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Editorial

Em tempo de balanço e após o cumprimento da primeira 
metade do mandato político confiado pelos habitantes 
de São Domingos de Benfica decidi, em conjunto com 
o meu executivo, lançar uma nova revista, “A Freguesa”, 
enquadrada numa nova linha gráfica e com uma nova 
assinatura, São Domingos Benfica, Freguesia Capital. 

Capital, pela sua centralidade 

geográfica, pela sua riqueza 

patrimonial e cultural, pela sua 

rede empresarial e institucional

e pela sua diversidade demográfica.       

A primeira metade deste segundo mandato foi essencialmente 
marcada pela consolidação da reforma administrativa 
da cidade de Lisboa, ajustando os recursos humanos e 
os processos ao contexto de uma gestão autárquica de 
proximidade e pelo trabalho desenvolvido principalmente na 
Educação, na Ação Social e no Espaço Público. 

Na educação devo salientar a abertura do novo ano 
escolar marcada pela habitual oferta do material escolar 
aos alunos das três escolas de ensino básico da freguesia 
e pela realização do evento anual patrocinado pela Escola 

Segura (PSP) com a participação de cerca de 1200 crianças 
do primeiro ciclo da Área Metropolitana Lisboa, das quais  
750 das escolas de São Domingos, e que contou com o apoio  
do Jardim Zoológico e da Media Markt.

Na Ação Social destaco o “Projeto Radar”, também na nossa 
freguesia, que sinaliza situações de vulnerabilidade social 
de pessoas com mais de 65 anos que se encontram em 
situação de isolamento. O “Projeto Radar” esteve presente 
diariamente, desde o início do último Verão, nas ruas de São 
Domingos de Benfica. Os voluntários percorreram as ruas 
da nossa freguesia, devidamente identificados, e sinalizaram 
junto dos nossos fregueses, situações de familiares, amigos, 
conhecidos ou vizinhos, que se encontram em situação de 
isolamento e de vulnerabilidade social. O próximo passo 
passará por intervir com respostas específicas tendo em 
conta o perfil de cada pessoa e os seus contextos de vida.

No Espaço Público a introdução da prometida “Carreira 
de Bairro 58B” que vem reforçar a mobilidade local, 
complementando assim a rede de carreiras já existente,  
mas contribuindo decisivamente para aproximar a 
população às infraestruturas críticas existentes no nosso 
território, como as escolas, os hospitais, as estações 
de comboio e de metro e outros serviços. A propósito 
de mobilidade requalificámos os caminhos do Parque 
Bensaúde melhorando assim a nossa agenda ambiental. 

Ao fim de seis anos de governação sinto a mesma 
motivação para servir a população do território de 
São Domingos de Benfica, gerindo o curto prazo 
e projetando o futuro. Por um território com mais 
educação, mais mobilidade, mais desporto, mais cultura 
e acima de tudo mais solidário.

António Cardoso
Presidente da Junta de Freguesia
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“Pauto a minha ação 
autárquica tentando dar 
o melhor de mim”
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ENTREVISTA

ANTÓNIO 
CARDOSO
Presidente da Junta de Freguesia
de São Domingos de Benfica

Após dois anos do seu segundo mandato e em ano 

da comemoração do 61º aniversário da freguesia, 

António Cardoso faz um balanço do trabalho realizado.

1. Após seis anos de governação, neste momento, com a 
primeira metade do segundo mandato realizada, qual é 
o sentimento em relação ao trabalho desenvolvido? 

Foram seis anos difíceis, mas ao mesmo tempo desafiantes 
e estimulantes. Difíceis porque o território encontrava-se 
bastante degradado e com sérios problemas de mobilidade 
viária e pedonal. Os espaços verdes estavam completamente 
abandonados, assim como os parques infantis. O trabalho 
com as instituições, associações e escolas da freguesia 
era inexistente. No entanto, o que mais me chocou foi 
a inexistência de políticas de proximidade de apoio ao 
idoso. Estimulante e desafiante pelo facto de me mover 
pelo sentido cívico e pela melhoria das condições deste 
magnífico território, para quem vive, trabalha, estuda e 
visita São Domingos de Benfica.  

2. O que é que mudou na gestão autárquica nos últimos 
anos que tivesse permitido endereçar ou mitigar os 
problemas que identificou?

Claramente a reforma administrativa da cidade de Lisboa 
que permitiu dotar a junta de freguesia com os meios 
humanos, logísticos e financeiros em diversas áreas, 
entretanto delegadas pela Câmara Municipal de Lisboa. 
Foram os casos da manutenção e limpeza do espaço 
público, da gestão e manutenção de equipamentos, do 
licenciamento de proximidade e da habitação e intervenção 

comunitária. No entanto, saliento essencialmente a 
capacidade dos meus executivos para, através de uma 
gestão eficiente e de proximidade, aproveitar este novo 
registo autárquico e acima de tudo capitalizar sobre a 
tendência verificada na cidade de Lisboa para desenvolver 
distintos contratos de delegação de competências. Como 
foi o caso, por exemplo, das refeições escolares das escolas 
de ensino básico, hoje uma responsabilidade da junta de 
freguesia.  

3. Passados dois anos de governação do segundo mandato, 
qual a principal marca da sua gestão?

Pauto a minha ação autárquica tentando dar o melhor de 
mim, com o apoio do meu executivo e dos colaboradores 
que me acompanham, em cada ato de gestão. Tