura e
da memória histórica, visando apoiar e consolidar o estudo, organização e
valorização do património cultural em geral. Realiza-se em colaboração com a
sociedade, envolvendo uma

rede alargada

de parcerias, nomeadamente

associações cívicas, escolas e autarquias, desenvolvendo novos modelos de coprodução, partilha e transferência de conhecimento.
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Foram realizadas as seguintes reuniões de trabalho, com vista a atrair a
participação de cidadãos interessados no projeto.
•

6 de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras – Reunião de Apresentação de
Projetos da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
aos representantes da Cultura, Educação e Acção Social da Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica;

•

31 de Janeiro, no Fórum Grandela – Reunião com vista a definir
estratégias e calendarização, no âmbito do Projeto “Memória de São
Domingos de Benfica”

•

6 de Fevereiro, na Quinta da Alfarrobeira – Apresentação do projeto para
os Técnicos dos Centros Sociais e Paroquiais de São Tomás de Aquino,
Casa de Nª Srª do Rosário e Espaço São Domingos;

•

14 de Fevereiro, na Quinta da Alfarrobeira – Apresentação do projeto para
os alunos da Academia de São Domingos de Benfica;
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•

17 de Fevereiro, na Quinta da Alfarrobeira – Apresentação do projeto aos
parceiros da Comissão Social da Freguesia – Grupo de Trabalho sobre o
Envelhecimento Activo.

Cerimónia Comemorativa do 58º Aniversário da Freguesia
Realização da Cerimónia Comemorativa do 58º Aniversário da Freguesia, no dia 7
de fevereiro de 2017. À Celebração Litúrgica da Festa das Cinco Chagas do
Senhor presidida pelo Reverendo Fr. José Manuel Correia Fernandes, seguiu-se a
Mensagem alusiva à data, do Presidente da Junta de Freguesia. Seguiu-se um
Concerto memorável pelo Coro Laudate de São Domingos de Benfica. O dia
terminou com um momento de convívio e confraternização entre Executivo,
Funcionários, Fregueses e Amigos da Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica, na Sala de Exposições do Instituto dos Pupilos do Exército.
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Exposição Francisco Almeida Grandela: a cidade e o cidadão
Escola Básica 2.3 Delfim Santos e Escola Secundária D. Pedro V

Numa iniciativa da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, integrada no
âmbito das Jornadas Europeias do Património 2015, foi inaugurada a 10 de
Dezembro de 2015 a Exposição Francisco de Almeida Grandela: a cidade e o
cidadão, cujo tema incidiu sobre o seu legado na área da instrução e educação na
cidade de Lisboa e concelhos limítrofes. A Exposição que esteve patente no Fórum
Grandela, resultou de uma parceria com as Junta de Freguesia de Aveiras de
Cima, Alcoentre, Nadadouro e Foz do Arelho, parceria essa que engrandeceu
qualitativamente e geograficamente este projeto sobre Francisco Grandela, e em
particular, na marca que deixou em todas estas freguesias no plano da instrução e
da educação dos mais desfavorecidos em inícios do seculo XX.
A memória de Francisco Grandela continua viva, desafiando-nos. O seu legado
interpela e convida a novas abordagens e exclamadas revisitações. E é nesse
sentido que foi inaugurada no dia 19 de janeiro de 2017, na Escola Básica Delfim
Santos, a exposição “Francisco de Almeida Grandela. A Cidade e o Cidadão”, uma
viagem pela vida e legado deste político, industrial e comerciante português.
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A Exposição seguiu depois para a Escola Secundária D. Pedro V onde foi
inaugurada no dia 14 de fevereiro de 2017. No momento simbólico de abertura foi
anunciado que, para além da componente visual e informativa que a mostra
contempla, será efetuado um trabalho junto dos alunos no sentido de os
sensibilizar para o legado que esta figura histórica representa quer a nível político e
de cidadania ativa, como a nível educativo. Esta foi mais uma oportunidade única
para conhecer a vida e obra de uma personalidade ímpar que nos deixou um vasto
e intenso caminho de sonhos cumpridos e um legado a que não podemos, nem
queremos ficar alheios.

Lançamento do Livro “Impressões Vegetais” de Maria da Assunção Freire
No dia 11 de fevereiro de 2017, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
e a Chiado Editora apresentaram, no Fórum Grandela, o livro de poemas
“Impressões Vegetais” da autoria de Maria da Assunção Freire. A apresentação
desta obra contou com a intervenção, para além da autora, de Esmeralda Veloso e
de Júlia Guerra que declamaram poesia para as cerca de meia centena de
presentes onde foi invocada uma das figuras maiores da poesia nacional, Rosa
Lobato Faria. Maria da Assunção Freire Publicou o seu primeiro livro “À Flor do
Mar”, em Abril de 2013. A apreciação que o poeta Professor Fernando Pinto do
Amaral fez do seu livro “Impressões Vegetais” e outros amigos amantes da poesia,
reforçaram-lhe o ânimo para continuar a escrever rendida sempre ao encantamento
pela escrita poética que a acompanha desde os 14 anos. Agora, com mais de 60
anos, Maria da Assunção Freire plena de vigor da maturidade, a liberdade e a
explosão de letras e sentimentos convoca os leitores, amigos e amigas a visitar o
que os olhos sentem e o coração afaga. A Alma gosta de falar através dos versos.
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Inauguração da Exposição “EM VOLTA DE” Matilde Costa
O Fórum Grandela acolheu até dia 17 de março de 2017 a Exposição de Pintura
“EM VOLTA DE” Matilde Costa que foi inaugurada no dia 17 de fevereiro pelo
Presidente da Junta de Freguesia, António Cardoso. Esta foi mais uma aposta da
Junta de Freguesia, no âmbito da área cultural e que se tem revelado fundamental
para dar a conhecer o talento de muitos artistas que temos na nossa Freguesia,
como é o caso da artista Matilde Costa.
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Encontro com a Poesia
No contexto de uma sala enriquecida pela exposição de Matilde Costa, decorreu no
Fórum Grandela, no dia 23 de Fevereiro de 2017, a primeira sessão de poesia
promovida e orientada pela poetisa Manuela Batista, da nossa freguesia. Foi
evocada a memória do poeta Zeca Afonso, assim como outros poetas portugueses
como David Mourão Ferreira e José Régio que também compuseram para
músicos. Numa sala repleta de amantes da poesia, fregueses e poetas
declamaram quadras próprias e quadras de vários poetas portugueses deixando
correr a poesia. Estes Encontros com a Poesia realizaram-se todos os meses do
ano de 2017, na última 5ª feira de cada mês, das 16h00 às 17h30, no Fórum
Grandela.
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Comemoração do Dia da Mulher – 8 de Março
O Fórum Grandela foi pequeno para acolher todas as mulheres que quiseram
juntar-se às comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de Março,
promovida pela Junta de Freguesia. Telma Monteiro, Dulce Félix, Alberta Marques
Fernandes, Inga Oliveira, Paula Castelar e Graça Mendes Pinto foram alguma das
personalidades que marcaram presença no 1ª Encontro de Networking no
Feminino de São Domingos de Benfica e cujo objetivo foi o de partilhar
experiências de vida e profissionais entre todas as presentes.
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Modo Portátil. Cidadania em Ação
Considerando o desafio lançado pelo então Vereador da Câmara Municipal de
Lisboa para os Direitos Sociais, Dr. João Afonso, a Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, através do Pelouro da Cultura participou num Programa
denominado “Modo Portátil. Cidadania em ação” que tem como ideia subjacente, a
criação de um coro único, ainda que constituído por coros ou grupos de outras 4
Freguesias de Lisboa : Alcântara, Marvila, Ajuda e Arroios.
Este projeto promove intervenções abrangentes que aliam a intervenção social e a
educação global à música e à interação entre comunidades, pessoas e artes.
A Coordenação deste projeto ficou a cargo do saxofonista e compositor português
Carlos Martins.
Da parte da Junta de Freguesia, contámos com a excelente colaboração do
Maestro José Eugénio Vieira que tem a direção do Coro Laudate, do Orfeão do
Sport Lisboa e Benfica e do Coro do BPI e que logo se prontificou a participar neste
projeto que privilegia a interacção entre comunidades, pessoas e arte, estimulando
o conhecimento mútuo, a experimentação e a criação musical colectiva.

Coro de São Domingos de Benfica
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica deu início a mais uma atividade
musical, desta vez destinada a quem tem o desejo de aprender música e integrar
um Coro, e nunca teve a oportunidade e o local para o fazer.
Sob a direcção do Maestro do Coro “Laudate” José Eugénio Vieira, surgiu em 2017
este projeto que conta com cerca de 20 alunos. As aulas decorrem à 4ª feira, das
15h00 às 17h00, no Fórum Grandela um espaço vocacionado para a Cultura e
diferentes tipos de Arte, tendo sido transferidas entretanto para a Quinta da
Alfarrobeira, por uma questão de acessibilidades.
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

93/168

Pretende-se que este seja um projeto abrangente que cative a participação de mais
interessados, por forma a se criar um Coro identificativo da Freguesia de São
Domingos de Benfica.

Cedência de Espaço - Tertúlias
O Fórum Grandela é um acolhedor equipamento cultural de referência que convida
à fruição dos bens artísticos e culturais. Conta hoje com uma série de espaços
multifacetados que permitem a realização de espetáculos de natureza diversa
como conferências, palestras ou a realização de exposições de pequena e média
dimensão. Acolhe também a possibilidade de realização de ateliers, reuniões e
acções de formação, entre outros.
Foi justamente nesse sentido que a Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica cedeu em 2017 o 2º piso, às 3ª feiras, no período compreendido entre as
11h00 e as 14h30, a um grupo de alunos da Academia de São Domingos de
Benfica, para dinamizarem tertúlias visando temas filosóficos.
São

cerca

de 12 alunos que

se

reuném assim,

semanalmente, para

confraternizarem e abordarem questões de interesse comum, tornando o espaço
mais vivo, vocacionado para a Cultura, como é esse o seu propósito.

Capela da Quinta da Alfarrobeira
Em articulação com o Prior António Martins da Paróquia da Sagrada Família do
Calhariz de Benfica, foi adquirido em 2017 o equipamento necessário para se
celebrar Missa na Capela da Quinta da Alfarrobeira. A Capela, dedicada a Nª Srª
da Conceição constitui um espaço central na casa, assumindo um programa
decorativo cuidado. Neste contexto, a Junta de Freguesia está fortemente
empenhada na sua reabertura ao culto eucarístico, promovendo, deste modo,
também a sua abertura à comunidade paroquial, fazendo deste espaço,
independentemente, da sua valência cultural e artística, um lugar de oração e
meditação espiritual. Nesse sentido, passou a ser celebrada Missa no 1º sábado de
cada mês, às 17 horas e será aberta ao culto às 6ª feiras das 15 às 18 horas
encerrando no mês de agosto.
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Via Sacra na Rua – 2017

Uma das devoções quaresmais é a meditação das 14 estações que
tradicionalmente compõem o “exercício da Via Sacra” recordando e meditando no
caminho que Jesus percorreu até ao Calvário. Neste ano de 2017 a Paróquia da
Sagrada Família do Calhariz de Benfica promoveu a “Via Sacra na Rua”, realizando
no dia 31 de março, pelas 21 horas, um percurso por diversas artérias da freguesia
de São Domingos de Benfica.
A concentração realizou-se na Igreja do Calhariz de Benfica (Padres Capuchinhos)
seguindo pela Avª Consº Barjona de Freitas, Estrada de Benfica (até ao Califa),
Rua António Saúde (Junta de Freguesia) e Estrada de Benfica, Rua Dr.
Mascarenhas de Melo, Largo Conde Ottolini e Estrada de Benfica, Rua de São
Domingos de Benfica e Rua das Furnas, Rua Raul Carapinha e Igreja de São
Domingos de Benfica.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica participou nesta cerimónia
religiosa, divulgando o evento nos meios de comunicação social, mas também
abrindo a Capela de Nª Srª da Conceição da Junta de Freguesia que pela 1ª vez
acolheu este cortejo e esteve iluminada para a ocasião.
Exposição “Os Dominicanos e a Arquitetura Religiosa em Portugal no século
XX: uma história, quatro capítulos”

A Ordem Dominicana cumpriu oito séculos em 2016. A este propósito e
reconhecendo a relevância da presença desta Ordem Religiosa na história e na
cultura portuguesa, o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da
Universidade Católica e o Instituto São Tomás de Aquino (ISTA) encetaram um
programa de trabalhos conjunto com diversas ações de natureza cientifica e
cultural. Na sequência dessa parceria, ambas as instituições decidiram promover
uma exposição intitulada “Os Dominicanos e a Arquitetura Religiosa em Portugal
no século XX: uma história, quatro capítulos” foi já instalada no Convento de São
Domingos (Alto dos Moinhos) no período de 20 de Abril a 25 de Junho de 2017.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica consciente do interesse desta
Exposição, localizada na área de jurisdição da Freguesia disponibilizou apoio
financeiro para a concretização da mesma.
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Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – 18 Abril

Formalização da candidatura da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
para participação no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, realizada no dia
18 de Aabril de 2017, enquadrada no tema Património Cultural e Turismo
Sustentável, promovido e organizado pela Direção-Geral do Património Cultural.
A Junta de Freguesia realizou uma Palestra, com visita guiada ao Palácio Devisme
e seus Jardins, no dia 18 de Abril, entre as 11h00 às 13h00.
Academia de São Domingos de Benfica – Visitas de Estudo

A visita de estudo é uma das estratégias que mais estimula os alunos dado o
carácter motivador que constitui a saída da sala de aula. A componente lúdica que
envolve, bem como a relação professor-alunos que propicia, leva a que estes se
empenhem na sua realização. Contudo, a visita de estudo é mais do que um
passeio. Constitui uma situação de aprendizagem que favorece a aquisição de
conhecimentos, proporciona o desenvolvimento de técnicas de trabalho, facilita a
sociabilidade. As visitas de estudo, nomeadamente, as visitas ao património
histórico-cultural à freguesia de São Domingos de Benfica e à cidade de Lisboa é
um dos meios mais utilizados pelo professor de História Local para atingir aqueles
objetivos. Daí que seja uma prática muito utilizada como complemento para os
conhecimentos previstos nos conteúdos programáticos que assim se tornam mais
significativos. Estas visitas de estudo visam a concretização de saberes, através de
atividades e projetos diversos e a formação pessoal e social dos alunos da
Academia de São Domingos de Benfica. Organizadas neste contexto são de
destacar a interessante conferência proferida pelo Dr. João Mendes Pinto e um
momento musical da responsabilidade do Dr. Victor Palma, no âmbito da
Exposição “Cantores de Ópera” que se realizou, no dia 12 de Janeiro de 2017 no
Museu Nacional da Música.
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No dia 22 de fevereiro de 2017 realizou-se uma visita guiada aos interiores e
jardins do deslumbrante Palácio dos Marqueses de Fronteira. A visita dividida em
dois grupos possibilitou um conhecimento da história, da arquitectura e da arte
visível nos vários espaços que compõem o conjunto palaciano, tendo sido muito
frutuoso o passeio pelos jardins ao gosto italiano.

No dia 8 de março de 2017 realizou-se uma visita ao Palácio Farrobo, com uma
magnífica aula do Prof. Paulo Jorge Fernandes sobre o contexto político, social e
cultural da vida de Joaquim Pedro Quintela, 1º Conde de Farrobo. Foi possibilitada
uma visita ao Teatro Thalia e ao Palácio das Laranjeiras pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.
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Os alunos da Academia de São Domingos de Benfica realizaram mais uma
interessante visita, no dia 15 de março de 2017, no âmbito da cadeira de História
do Património Local, desta vez ao Centro Ismaili. O edifício detém um excelente
programa de projeto da autoria dos arquitectos, Raj Rewal, Frederico Valsassina
Arquitectos e PROAP. Construído em 1998, ali se edificou um espaço para a
reunião dos Muçulmanos Ismailis, bem como das sua relação e abertura com a
comunidade em geral. O complexo desenvolvido em composição com a topografia
do território, organiza os vários espaços de acordo com as suas funções, sociais,
institucionais e religiosas, articulando-as em continua relação com espaços
exteriores, pátios e jardins, permanecendo sempre um diálogo entre o interior e o
exterior.
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Exposição “Crescendo numa Pedra Revisitada” de Teresa Marques dos
Santos e Paulo Kellerman

Foi inaugurada no dia 22 de março de 2017, no Fórum Grandela, a Exposição
intitulada “Crescendo numa Pedra Revisitada”, com Projeto e Fotos de Teresa
Marques dos Santos e Textos de Paulo Kellerman e que contou com a presença do
Presidente da Junta de Freguesia António Cardoso e do Vogal João Dias.

Esta Exposição esteve patente ao público até ao dia 28 de abril de 2017 e integrouse na dinâmica cultural e artística que se pretende imprimir ao Fórum Grandela,
convidando as pessoas a usufruírem de Exposições e outros eventos, com uma
regularidade assinalável. A aposta que a Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica tem vindo a fazer na área cultural tem-se revelado fundamental para dar a
conhecer o talento de muitos artistas de que Teresa Marques dos Santos é mais
um exemplo.
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Primeira celebração mensal da eucaristia na Capela de Nª Srª da Conceição

Foram muitos os fregueses que assistiram, no dia 1 de abril de 2017, à primeira
celebração mensal da eucaristia da Capela de Nossa Senhora da Conceição, na
Quinta da Alfarrobeira, Sede da Junta de Freguesia, em São Domingos de Benfica.
A celebração foi presidida pelo Pároco Frei António da Silva Martins, da Paróquia
da Sagrada Família do Calhariz de Benfica, responsável daquela Comunidade
cristã que no final da Eucaristia, em breves palavras agradeceu a presença do
Executivo da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e dos restantes
concelebrantes e a presença dos fieís que estiveram em grande número. As
celebrações decorrem todos os primeiros sábados de cada mês, pelas 17 horas,
com exceção do mês de agosto.Também as visitas à Capela podem ser realizadas
todas as sextas-feiras, entre as 15h00 e as 18h00, com exceção do mês de agosto.
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Festa da Música e da Poesia
Presença do Coordenador do Pelouro da Cultura, Dr. Nuno Ludovice na Festa da
Música e Poesia que se realizou no dia 17 de abril de 2017 no Palácio dos
Marqueses de Fronteira, uma iniciativa promovida e realizada pela Fundação das
Casas de Fronteira e Alorna.

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é celebrado a 18 de abril. A data visa
promover os monumentos e sítios históricos e valorizar o património português ao
mesmo tempo que tenta alertar para a necessidade da sua conservação e
proteção. O tema de 2017 foi “Património Cultural e Turismo Sustentável”. Numa
época de marcada globalização económica-cultural, de profundas transformações
sociais e do aumento exponencial do número de turistas, a salvaguarda, estudo,
interpretação e apresentação do património e da diversidade cultural dos territórios,
constituem um fator chave para o Turismo, na medida em que valorizam as
diferenças culturais e reforçam o conhecimento e o respeito entre os povos.
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A Direção-Geral do Património Cultural promoveu assim a divulgação deste tema
com a finalidade de celebrar os benefícios de uma relação saudável entre o
desenvolvimento sustentável do turismo e o património cultural. A Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica associou-se a estas comemorações e
promoveu e organizou uma Conferência proferida pelo Dr. Nuno Ludovice seguida
de visita guiada ao Palácio Devisme e seus jardins e ainda ao Museu Madre
Teresa de Saldanha. Foi uma manhã bem passada, onde se procurou dar a
conhecer um pouco da história e do património local.

Palestra/Debate “O Papel do MFA no 25 de Abril”

O Comandate da Marinha (e militar de abril) Henrique Mendonça foi o orador
escolhido para comemorar o 43º aniversário do 25 de abril de 2017 que decorreu
no Fórum Grandela. Evocar os direitos e deveres que a Revolução dos Cravos nos
trouxe assim como debater algumas questões que surgiram com um novo regime
democrático foi um dos objetivos deste encontro que marcou o dia na nossa
freguesia.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

102/168

Encontros com a Poesia

No contexto de uma sala enriquecida por exposições de vários artistas, decorreram
no Fórum Grandela as Sessões de Poesia promovidas e orientadas pela poetisa
Manuela Batista, da nossa freguesia. No mês de abril de 2017 foi evocada a
memória de Zeca Afonso, e abordados temas como a Liberdade, a revolução de
abril, entre outros temas. Numa sala repleta de amantes da poesia, fregueses e
poetas declamaram quadras próprias e quadras de vários poetas portugueses
deixando correr a poesia. Estes Encontros com a Poesia realizaram-se todos os
meses de 2017, na última 5ª feira de cada mês, das 16h00 às 17h30, no Fórum
Grandela.
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Visita do Prof. Doutor Francisco Gentil Martins ao Fórum Grandela
Projeto “Memórias de São Domingos de Benfica”
No âmbito do Projeto “Memórias de São Domingos de Benfica”, a Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica, congratulou-se com o facto do ilustre Prof.
Doutor Francisco Gentil Martins ter decidido dar o seu testemunho ou depoimento
de vida, falando justamente da sua vivência pessoal e profissional. Este encontro
caloroso que se verificou entre o Prof. Doutor Gentil Martins, o Presidente da Junta
de Freguesia e o Coordenador do Pelouro da Cultura, Dr. Nuno Ludovice
aconteceu no dia 2 de maio de 2017, no Fórum Grandela.
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Assinatura de Protocolo com a Faculdade de Arquitetura da Universidade
Lusíada

No dia 11 de maio de 2017 em visita à Faculdade de Arquitetura da Universidade
Lusíada, o Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, António
Cardoso, acompanhado pelo Prof. Vítor Neves e o Diretor da Faculdade de
Arquitetura, Horácio Bonifácio, no âmbito do Convénio assinado pelas duas
instituições, puderam apreciar o desenvolvimento de alguns dos trabalhos
realizados pelos alunos de Projeto do 4.° ano sobre uma das zonas expectantes
situada no Alto dos Moinhos naquela Freguesia.

Parceria Institucional com o IPO

Consciente de que a promoção de espetáculos musicais gratuitos para o público de
Lisboa, para além do lado lúdico, deverão sensibilizar e apelar os valores de
solidariedade para com as instituições que na Junta de Freguesia prestam um
apoio inestimável para a saúde pública do país, o Pelouro da Cultura estabeleceu
uma parceria institucional com o Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Francisco Gentil , E.P.E (IPO), tendo como objetivo central apoiar e divulgar este
Instituto em todos os suportes desenvolvidos na divulgação de alguns eventos
culturais e espetáculos musicais. Nesse sentido, foi proposta a criação de um
bilhete com um valor simbólico (2 euros), para cada evento, com vista à angariação
de fundos, revertendo as receitas integralmente para o IPO. Estamos em crer que
esta é uma parceria enriquecedora para ambas as instituições, reconhecendo a
Junta de Freguesia no IPO um centro oncológico multidisciplinar de referência
inestimável para a prestação de serviços de saúde no domínio da oncologia.
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Lisboa a Sorrir 2017 – São Domingos de Benfica

Após o muito assinalável sucesso de 2016, a Câmara Municipal de Lisboa
promoveu uma vez mais, no ano de 2017 o programa “Lisboa a Sorrir: Um passeio
de música e humor, com Herman José e Amigos”, percorrendo várias freguesias da
Capital. Pretendendo espelhar o melhor do espírito alfacinha: o bom humor,a
música, o fado, unidos num evento que reflete a eterna capacidade muito lisboeta
de fazer a arte paliativo para todas as tristezas, esta iniciativa, ao ar livre e de
acesso gratuito fez decerto

uma oportunidade única permitindo ao Município

consolidar uma lógica de proximidade fundamental na relação com os cidadãos e
na qual as Juntas de Freguesia detém papel absolutamente essencial.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica congratulou-se com a
realização deste evento, no dia 18 de maio, nos jardins da Quinta da Alfarrobeira e
que contou com Herman José e seus convidados: Lenita Gentil e Sangre Ibérico.
Os quarenta anos de carreira do ator, o seu repertório e as muitas histórias que
tem para contar foram o mote desta sessão de entrada gratuita que colocou São
Domingos de Benfica a Sorrir. Este espetáculo, de entrada livre para o público,
enquadrou-se numa parceria institucional de cariz solidário com o Instituto
Português de Oncologia Francisco Gentil Martins (IPO) com vista à anagariação de
fundos para aquela instituição através da venda de um bilhete ao público, ao preço
simbólico de 2 € (dois euros) revertendo as receitas integralmente para o IPO.
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Loja Lisboa Cultura

Presença do Coordenador do Pelouro da Cultura Dr. Nuno Ludovice na reunião de
apresentação/descrição do novo equipamento municipal designado Loja Lisboa
Cultura, no dia 23 de maio, no Polo Cultural Gaivotas. A Loja Lisboa Cultura é um
novo serviço de atendimento especializado que presta informação e ajuda a
esclarecer questões específicas relacionadas com a atividade dos profissionais e
organizações do setor cultural. Com a missão de capacitar e qualificar estes
agentes, tornando, assim, o setor cultural mais desenvolvido e mais sustentável, a
sua visão é a de se tornar serviço de referência em sede de informação
especializada dedicada à atividade cultural. Para o desejado êxito do projeto,
importa estabelecer parcerias com organismos e entidades públicas, de modo a
habilitar este novo serviço de atendimento municipal com os canais e os parceiros
certos para a prossecução do objetivo comum, o de prestar melhor serviço público.
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Dia do Patrono de São Domingos de Benfica

As cerimónias de comemoração do Dia do Patrono da Freguesia, São Domingos
de Gusmão, iniciaram-se com a celebração de uma Missa na Capela de Nª Srª da
Conceição presidida pelo Reverendo Fr. José Manuel Correia Fernandes, Pároco
de São Domingos de Benfica, que teceu belas palavras sobre a vida de São
Domingos de Gusmão e sobre a importância de se comemorar esta data na
freguesia. Esta Missa contou com a participação do Orfeão do Sport Lisboa e
Benfica .
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Visitas Comentadas CML

A Câmara Municipal de Lisboa , através da Divisão de Promoção e Comunicação
Cultural, no âmbito das suas atividades de programação cultural, desenvolve o
Projeto Visitas Comentadas. Este Projeto tem como principal objetivo promover
uma aproximação do público a espaços culturais e locais de interesse na cidade de
Lisboa. Nesse sentido foi realizada uma visita guiada, no dia 31 de maio de 2017,
pelo Coordenador da Cultura à Quinta da Alfarrobeira, sede da Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica. Para além de abordar aspetos históricos e artísticos
da Quinta, teceu comentários a respeito da sua arquitetura tão peculiar tendo
possibilitado uma visita aos seus interiores, como o Salão Nobre e a bela Capela e
no final brindou os visitantes com um passeio pelos jardins, com observação
detalhada do seu tanque octogonal.
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“Memórias de São Domingos de Benfica”
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica em colaboração com o Instituto
de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa promoveu e desenvolveu o projeto “Memórias de São
Domingos de Benfica” – uma recolha de testemunhos e documentos relacionados
com a freguesia. Mais do que apresentar os grandes eventos e as grandes figuras
históricas, as investigadoras propuseram-se reconstituir a História de São
Domingos de Benfica através de elementos do quotidiano de quem as viveu e vive.
A população local deu o seu contributo, bem como os representantes de algumas
instituições centenárias da freguesia como seja o Instituto dos Pupilos do Exército,
Diretoras de Instituições de Ensino com grande longevidade na Freguesia, um
Reitor da Universidade Católica, o Prof. Doutor Francisco Gentil Martins do IPO,
entre muitos outros. O projeto integra o Programa Memória para Todos dedicado
ao fortalecimento da cultura e da memória histórica, visando apoiar e consolidar o
estudo, organização e valorização do património cultural em geral. Realiza-se em
colaboração com a sociedade, envolvendo uma rede alargada de parcerias,
nomeadamente instituições, associações cívicas, escolas, desenvolvendo novos
modelos de co-produção, partilha e transferência de conhecimento. Foram criados
diversos suportes de comunicação alusivos ao Projeto, com a frase “Faça história
partilhando a sua”, como forma de motivar e apelar à participação da população
neste projeto que se pretende que seja de todos e para todos. A inauguração da
Exposição decorreu no dia 28 de junho, pelas 18h30, no Fórum Grandela e esteve
patente ao público até ao dia 15 de setembro de 2017.
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“Uma Praça em cada Bairro”
O Programa “Uma Praça em cada Bairro”, que veio a ser integrado no Programa
Municipal de Governo da Cidade 2013/2017, constitui um importante desafio para a
requalificação das microcentralidades da cidade de Lisboa, testemunhando com
êxito, o amadurecimento do processo da Reforma Administrativa de Lisboa. Este
Programa promovido pela C.M.L, em colaboração com as 24 Juntas de Freguesia
de Lisboa, traduz de forma inequívoca um exemplo de aproximação para com a
população, tendo-se criado neste processo várias fases de participação pública,
onde se procedeu à recolha de contributos que acabariam por ser introduzidos em
muitas das intervenções de rqualificação urbana realizadas em mais de 30 praças.

Estando a requalificação física destas praças quase todas já concluidas, impõe-se
agora um novo desafio de revitalização que promova uma renovada apropriação
daqueles espaços por parte das suas populações, onde futuros projetos de cariz
cultural terão um importante papel na pretendida dinamização e participação das
comunidades locias. Esta iniciativa levada a cabo pelo Pelouro da Cultura da
C.M.L, assume-se assim como um novo desafio de grande importância para a
cidade, ao introduzir uma dimensão cultural que reforaçará uma identidade
renovada a cada um destes bairros cujas praças foram objeto de requalificação. O
papel das Juntas de Freguesia abrangidas pelo Programa “Uma Praça em cada
Bairro” como é o caso da nossa torna-se vital para a consagração destes espaços
públicos, através do contacto privilegiado que detém com as comunidades locais
levando as suas populações a participar de forma ativa na criação destas praças
renovadas que se pretendem sustentáveis e de excelência. Nesse sentido,
realizou-se no dia 1 de junho de 2017 uma reunião entre a Técnica da Câmara Drª
Ana Catarino e o Vice Presidente do Sport Futebol Palmense Sr. Jorge Barata para
uma breve apresentação do projeto “Uma Praça em cada Bairro”, por constituir
esta coletividade, uma importante instituição que dinamiza o Rossio de Palma área
de grande interesse nesta freguesia.
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Concertos Solidários – “Festas de Lisboa”
No âmbito das “Festas de Lisboa” e com o apoio da EGEAC, a Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica, através do Pelouro da Cultura, promoveu e
organizou durante o mês de junho de 2017, 4 Concertos Solidários nos jardins da
Quinta da Alfarrobeira, de entrada livre para o público. Nestes Concertos
promovemos uma parceria institucional de cariz solidário com o Instituto Português
de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa), com vista à angariação de
fundos para aquela instituição através da livre opção da compra de um bilhete pelo
público, ao preço simbólico de 2 €, revertendo as receitas integralmente para o
IPO.
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“Audição de Piano” nos Jardins da Quinta da Alfarrobeira

Realizou-se no dia 17 de junho de 2017, nos Jardins da Quinta da Alfarrobeira uma
“Audição de Piano” organizada pelo Prof. Fernando Lopes, do Conservatório de
Lisboa.

Concerto a 23 Junho – Orquestra Ligeira do Exército
Atuação da Orquestra Ligeira do Exército Português. Conhecida pelo seu repertório
eclético, os músicos revisitaram alguns temas clássicos norte americanos do
repertório da Glenn Miller Orchestra, da música Rock e ainda algumas canções
emblemáticas portuguesas dos anos 70 e 80.
Concerto a 24 Junho – Filarmómica Cultural da Ericeira
Atuação da Filarmónica Cultural da Ericeira, que ofereceu um repertório
diversificado, com grande competência técnica e harmónica nas suas atuações.
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Concerto a 30 Junho - “Alma Latina”
Teve lugar um grande concerto “Alma Latina”, com o cantor lírico Rui de Luna,
acompanhado por em ensemble constituído por destacados músicos nacionais e
internacionais, com origens e experiências em áreas musicais tão diversas como o
fado, o jazz, o tango e a música clássica. O elenco contou ainda com a participação
da atriz Sofia Aparício, que deu voz a alguns poetas latinos e do Coro Laudate de
Lisboa, que acompanhou alguns dos temas apresentados.

Coro de São Domingos de Benfica

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem vindo a proporcionar uma
atividade musical aliciante destinada a quem tem o desejo de aprender música e
integrar um Coro, e que nunca teve a oportunidade e o local para o fazer.
Sob a direcção do Maestro do Coro “Laudate” José Eugénio Vieira, surgiu em 2017
este projeto de constituição de um Coro da Junta de Freguesia de São Domingos
de Benfica que conta com cerca de 32 alunos. As aulas decorrem à 4ª feira, das
15h00 às 17h00, na Quinta da Alfarrobeira. Pretendeu-se que este fosse um
projeto abrangente que cativasse a participação de mais interessados, por forma a
se criar um Coro identificativo da Freguesia de São Domingos de Benfica.

Parceria com a Associação Tenda

No âmbito da candidatura da Associação Tenda ao Concurso para seleção do
projeto artístico para o Cineteatro Capitólio – Teatro Raul Solnado, a Junta de
Freguesia declarou a existência de uma parceria para a promoção de atividades
culturais com a referida Associação. Efetivamente, a Freguesia de São Domingos
de Benfica e a Associação Tenda têm vindo a desenvolver, desde março de 2017,
um trabalho de parceria cultural do qual resulta a convicção quanto à capacidade
da Associação para gerir o equipamento em concessão, quer no âmbito da
programação cultural quer também no âmbito de um projeto sócio-cultural e
pedagógico, que permita devolver à cidade de Lisboa o Cineteatro Capitólio –
Teatro Raul Solnado, com a dignidade e valor que merece, através de uma
programação cultural diversificada, direcionada para os vários públicos que
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compõem a nossa metrópole. A Associação Tenda permitirá através de uma forte
componente social e pedagógica, integrar nas atividades a desenvolver a
população de Lisboa, tornando o Cineteatro Capitólio – Teatro Raul Solnado, num
polo enriquecedor na formação e lazer, ampliando assim o trabalho já desenvolvido
na nossa Freguesia.
Alfarrobeira – Arte na Rua - Festival Internacional de Artistas de Rua
“Alfarrobeira – Arte na Rua”, é um festival internacional de espetáculos de rua, que
abrange todo o tipo de artes perfomativas, desde a música ao teatro, passando
pela dança, permormance, mímica, marionetas, entre muitas outras. Numa coprodução da Associação Tenda, com a Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica, trouxeram à Freguesia e à cidade de Lisboa, a magia que a união destes
artistas traz por onde passam. Um fantástico evento para toda a família, nos
Jardins da Quinta da Alfarrobeira. A particularidade deste evento, que decorreu nos
dias 23, 24 e 25 de Junho é a sua originalidade, relativamente a outros similares
que possam já ter acontecido na cidade de Lisboa. Tivemos espetáculos de Circo,
Teatro, Poesia, Malabarismo, Dança, Música, entre muitos outros.

Academia de São Domingos de Benfica – Visitas de Estudo

As visitas de estudo, nomeadamente, as visitas ao património histórico-cultural da
freguesia de São Domingos de Benfica e à cidade de Lisboa é um dos meios mais
utilizados pelo professor de História Local para atingir objetivos que favoreçam a
aquisição de conhecimentos, facilitem a sociabilidade e proporcionem o
desenvolvimento de técnicas de trabalho. Estas visitas de estudo visam a
concretização de saberes, através de atividades e projetos diversos e a formação
pessoal e social dos alunos da Academia de São Domingos de Benfica.
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Os alunos da cadeira de História do Património Local da Academia de São
Domingos de Benfica visitaram no dia 3 de maio de 2017 a Academia Militar
instalada no Paço Real da Bemposta. A capela, da autoria de Manuel Caetano de
Sousa, é notável no seu programa decorativo, devendo-se ao trabalho dos
entalhadores, que trouxeram consigo as experiências adquiridas na Igreja de São
Roque, nomeadamente na capela de São João Batista, encontrando-se
semelhanças que se encontram também na Capela Real do Palácio de Queluz.
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No dia 17 de maio, a Academia de S. Domingos de Benfica, no âmbito da sua
cadeira de Património Local, visitou a Quinta da Granja de Cima. Situada em
Benfica, constitui um testemunho riquíssimo, enquanto antiga unidade de produção
agrícola que já existia desde o séc. XVII. Conforme se depreende pela análise das
suas características arquitetónicas e construtivas, assim como através de algumas
lápides funerárias que se encontraram na referida quinta contendo inscrições e
símbolos religiosos, é provável que a propriedade tenha estado na posse de uma
ordem religiosa. Na década de 30 do séc. XIX a família Van Zeller aparece como
titular da quinta, alteração que se poderá dever à promulgação em 1834 do Decreto
de extinção das ordens religiosas masculinas e a subsequente nacionalização dos
seus bens, pelo então ministro da justiça Joaquim António de Aguiar. Já na sua
posse, a quinta foi objeto de uma profunda reestruturação, destacando-se
essencialmente na produção de vinha, cuja atividade agrícola era então dominante
em toda a zona até meados do séc. XIX. Neste período a quinta foi adquirida pela
família Mesquita mantendo-se ainda hoje na posse dos seus descendentes. Um
especial agradecimento ao seu atual proprietário pela simpática receção, assim
como no acompanhamento de uma interessante visita guiada que nos
proporcionou.
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No dia 12 de outubro, realizou-se uma visita à Quinta da Alfarrobeira, integrada no
Projeto Visitas Comentadas da C.M.L, para 20 pessoas. Este projeto tem como
principal objetivo promover a divulgação do património arquitetónico existente na
cidade de Lisboa. Neste âmbito, através do Pelouro da Cultura, realizaram-se
visitas guiadas, fazendo o acompanhamento do público na informação histórica,
arquitetónica e paisagística do património existente na Junta de Freguesia de S.
Domingos de Benfica.

No dia 24 de outubro de 2017, realizou-se uma visita ao Palácio Devisme, Museu
Madre Teresa de Saldanha e Jardins, integrada no Projeto Visitas Comentadas da
C.M.L, para cerca de 50 pessoas.
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A Exposição intitulada “Memórias de São Domingos de Benfica”, realizada em
colaboração com as investigadoras do Instituto de História Contemporânea da
Universidade Nova, esteve patente no Fórum Grandela de 28 de junho a 31 de
novembro. A continuidade deste projeto assumiu capital importância para a
construção da memória e da identidade do território da Junta de Freguesia de S.
Domingo de Benfica, baseando-se nos depoimentos por parte da população sénior,
assim como a recolha de imagens que têm estado a ser coligidas e organizadas
por parte da equipa de Investigação do Instituto de História Contemporânea. Este
acervo documental, disponibilizado nesta primeira exposição, constitui um
importante registo das histórias de vida da população mais idosa da freguesia,
procurando a criação de laços sociais e culturais com a comunidade, para além de
combater o isolamento da sua população sénior. Com a realização desta mostra
fotográfica e documental pretendeu-se dar a conhecer junto do público a história
recente de São Domingos de Benfica, assim como sensibilizar para a importância
de percecionar a evolução recente do seu território, no plano urbano, social e
cultural.
Assinalando o encerramento da exposição “Memórias de São Domingos de
Benfica” promovida pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e
desenvolvido em parceria com o Instituto de História Contemporânea (NOVA FCSH) realizou-se um Encontro com a investigadora Rosali Henriques (Doutora em
Memória Social) que nos testemunhou a sua experiência enquanto fundadora do
Museu da Pessoa (Brasil) relacionando a importância do registo de histórias de
vida e a memórias dos lugares. O Museu da Pessoa fundado em 1991, em São
Paulo constitui uma rede de histórias de vida com o objetivo de conhecer a história
do Brasil, em múltiplas dimensões através das narrativas de vida dos seus
protagonistas. Considerando a história oral e o método biográfico enquanto
metodologias centrais na construção do conhecimento histórico sobre os lugares
Rosali Henriques propõe-se refletir acerca das suas potencialidades tendo em
conta o universo de histórias de vida registados pelo Museu da Pessoa.
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A investigadora e historiadora Rosali Henriques deu voz à palestra de
Encerramento da Exposição “Memórias de São Domingos de Benfica” que
decorreu no Fórum Grandela no passado dia 27 de outubro de 2017. Uma exibição
que contou com histórias, testemunhos e objetos de todos aqueles que
participaram na construção da história da nossa freguesia.

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

120/168

PELOURO DA COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem como canais oficiais de
comunicação online o seu Site, o Facebook, o YouTube e o Instagram.
O Site conta já com mais de 600.000 web pages visitadas desde a sua inauguração
em maio de 2014.
No Facebook, continuamos a privilegiar a rápida resposta a todas as questões que
nos têm sido colocadas, sendo que já ultrapassámos os 14.500 seguidores nesta
rede social.
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem hoje um site moderno e
dinâmico, em permanente atualização. Toda a atividade da Autarquia é divulgada
no site, com notícias, documentação e álbuns de fotografias.
Em termos de resultados, o site tem uma média de 8000 visitas por mês, o que
representa uma Junta mais moderna e mais próxima dos fregueses.
Durante o exercício de 2017 o site continuou a crescer, nomeadamente na
capacidade e qualidade de interação com os fregueses, com melhoramentos na
velocidade de acesso e novas dinâmicas de participação, no sentido de garantir
uma constante avaliação do trabalho do executivo pelos fregueses.
Durante este ano de 2017, foram distribuídas 3 edições da “São Domingos de
Benfica em Revista” e 3 edições do Boletim da Junta de Freguesia, em formato
físico e digital, a todos os fregueses.
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Este continua a ser um objetivo deste Executivo para 2018, pois nem todos os
fregueses têm acesso ao Site, Facebook ou Email, e queremos ter uma freguesia
inclusiva, que não deixe ninguém de fora.
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PELOURO DO ESPAÇO PÚBLICO, MOBILIDADE, ESPAÇOS VERDES, GESTÃO
EQUIPAMENTOS E HIGIENE URBANA

DE

O Pelouro do Espaço público da Freguesia de São Domingos de Benfica é
responsável pela gestão, manutenção e limpeza do espaço público da Freguesia.
O atendimento personalizado pelo Vogal responsável, mediante marcação prévia,
ocorre às 3as feiras da 2ª e 4ª semana de cada mês, às 19 horas. Nestas reuniões
os fregueses têm oportunidade de reclamar ou sugerir algumas intervenções que
gostariam de ver concretizadas ao nível do espaço público.
Do Pelouro do Espaço Público da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
fazem parte as seguintes competências de gestão e manutenção:
- Zonas verdes e árvores de alinhamento;
- Parques Infantis;
- Equipamentos e mobiliário urbano;
- Zonas pedonais, mobilidade e acessibilidade;
- Sinalização horizontal e vertical;
Para além das competências atrás referidas, faz também parte das competências
deste departamento a análise e emissão de parecer e despacho, relativa aos
licenciamentos de ocupação do espaço público, que no âmbito da delegação de
competência transitaram para a Junta de Freguesia.
Em articulação com os serviços competentes da Camara Municipal de Lisboa
(CML), analisam-se e propõem-se soluções ao nível do espaço público, articulado
e encarado como um todo, que visam a promoção da qualidade de vida dos
moradores e das pessoas que trabalham na Freguesia.
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Na recepção de pedidos ou identificação de problemas no espaço público, cuja
competência de resolução extravasa o âmbito da Junta de Freguesia,
nomeadamente na reparação ou substituição de pavimento betuminoso, ou em
situações relacionadas com a iluminação pública e saneamento, a Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica, dá conhecimento às entidades
competentes, para rápida resolução dos problemas.
ESPAÇOS VERDES

MANUTENÇÃO DE ZONAS AJARDINADAS
Operações de manutenção levadas a cabo pela equipa de manutenção de espaços
verdes da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, nos 16,50 ha cuja
manutenção é da responsabilidade da Junta.
•

Cortes de relvado;

•

Reforço de sementeira de relvados;

•

Podas de manutenção e limpeza de árvores e arbustos inseridas em zonas
ajardinadas;

•

Retanchas e plantações de espécies herbáceas e arbustivas;

•

Regas.

Bairro de S. João
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REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS AJARDINADAS
BAIRRO DE SÃO JOÃO E RUA CIDADE DE CÁDIZ

No inicio do ano de 2017 foi realizada uma empreitada de requalificação das zonas
ajardinadas do Bairro de São João e Rua Cidade de Cádiz. Estas intervenções
incluem, para além de novas plantações, a automatização e renovação dos
sistemas de rega, tornando-os mais eficientes e permitindo a poupança de
recursos.

Rua Cidade de Cádiz

Bairro de São João
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LARGO GENERAL JOAQUIM JOSÉ MACHADO
A propósito da instalação do Busto do General Joaquim José Machado, no largo
com o mesmo nome, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica procedeu
à requalificação das zonas verdes daquele espaço.

Largo General Joaquim José Machado

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA RUA XAVIER DE ARAÚJO –
METRO DAS LARANJEIRAS

No final do ano de 2017 foi desenvolvida uma empreitada de requalificação das
zonas ajardinadas do da Rua Xavier de Araújo. Estas intervenções incluem, para
além de novas plantações, instalação de novos contadores e novos sistemas de
rega automáticos.
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MANUTENÇÃO DE ÁRVORES EM CALDEIRA
PODAS
As árvores desempenham um importante papel na estrutura verde da cidade. As
árvores em meio urbano são um excelente aliado no combate à poluição e melhoria
da nossa qualidade de vida urbana. Através do controlo da temperatura, do vento e
da humidade, da redução da poluição do ar, do ruído, da luminosidade e da
reflexão da luz, entre outros. Os trabalhos de poda inserem-se, no âmbito da
competência de manutenção do arvoredo em caldeira, realizam-se nos meses de
Novembro a Março|Abril . Altura em que a grande maioria das espécies se
encontra em repouso vegetativo e por isso a melhor altura do ano para serem
realizados os trabalhos. Durante os meses de verão as equipas de podas,
executam intervenções em árvores cujas espécies se apresentam caducas nesta
altura do ano, nomeadamente Tipuna tipu e Jacaranda mimosifolia.
Nas restantes espécies, são feitas apenas pequenas podas de correcção de copa,
limpeza de caldeiras e lavagem de copas. É realizado um trabalho de avaliação
das necessidades, através de verificação “in situ” pelos serviços da Junta, mas
também através de reclamações que nos chegam através dos diversos meios de
comunicação.
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AUTOMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE REGA
Nos últimos trimestres do ano de 2017 foi feito um investimento na automatização
de vários sistemas de rega existentes.
Esta automatização permite uma otimização de recursos, nomeadamente hídricos.
Uma vez que prevê a rega noturna e devidamente ajustadas às necessidades
hídricas dos vários espaços, nomeadamente:
1. Relvado da Rua Francisco Gentil Martins – Bairro das Furnas
2. Jardim Alice Cruz – Rua Padre Francisco álvares
3. Escola António Nobre
4. Largo Mario Neves
5. Rua Conde de Almoster entre os nº90 a 94 (traseiras)
6. Av. Columbano Bordalo Pinheiro (em frente ao restaurante 7 mares)
7. Praça General Joaquim José Machado

Automatização dos sistemas de rega do Jardim Alice Cruz

SISTEMAS DE REGA DESLIGADOS
Como medida redução de custos e poupança de recursos, os sistemas de rega da
Freguesia são desligados em meados do mês de Outubro, e assim permenecem,
até meados de Abril, do ano seguinte. Esta acção é determinada pelas condições
meteorológicas verificadas ao longo do ano.
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PARQUE BENSAÚDE
OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DOS MUROS E ESTUFA
Foram executadas as obras de recuperação e consolidação dos muros de
contenção existentes no Parque Bensaúde. Esta intervenção contemplou ainda a
construção da cobertura da antiga estufa.

Cobertura da estufa no Parque Bensaúde
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ESTUDO PRÉVIO PARQUE BENSAÚDE
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica elaborou no ínicio do ano de
2017 o estudo prévio para a requalificação dos percursos e implementação de um
edifício de apoio. O projecto prevê a consolidação de uma rede de percursos no
interior do Parque, bem como a respectiva rede de drenagem e iluminação. Prevê
ainda, o aproveitamento de uma estrutura existente para implantação de um
edifício de apoio (posto de informação, instalações sanitária e casa do guarda).
Este estudo resultou na celebração de Contrato de Delegação de Competências
para o desenvolvimento do projecto de execução e empreitada.

Durante o ano de 2017 foram desenvolvidos os projectos de execução de
Arquitectura Paisagista e Especialidades.

MOBILIÁRIO URBANO E PARQUES INFANTIS

PARQUE EXISTENTES
Existem na Freguesia de S. Domingos de Benfica oito parques infantis inseridos
em praças ou espaços verdes.

(1) Jardim Alice Cruz
(2) Praça General Vicente de Freitas /Travessa de S. Domingos de Benfica
(3) Largo Conde de Bonfim
(4) Largo Pedro Correia Marques
(5) Rua Cidade de Cádiz
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(6) Traseiras da Rua Roberto Duarte Silva
(7) Bairro das Furnas
(8) Parque Bensaúde

Os parques infantis e zonas de jogo, são importantes zonas de lazer e fruição para
crianças, pais e avós. Pontos de encontro entre diversas faixas etárias. São polos
aglutinadores e dinamizadores, que assumem nas cidades um papel de enorme
relevância e de caracter identitário do espaço público.

Tendo em conta a importância relacionada com a segurança e protecção dos
utilizadores destes espaços, a Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver uma
avaliação cuidada das condições de conservação dos parques infantis da
Freguesia. Um parque de recreio infantil seguro, e bem conservado é um local
onde as crianças podem brincar e divertir-se sem preocupações.

Durante o primeiro trimestre do ano forma concluídas as obras de requalificação de
sete dos oito parques infantis existentes na Freguesia (faltou o do Parque
Bensaúde), por forma a garantir as condições de segurança aos seus utilizadores
de acordo com a legislação aplicável.

Durante os últimos trimestres do ano têm sido desenvolvidas ações de manutenção
e reparação dos Parques Infantis.

Parque Infantil do Bairro das Furnas, em fase de obra
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MANUTENÇÃO DE ZONAS PEDONAIS
A equipa de manutenção do espaço público continua diariamente a responder a
solicitações de ocorrências na via pública que carecem de intervenção. Solicitações
essas que chegam aos nossos serviços através da plataforma digital LXI, email ou
por reclamação directa nos serviços da Junta de Freguesia, ou ainda pelo
levandamento feito pela fiscalização
Durante o ano de 2017 foram recebidas cerca de 1018 ocorrências, das quais 911
foram resolvidas no âmbito das competências da JFSDB.

EMAIL|TELEFONE
123
GOPI
277

FISCALIZAÇÃO
406
OUTROS
277

Operações de combate ao estacionamento abusivo
Neste tópico ilustram-se algumas das medidas tomadas pela Junta de Freguesia,
que pela colaboração activa dos fregueses chegam até nós, com o intuito de
combater o estacionamento abusivo tanto nas zonas de circulação e acesso
automóvel como nas zonas de circulação pedonal.

Colocação de pilaretes na Rotunda das Oliveiras junto ao Alto dos Moinhos
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MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES

Com vista a melhorar a mobilidade e as condições de acessibilidade no espaço
público da Freguesia, a Junta tem vindo a desenvolver um conjunto de acções
tendo em vista esse objectivo.

São disso exemplo a empreitada de nivelamento de passadeiras e colocação de
piso táctil, a colocação de calçada mista nos arruamentos com maior inclinação, e
a eliminação de barreiras arquitectónicas. Durante o ano de 2017 foram niveladas
cerca de 29 passadeiras no território da freguesia.

Nivelamento de Passadeiras e colocação de piso táctil Rua João de Freitas Branco

Nivelamento de Passadeiras e colocação de piso táctil Rua Professor Lima Basto
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Nivelamento de Passadeiras na Rua Mateus Vicente

Nivelamento de Passadeiras e colocação de piso táctil na Rua dos Soeiros

Colocação de calçada mista na Rua dos Soeiros
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REQUALIFICAÇÃO

DO

ESPAÇO

PÚBLICO

E

REORDENAMENTO

DO

ESTACIONAMENTO
CRIAÇÃO DE BOLSAS DE ESTACIONAMENTO NA RUA PADRE FRANCISCO
ÁLVARES
A

intervenção

desenvolvida

no segundo

trimestre de 2017

através do

reperfilamento da via permitiu a criação de três bolsas de estacionamento, com
capacidade para cerca de 20 viaturas estacionamento regular. Foi ainda criada
uma pequena zona ajardinada.

Rua Padre Francisco Alvares
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PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CML-JFSDB
REQUALIFICAÇÃO

DO

ESPAÇO

PÚBLICO

E

REORDENAMENTO

DO

ESTACIONAMENTO
EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO LOGRADOURO DA ESTRADA DA
LUZ Nº104
No âmbito de protoclo de delegação de competências celebrado entre a CML e a
JFSDB, foi realizada empreitada de requalificação do logradouro da Estrada da
Luz, junto ao nº 104.
Da intervenção resultou a criação de uma bolsa de estacionamento, com
capacidade para cerca de 76 viaturas e um perímetro pedonal, com a dimensão
mínima de 1,70 m, em calçada, junto às entradas dos vários estabelecimentos
comerciais que ali se localizam. Foram plantados 6 exemplares arbóreos, inseridos
em dois canteiros, com revestimento herbáceo arbustivo.

Logradouro na Estrada da Luz junto ao nº 104
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EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO LARGO
CONDE DE OTTOLINI

No âmbito de protocolo de delegação de competências celebrado entre a CML e a
JFSDB, foi realizada empreitada de requalificação do Espaço Público do Largo
Conde de Ottolini, Rua Carlos Pereira e Rua Professor Mascarenhas de Melo.
Esta intervenção contemplou para além reperfilamento das vias de circulação
automóvel, o ordenamento do estacionamento e melhoria das condições de
mobilidade e acessibilidade pedonal. Serão criados cerca de mais 135 lugares de
estacionamento regular, no total de 244 lugares de estacionamento.

Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Largo Conde de Ottolini
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Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Largo Conde de Ottolini
EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA
ANTÓNIO SAÚDE E LARGO GENERAL SOUSA BRANDÃO

No âmbito de protocolo de delegação de competências celebrado entre a CML e a
JFSDB, foi realizada empreitada de requalificação do espaço público da Rua
António Saúde e Largo General Sousa Brandão.

Para além do reperfilamento das vias de circulação automóvel, a obra incidiu sobre
o ordenamento do estacionamento e melhoria das condições de mobilidade e
acessibilidade pedonal.

Foi criada uma zona pedonal generosa/adro na frente da Capela da Quinta da
Alfarrobeira, nova sede da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. A
formalização deste espaço é feita através de um lajeado de pedra, sem qualquer
tipo de obstáculo, entendido como um complemento espacial ao limitado interior da
capela.
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As zonas verdes foram também alvo de intervenção, ao nível de novas plantações
e redimensionamento e automatização do sistema de rega. Junto a estas zonas
foram criadas áreas de estadia, complementadas com mobiliário urbano adequado.

Ao nível da iluminação, foram colocados equipamentos mais eficientes e com
intensidades adequadas ao projeto.

Empreitada de Requalificação do Espaço Público da Rua António Saúde

BETUMINOSO

Foram rececionadas várias reclamações/pedidos de moradores e identificados
internamente vários locais com o betuminoso danificado. Neste sentido a Junta de
Freguesia efetuou o levantamento de todas as intervenções necessárias e
reencaminhou para a CML uma vez ser da competência desta Entidade a
manutenção da estrutura asfáltica.
Durante o ano de 2017 foi feita a recarga de betuminoso na Rua José Afonso, Rua
Joly Braga Santos, Rua Maestro Frederico de Freitas, Rua Inácio de Sousa, Largo
Monsenhor Dalgado. Rua Lúcio de Azevedo e Av. Conselheiro Barjona de Freitas.
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Rua José Afonso
LICENCIAMENTOS
No âmbito da Reorganização Administrativa de Lisboa e com a passagem de
diversas competências para as Juntas de Freguesia, de acordo com o Decreto-Lei
nº 56/2012, de 8 de novembro, entre as quais o licenciamento de todo o tipo de
ocupação pública relacionada com os estabelecimentos comerciais, como
esplanadas abertas e destacadas, placas, cavaletes, toldos, etc.. Bem como a
ocupação de espaço público de restauração e bebidas de caracter não sedentário
e recintos improvisados.

Nesta conformidade deram entrada nos nossos serviços no último trimestre, as
seguintes comunicações:
•

425 “Licenciamento Zero”

•

4 “POEP”
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Foi implementado na Freguesia o dístico de mobiliário de equipamento licenciado
para aplicação em vitrines, como meio de prova para uma fiscalização mais eficaz
e menos evasiva por parte das autoridades competentes.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Foram

recepcionadas

várias

reclamações

de

moradores

e

identificados

internamente vários locais com iluminação deficitária. A Junta de Freguesia
reencaminhou todas as solicitações para a CML, a qual tem vindo a proceder com
eficiência.
SINALIZAÇÃO

No âmbito da delegação de competências, temos dado continuidade à
requalificação de sinalização horizontal e vertical.

Sinalização horizontal

No ano de 2017 foram pintadas pela equipa de manutenção do espaço público da
JFSDB, 190 passadeiras.

Pintura de passadeira na Rua José Carlos Sá da Silveira (Bairro das Furnas)
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Pintura de lugar de estacionamento na Estrada da Luz

Sinalização vertical

No âmbito das competências da Junta de freguesia, durante o ano de 2017 foi
dada continuidade aos trabalhos de reposição de sinalização vertical.

Av. Machado Santos
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Toponimia

Rua Cidade Rabat

Rua Ernâni Lopes

No âmbito da toponímia, foram reparadas, limpas várias placas toponímicas.
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MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS

Durante o ano de 2017 foi feita a substituição dos equipamentos degradados do
"fitness park" junto à Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis e do Bairro de São
João por novos aparelhos.

Fitness do Califa

Apoio a eventos e interacção com outros departamentos:
•

Colaboração e apoio na realização de conferências e outros eventos na
Quinta da Alfarrobeira e Fórum Grandela.

•

Colaboração e apoio no Dia da Mulher

•

Colaboração e apoio na realização do percurso do Carnaval das Crianças

•

Colaboração na comemoração do Dia Mundial da Criança

•

Colaboração e apoio na realização de eventos no Mercado de São
Domingos de Benfica

•

Colaboração e apoio na realização de desportivos na freguesia.
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HIGIENE URBANA

Um dos valores de referência do serviço de Higiene Urbana é o seu Sistema de
Gestão da Qualidade com o âmbito de prestação de serviço de Higiene Urbana.
Este Sistema de Gestão da Qualidade, e a sua certificação, é uma bandeira do
serviço e da própria Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. A
certificação obtida em Março de 2015 segundo a NP EN ISO 9001:2008, terminou
o seu ciclo já em 2018 e, por isso mesmo, o último trimestre de 2017 foi utilizado
para preparar o Sistema de Gestão para os dois grandes desafios seguintes: a
transição para a nova norma de referência - a NP EN ISO 9001:2015 - e o novo
ciclo de certificação a iniciar em 2018.

Tendo por princípio a auscultação dos moradores, os resultados das auditorias
internas e a monitorização da resposta às solicitações das diversas partes
interessadas do serviço, foi possível evidenciar nas auditorias externas realizadas
anualmente a evolução dos processos numa abordagem sustentada na melhoria
contínua. Conhecendo a relevância para o reconhecimento do serviço por parte de
fregueses e dos muitos cidadãos que vêm até à nossa Freguesia para trabalhar,
em lazer ou para atendimento nos muitos serviços disponíveis no território, é
transmitido

aos

colaboradores

essa

importância,

e

tem

sido

notória

a

correspondência por via do empenho e da dedicação na execução das tarefas que
contribuem para a realização das operações características da Higiene Urbana.
Face aos resultados podemos inferir que o Sistema de Gestão da Qualidade
implementado na Higiene Urbana contou com a participação activa de toda a
estrutura

afecta

ao

serviço

e

que

contribuiu

para

um

incremento

na

responsabilidade e no reconhecimento do serviço prestado aos fregueses.
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Tratamento de solicitações

De acordo com os requisitos do Sistema de Gestão de Qualidade, foram
recepcionados pelo serviço de Higiene Urbana as solicitações das partes
interessadas, tendo sido as mesmas tratadas conforme o definido no P.02 Gestão
de Ocorrências.

Gráfico 1 : Acompanhamento de Solicitações 2016/2017
Ocorrências registadas (2016-2017)
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É de salientar que no ano de 2017 foram também recebidos pelo serviço de
Higiene Urbana quatro agradecimentos ao serviço.

Conclusões relevantes do comparativo dos anos 2016/17:
• Diminuição face a 2016 no total de ocorrências – menos 17 ocorrências o que
corresponde a uma descida de 6%;
• A tipologia de ocorrências que aumentaram face ao ano anterior foram: a lavagem
(mais 8, 30% acima de 2016), dejetos caninos (mais 5, também mais 30% que em
2016) e Outras EU (Unidades da Estrutura) da JF (Junta de Freguesia) (mais 8,
representando um crescimento de 40%);
• O número de ocorrências encaminhadas para a CML diminuiu face ao ano
anterior (menos 6, que representa uma queda de 9%);
• Eventos assitidos em 2017 – 40;
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Relembramos que este serviço tem a seu cargo 57 circuitos de varredura sendo a
frequência da limpeza das ruas assegurada com frequência mínima de uma a duas
vezes por semana, para as ruas com menor afluência pedonal, e diariamente para
as ruas de afluência pedonal intensa. As tarefas de varredura são complementadas
pelo despejo de papeleiras.

O apoio logístico às operações é executado com recurso a viaturas de apoio que
fazem permanentemente o transporte dos funcionários para os diversos locais que
estão a ser intervencionados nas diferentes tarefas: varredura, despejo de
papeleiras e apanha dos resíduos das lavagens dos arruamentos (achegos).

Controlo integrado de infestantes

No âmbito das competências do Serviço de Higiene Urbana é também assegurada
a limpeza de terrenos expectantes, e a chamada deservagem dos passeios
recorrendo-se aos equipamentos de corte que poderão variar de tipo tendo em
conta as características do espaço a intervencionar. No âmbito das competências
do Serviço de Higiene Urbana, começou a ser implementada e monitorizada uma
metodologia diferente no âmbito do controlo de infestantes durante o ano de 2017.
Além do habitual corte com recurso a máquinas ou a ferramentas manuais, iniciouse a aplicação de produtos de origem biológica, nomeadamente vinagre de álcool,
para controlo do crescimento e desenvolvimento de plantas em passeios.
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No controlo de infestantes em terrenos expectantes, a limpeza será, por agora,
apenas baseada no corte de ervas e de plantas arbustivas dependendo das
características do espaço a intervencionar e de eventuais constrangimentos
relacionados com a segurança e de acordo com as indicações recebidas dos
serviços de protecção civil.

São exemplos destas tipologias de intervenção os seguintes locais:
•

Azinhaga do Ramalho

•

Estrada da Luz 104

•

Rua Alfredo Guisado

•

Rua Augusto Pina

•

Rua Azevedo Neves

•

Rua das Furnas

•

Rua Direita de Palma, junto ao campo do Palmense

•

Rua Francisco Baía

•

Rua General Firmino Miguel

•

Rua João de Freitas Branco

•

Rua Joly Braga Santos

•

Rua José Afonso

•

Rua Lúcio Azevedo

•

Rua Maestro Frederico de Freitas
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Lavagem da via pública

Outra competência do serviço de Higiene Urbana é a lavagem de via pública com
periodicidade regular. As intervenções podem ser diurnas ou nocturnas
dependendo do local e dos constrangimentos que a própria operação possa causar
à utilização das artérias pelos utentes. Em situações pontuais, também são estas
equipas que asseguram as intervenções de primeira linha quando ocorre
precipitação forte. Em Novembro de 2017 as operações de lavagem foram
suspensas até que a condição de seca que o nosso país atravessa seja
ultrapassada. Em paralelo com a lavagem integral de arruamentos é executada
regularmente a lavagem de recantos, com carácter bissemanal, e a monitorização
e intervenção nos “Pontos Críticos” onde a acumulação de águas de precipitação
intensa em curto período de tempo provoca perturbações na actividade normal dos
fregueses e dos restantes utentes das artérias da Freguesia.
Os locais indicados são exemplos de intervenções realizadas:
•

Alameda Manuel Ricardo Espírito Santo

•

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro

•

Avenida Conselheiro Barjona de Freitas

•

Avenida dos Combatentes

•

Avenida Machado Santos

•

Avenida Madame Curie

•

Avenida Rui Nogueira Simões
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•

Bairro Novo à Travessa das Águas Boas

•

Beco da Botica

•

Calçada da Palma de Baixo

•

Estrada da Luz

•

Estrada das Laranjeiras

•

Estrada de Benfica

•

Largo Conde do Bonfim

•

Largo Conde de Ottolini

•

Largo de São Domingos de Benfica

•

Largo Mário Neves

•

Praça General Vicente Freitas

•

Praça Marechal Humberto Delgado

•

Praça Nuno Rodrigues dos Santos

•

Rua Abel Botelho

•

Rua Abílio Mendes

•

Rua Abranches Ferrão

•

Rua Afonso Álvares

•

Rua Afonso Botelho

•

Rua Alcina Basto

•

Rua Alfredo Guisado

•

Rua Anjos Teixeira

•

Rua António Albino Machado

•

Rua António Alçada Baptista

•

Rua António Feijó

•

Rua António Nobre

•

Rua António Saúde

•

Rua Augusto Pina

•

Rua Azevedo Neves

•

Rua Cândido Figueiredo

•

Rua Carlos Oliveira

•

Rua Carlos Selvagem

•

Rua Cecília Meireles

•

Rua Cidade de Cádiz
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•

Rua Cidade de Rabat

•

Rua Conde de Almoster

•

Rua Conselheiro Barjona de Freitas

•

Rua das Furnas

•

Rua das Laranjeiras

•

Rua de São Tomás de Aquino

•

Rua do Montepio Geral

•

Rua dos Soeiros

•

Rua Dr. Bastos Gonçalves

•

Rua Duarte Galvão

•

Rua Félix Correia

•

Rua Fernando Vicente Mendes

•

Rua General Firmino Miguel

•

Rua Francisco Baía

•

Rua Francisco Ferrer

•

Rua Francisco Grandela

•

Rua Frei Luís de Granada

•

Rua General Schiappa Monteiro

•

Rua João de Freitas Branco

•

Rua Joly Braga Santos

•

Rua José Afonso

•

Rua José Celestino da Silva

•

Rua José Maria Nicolau

•

Rua Luciano Stegagno Picchio

•

Rua Lúcio de Azevedo

•

Rua Maestro Frederico de Freitas

•

Rua Maestro Jaime Silva e Filho

•

Rua Manuel da Fonseca

•

Rua Manuel da Silva Leal

•

Rua Manuel Ferreira de Andrade

•

Rua Mariano Pina

•

Rua Mário Beirão

•

Rua Mário Gomes Páscoa
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•

Rua Mateus Vicente

•

Rua Melvin Jones

•

Rua Natércia Freire

•

Rua Padre Francisco Álvares

•

Rua Particular à Estrada da Luz

•

Rua Particular à Estrada das Laranjeiras

•

Rua Pedro Monjardino

•

Rua Professor Lima Basto

•

Rua Raul Carapinha

•

Rua Roberto Duarte Silva

•

Rua Simões de Almeida

•

Rua Sousa Loureiro

•

Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis

•

Rua Teresa Gomes

•

Rua Tomás da Fonseca

•

Rua Vera Lagoa

•

Rua Xavier Araújo

•

Sítio do Calhau

•

Travessa das Águas Boas

•

Travessa de São Domingos

•

Rua Abílio Mendes na urbanização do Alto dos Moinhos

Limpeza de Sarjetas

Por forma a manter a eficácia de funcionamento de sarjetas e sumidouros foi feita
manutenção periódica com tarefas de limpeza e desobstrução manual desses
elementos de drenagem. Esta acção, embora planeada e desenvolvida pelo
serviço, permitiu também responder às solicitações do Serviço Municipal de
Protecção Civil que sugeriu pontualmente o seu desenvolvimento.
São exemplos de artérias intervencionadas, os seguintes arruamentos:
•

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro

•

Avenida Conselheiro Barjona de Freitas

•

Avenida Machado Santos

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2017

152/168

•

Avenida Madame Curie

•

Avenida Rui Nogueira Simões

•

Bairro das Furnas

•

Bairro Novo à Travessa das Águas Boas

•

Beco da Botica

•

Estrada da Luz

•

Estrada das Laranjeiras

•

Estrada de Benfica

•

Largo Carlos Selvagem

•

Largo do Conde de Bonfim

•

Largo Joaquim José Machado

•

Largo Mário Neves

•

Largo Maurício de Oliveira

•

Largo Monsenhor Dalgado

•

Largo Pedro Correia Marques

•

Largo Salgueiro Maia

•

Largo Samwell Diniz

•

Praça General Vicente Freitas

•

Praça Marechal Humberto Delgado

•

Praça Silvestre Pinheiro Ferreira

•

Rua Abel Botelho

•

Rua Abranches Ferrão

•

Rua Afonso Botelho

•

Rua António Albino Machado

•

Rua António Alçada Baptista

•

Rua António Feijó

•

Rua António Nobre

•

Rua Cândido de Figueiredo

•

Rua Cecília Meireles

•

Rua Cidade de Rabat

•

Rua Conde de Almoster

•

Rua Costa Mota

•

Rua da Furnas
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•

Rua de Santa Matilde

•

Rua de São Tomás de Aquino

•

Rua do Alto dos Moinhos

•

Rua do Montepio Geral

•

Rua Dr. Francisco Gentil Martins

•

Rua Dr. Gregório Rodrigues Fernandes

•

Rua Duarte Galvão

•

Rua Félix Correia

•

Rua Fernando Vicente Mendes

•

Rua Francisco Grandela

•

Rua Francisco Pereira de Sousa

•

Rua Frei Luís de Granada

•

Rua Gonçalves Viana

•

Rua Inácio de Sousa

•

Rua José Maria Nicolau

•

Rua Leitão de Barros

•

Rua Luciano Stegagno Picchio

•

Rua Maestro Frederico de Freitas

•

Rua Major Neutel de Abreu

•

Rua Manuel da Fonseca

•

Rua Manuel da Silva Leal

•

Rua Mário Gomes Páscoa

•

Rua Mateus Vicente

•

Rua Melvin Jones

•

Rua Natércia Freire

•

Rua Padre Francisco Álvares

•

Rua Pedro Monjardino

•

Rua Professor Lima Basto

•

Rua Raquel Roque Gameiro

•

Rua Sousa Loureiro

•

Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis

•

Rua Teresa Gomes

•

Rua Xavier Araújo
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•

Travessa Carlo Paggi

•

Travessa das Águas Boas

•

Travessa de São Domingos

Apoio aos eventos

Foram desenvolvidas inúmeras acções de apoio a eventos durante o ano de 2017.
Entre as mais significativas são de realçar o desfile de Carnaval das escolas de
primeiro ciclo da Freguesia, a 1ª corrida colorida de São Domingos de Benfica, a
limpeza do espaço no Monsanto Primavera Fest em conjunto com a equipa da
Junta de Freguesia de Benfica e a limpeza da envolvente do Estádio da Luz por
ocasião da conquista do campeonato. Estas foram as situações em que, pelo
volume de trabalho e pela área que abrangida, se constituíram como os maiores
desafios que o serviço de Higiene Urbana da Freguesia de São Domingos de
Benfica encontrou no ano de 2017 e que tiveram entrada directa para a sua já
significativa história e por isso se justifica o realce aqui feito.
•

Varredura, deservagem e limpeza no Bairro das Furnas para a acção de
sensibilização das doenças cardiovasculares;

•

Limpeza da área envolvente ao Estádio da Luz nos Jogos do Sport Lisboa e
Benfica;

•

Varredura e limpeza das vias por onde passou a 12ª Corrida António Leitão;

•

Varredura e deservagem no circuito António Saúde – cantar as Janeiras;

•

Varredura, limpeza e apoio à cerimónia do aniversário da freguesia na Igreja
de Nossa Senhora do Rosário;

•

Limpeza e varredura no apoio à inauguração do busto no Largo General
Joaquim José Machado;

•

Limpeza, varredura e lavagem no Desfile de Carnaval das escolas de 1º
ciclo da Freguesia;

•

Varredura, limpeza e apoio no Fórum Grandela no dia Mulher;

•

Varredura e lavagem, na rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis e área
envolvente por ocasião do Monsanto Primavera Fest;

•

Varredura e limpeza no circuito António Saúde e na Quinta da Alfarrobeira
por ocasião do dia da Criança (Alice na Quinta das Maravilhas);

•

Varredura e deservagem no circuito António Saúde por ocasião do Bike Day;
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•

Deservagem, varredura e lavagem por ocasião da visita de Sua Excelência o
Senhor Presidente da República ao Convento de São Domingos no Alto dos
Moinhos;

•

Limpeza e apoio à prova de BTT em Monsanto – Partida no polidesportivo
do Bairro do Calhau;

•

Varredura e limpeza devido à realização da procissão inter-paroquial
dedicada a Nossa Senhora;

•

Apoio ao evento Power Fitness na Quinta da Alfarrobeira;

•

Apoio à corrida dos Pupilos do Exército;

•

Apoio ao evento “Um passeio de música e humor” na Quinta da Alfarrobeira;

•

Apoio nas cerimónias do Dia do Patrono – Dia de São Domingos de
Gusmão;

•

Limpeza, apoio logístico e lavagem na Corrida Colorida (Colour Run);

•

Varredura e limpeza na preparação de cada uma das três procissões
paroquiais do Domingo de Ramos;

•

Varredura e lavagem nos pontos onde decorreu o programa Fitness na rua;

•

Apoio logístico no Encontro de escolas BTT no Parque do Calhau;

•

Procissão Mariana da Paróquia de São Domingos de Benfica em Outubro;

•

Tomada de posse dos órgãos Autárquicos na Quinta da Alfarrobeira;

•

Apoio logístico no evento “Lisboa vai ao Parque” – Parque Bensaúde.
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PELOURO DO DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

No Pelouro do Desporto, no ano de 2017, gostaríamos de salientar as seguintes
atividades e ações desenvolvidas:

Renovação do Fitness Park junto ao Califa

Com objectivo de promover a prática regular de exercício físico, foram instaladas
novas máquinas no FItness Park junto à Pastelaria Califa. Os equipamentos são de
uso livre e têm como principal missão aumentar a oferta de atividade física da
população melhorando a sua resistência cardiovascular e a função aeróbica,
promovendo também a sociabilização e a autoestima da pessoa.

Aula Aberta da Academia de Ténis da Frei Luis de Sousa

Embora as condições climatéricas não fossem as melhores, 50 alunos da Escola Frei
Luís de Sousa participaram nesta aula aberta no dia 27 de fevereiro. Com a
colaboração de todos os monitores CAF, e com musica ambiente, fez se uma aula
aberta a todos os interessados. Realizaram-se vários exercicios, adaptados às
condições do espaço e os mais pequenos também brincaram e ajudaram fazendo de
apanha bolas enquanto os mais crescidos jogavam.

Torneio de Xadrez de São Domingos de Benfica
Fase Local da UTI Norte - Xadrez das Olisipíadas
Apoio da CMLisboa e Federação Portuguesa de Xadrez

Realizou-se no dia 28 de janeiro de 2017, o Torneio de Xadrez de São Domingos de
Benfica e em simultâneo as competições locais de Xadrez no âmbito das Olisipíadas
que contaram com vários “craques” com mais idade e com a participação de muitas
crianças e jovens inscritos nas freguesias de São Domingos de Benfica, Benfica,
Carnide, Lumiar e Santa Clara. Estes eventos decorreram na Quinta da Alfarrobeira e
tiveram a participação de pais, atletas e acompanhantes num total de mais de 150
pessoas.
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Dia aberto e Torneio Relâmpago na Escola António Nobre (01 de Março)

Com a participação de cerca de 80 alunos e a colaboraçao de todos os monitores e
professores CAF organizou-se o Torneio Relâmpago com regras adaptadas. Foi
também utilizada a musica para ajudar a animar todos os alunos envolvidos. No final
do torneio realizou-se um jogo de pares com a participação dos alunos e monitores.

Curso de Treinadores de Xadrez
Parceria com a Federação Portuguesa de Xadrez

Entre os dias 10 e 24 de março de 2017, realizou-se um Curso de Treinadores de
Xadrez com o objetivo de formar treinadores de Xadrez mas também Professores que
podem nas escolas desenvolver atividades de xadrez para o desenvolvimento
cognitivo dos alunos.

Parceria com a Câmara Municipal de Lisboa
Fase Local das Olisipíadas – Momento da Escola Frei Luis de Sousa

Com o objectivo de promover a atividade física e desportiva, a Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica, numa ação conjunta com dos Pelouros do Desporto e da
Educação, relalizaram no dia 14 de março de 2017 um momento das Olisipíadas na
modalidade de andebol que decorreu na Escola Frei Luís de Sousa. Estiveram
envolvidos cerca de 100 alunos desta escola naquele que foi um momento de prática
desportiva em que estiveram presentes também muitos pais.
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Parceria com a Câmara Municipal de Lisboa
Fase Local das Olisipíadas – Momento na Escola das Laranjeiras

Com o objetivo de promover a atividade física e desportiva, a Junta de Freguesia de
São Domingos de Benfica, numa ação conjunta dos Pelouros do Desporto e da
Educação, realizaram no dia 15 de março de 2017 um momento das Olisipiadas na
modalidade de Basquetebol na Escola das Laranjeiras.

Estiveram envolvidos cerca de 70 alunos desta escola naquele que foi um momento de
prática desportiva, neste caso o Basquetebol, com jogos disputados e animados em
que o vencedor era o que menos importava. Estiveram presentes também muitos
encarregados de educação que não quiserem deixar de assistir aos “afundaços” dos
seus educandos.

Parceria com a Câmara Municipal de Lisboa
Fase Local das Olisipíadas – Momento na Escola António Nobre

Com o objectivo de promover a atividade física a Junta de Freguesia de São Domingos
de Benfica, numa ação conjunta dos Pelouros do Desporto e da Educação, realizu-se
no dia 17 de março de 2017 mais um momento das Olisipíadas na modalidade de
futebol na Escola António Nobre. Estiveram envolvidos cerca de 80 alunos desta
escola naquele que foi um momento de prática desportiva em que estiveram presentes
também muitos pais.
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Gala de Kickboxing
Parceria com KO Team

Decorreu no dia 18 de março de 2017 a 1ª Gala Gala de Kickboxing e Muay Thai, um
evento organizado pela KO TEAM, com a parceria da Junta de Freguesia de São
Domingos Benfica, que decorreu no Gimnodesportivo de Escola Delfim Santos e que
contou com mais de 50 participantes e com uma assistência ao longo do dia de cerca
de 1500 pessoas.

São Domingos MOVEFEST - Parceria Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica com o Instituto Pupilos do Exército

O "São Domingos MoveFest", um espectáculo de muita luz, cor, animação, música,
dança e desporto que foi organizado pela Junta de Freguesia de São Domingos de
Benfica, em parceria com o Instituto Pupilos do Exército.

Este evento decorreu no Pavilhão N.º 2 do Estádio da Luz, naquela que foi uma noite
diferente, com muito brilho e alegria, e onde participaram diversas classes de ginástica,
desde a classe de HipHop Kids e Manutenção Sénior da Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica, Instituto dos Pupilos do Exército, Ginásio Clube Português,
Sport Lisboa e Benfica e que contará com a participação da Orquestra Ligeira do
Exército que contribuíram para tornar o espectáculo ainda mais grandioso numa
simbiose de música e desporto. A entrada foi livre e levou ao Pavilhão nº 2 da Luz
cerca de 1500 pessoas.

Caminhadas de São Domingos - Todas as Quartas, 14h30, saída da Quinta da
Alfarrobeira

O programa "Caminhadas de São Domingos", especialmente criado a pensar nos
seniores da nossa freguesia, mas não só, funcionou em velocidade de cruzeiro em
2017. Este foi um programa gratuito, que proporcionou aos inscritos caminhadas
semanais a partir da Quinta da Alfarrobeira, por alguns pontos de interesse da
Freguesia, conciliando cultura e atividade física. Uma atividade para melhoria do bemestar, saúde e qualidade de vida dos nossos seniores e de todos aqueles que
quiseram participar.
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3h BTT São Domingos de Benfica
Este desafio lançado pelo LxCycling – Academia de Ciclismo de Lisboa, nova
coletividade da Freguesia de São Domingos de Benfica, e que foi aceite pela Junta.
As “3H BTT Resistência de São Domingos de Benfica” foram um empolgante
desafio dirigido aos amantes da modalidade do BTT e que muito animou os mais
de 200 participantes e outras centenas que dedicadamente estiveram a apoiar e a
assistir na tarde, 29 de abril de 2017, no Parque do Calhau, em Monsanto.

Torneio de futebol de 7 sub9

No dia 23 abril de 2017, no campo David Sequerra do IPE as equipas do Sport
Lisboa e Benfica, do Sport Futebol Palmense, do Clube de Futebol Os Belenenses
e do Futebol Clube Barreirense disputaram o Torneio de Futebol 7/Sub 9 tendo
sido vencedora a equipa do SLB. Estiveram nesta iniciativa cerca de 80 atletas que
deram o seu melhor.

Bike Zone

Para os que gostam de pedalar, organizámos o BiKe Day na Quinta da Alfarrobeira
que serviu de mostra para aqueles que desejam adquirir uma nova bicicleta e
usufruir dos passeios por Monsanto. Cerca de 200 participantes animaram a
Alfarrobeira no sábado e domingo, 22 e 23 de abril de 2017.

Maio de 2017

Luso Fruta Power On
Em parceria com a Associação “Correr Lisboa“ e com a Luso realizou-se nos
jardins da Quinta da Alfarrobeira o evento Luso Fruta Power On que trouxe mais de
500 pessoas no dia 13 de maio de 2017. Um conjunto de workshop, aulas de
fitness em grupo e uma série de exercícios físicos levaram a que a divulgação da
prática da atividade física fosse objetivo alcançado.
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Correr em São Domingos Benfica com os Pupilos do Exercito
A 5ª Edição da “Correr em São Domingos com os Pupilos do Exército” teve lugar
no dia 14 de maio de 217 com a concentração de atletas a decorrer na Junta de
Freguesia de São Domingos de Benfica e a meta instalada nos Pupilos do Exército.
Os percursos, que passaram pelo Parque Florestal de Monsanto, tiveram as
distâncias de 11 km, 6 km e 4 km. As 600 inscrições reverteram uma vez mais para
a Associação Jorge Pina com o objetivo de manter e desenvolver o
trabalho/projetos da Associação junto das populações. A JFSDB pretende, com
estas iniciativas desportivas, promover um estilo de vida mais ativo e mais
saudável, potenciando o desenvolvimento desportivo, a educação pelo desporto e
a integração social pela partilha de experiências e transmissão de conhecimento e
confronto com outras realidades.

Torneio de Futsal Sub-9

Decorreu dia 28 de maio de 2017, no Polidesportivo Capitão Salgueiro Maia, a 3ª
edição do Torneio de Futsal Sub 9, organizado pela Junta de Freguesia de São
Domingos de Benfica e que contou com a participação das equipas do Clube de
Futebol os Torpedos, do Clube Recreativo Os Leões das Furnas, do Grupo
Desportivo e Recreativo B.º D.ª Leonor e da Associação de Pais da Escola Frei
Luís de Sousa. Quatro equipas frente-a-frente num torneio onde o Futsal marcou
presença e saiu vencedor e onde estiveram em jogo muito mais do que vitórias ou
derrotas, uma vez que o torneio visava divulgar e incentivar a pratica desportiva e o
fair-play. Estes Torneio ajuda as coletividades da Freguesia numa altura de final de
época a manter ativos os seus jovens atletas sendo mais um momento de convívio
entre os jovens da Freguesia. Neste Torneio participaram cerca de 60 atletas.
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Junho de 2017

II Open de Ténis São Domingos

O 2º Open de São Domingos apresentou a novidade de ter elevado o seu montante
de prémios monetários para mais do dobro, atingindo os 25 mil dólares, cerca de
22 mil euros. Para além de Fred Gil, antigo top-100 do ranking mundial do ATP
World Tour, houve mais três portugueses com entrada direta no quadro principal, o
atual campeão nacional, João Monteiro; o jogador da selecção nacional da Taça
Davis, André Murta e Nuno Deus. De salientar a participação do ténista Nuno
Borges, que vindo do qualifying chegou à final. Este atleta que se encontra a
estudar na Universidade de Mississípi nos EUA ficou classificado em 5º lugar do
Campeonato da NCAA. Entre os 18 jogadores com entrada direta no quadro
principal garantida haviam jogadores oriundos da Irlanda, Itália, Austrália,
Alemanha, Equador, Espanha, França, Sérvia e Portugal. O quadro principal foi
disputado por 32 jogadores, mas a fase de qualificação, que começou no dia 17
contou com 64 inscritos. O 2º Open de São Domingos atribuiu pontos para o
ranking mundial do ATP World Tour, integrou o calendário masculino da Federação
Internacional de Ténis com a categoria de Future, é sancionado pela Federação
Portuguesa de Ténis e organizado pelo empresário Manuel Sousa em colaboração
com a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e fez passar pelo São João
Clube de Ténis mais de 1500 espectadores. Em duas edições o Open de São
Domingos atribuiu o troféu apenas a portugueses, o que nos orgulha e vai ao
encontro daquilo que é a aposta neste Open, dar aos atletas nacionais mais jovens
competição para prosseguiram a sua carreira: Em 2016, Frederico Gil em
singulares, João Domingues e Nuno Deus em pares; em 2017, João Monteiro em
singulares, Nuno Borges e Francisco Cabral em pares foram os vencedores.
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No âmbito da vasta atividade levada a cabo pelo Pelouro do Desporto, destacamos
as seguintes atividades que foram levadas a cabo ao longo do 2º semestre de
2017:

•

TORNEIO INTERNACIONAL DE MINI BASQUETEBOL em parceria com o
SLB;

•

CORRIDA DOS PARQUES em parceria com a Correr Lisboa;

•

CAMPEONATO EUROPEU SUB 15 DE CORFEBOL IKF em parceria com
a Federação Portuguesa de Corfebol

•

FITNESS NA RUA – em parceria com os ginásios FITNESS PREMIUM e
ENERGY HEATH CLUB realizámos durante os meses de julho, setembro e
outubro, todos os fins de semana, aulas de Fitness, Zumba, Strong e Treino
Funcional em Sete-Rios e na Alameda Manuel Ricardo Espírito Santo, junto
ao Califa.

•

INICIAÇÃO AO CICLISMO – em parceria com a LXCYCLING, realizámos
treinos na QUINTA DA ALFARROBEIRA e no PARQUE BENSAUDE de
aprendizagem de como andar de bicicleta dirigidos a crianças entre os 5 e
os 14 anos de idade.
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•

3ª GALA DO FADO – decorreu na QUINTA DA ALFARROBEIRA em
parceria com a Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa no dia
16 de setembro de 2017.
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•

CORFEBOL – colaboração com a FPC no Curso de 1º nivel para
Treinadores de Corfebol.

•

ENCONTRO DE ESCOLAS DE BTT DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA uma competição de provas abertas destinada a ciclistas de ambos os sexos,
entre os 5 e os 14 anos com licença desportiva de competição, mas aberta
também a não filiados, os quais participam na classe de Promoção.

•

CAMINHADAS NO MONSANTO – realizadas todas as quartas feiras de
2017 com partida da Quinta da Alfarrobeira, pelas 14h30.
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•

TREINO NOS TRILHOS DO MONSANTO – em parceria com a PORTUGAL
RUNNING, esta é uma prova que consiste num treino de corrida em trilhos
com diferentes níveis (Iniciação , Intermédio e Avançado) pelos Trilhos de
Monsanto apoiados por guias do Portugal Running e das Tartarugas
Solidárias.

•

TREINO DE CORRIDA + CAMINHADA MRT/Berg Outdoor /Junta de
Freguesia São Domingos Benfica em parceria com a MONSANTO
RUNNING TEAM.

•

INICIAÇÃO À BICICLETA – destinada a Miúdos e Graúdos em parceria
com a LXCYCLING, contempla circuitos de obstaculos e outras provas
apropriadas à idade dos participantes.
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ATENDIMENTO DA SECRETARIA
Os serviços prestados pela Secretaria da JFSDB ao longo do ano de 2017 traduzem-se nos
seguintes números:
Janeiro a Dezembro de 2017

Entrada
Proc. LZ
TOTAL
•
•

Atestados(*) Canídeos(*) Actividades(*)

425

2.657

539

13.400

Outros Serviços
(*)
4.827

Atendimento
Presencial (**)
13.156

(*) Números com base nas guias/faturas emitidas pelo programa da Fresoft
Outros Serviços: eventos pagos, cartão freguês, pagamentos LZ, colónias de férias, Passeios, etc
• Actividades: C. Cultural, CAF/Refeitório e Academia S. Domingos
• (**) Registado no Sistema Informático de Gestão de Atendimento

Outros Serviços:
•

•

Agendamento do Serviço de Transportes;
• Autocarro e Transporte Solidário;
Organização e Coordenação das “Eleições Autárquicas” realizadas a 1 de Outubro de 2017
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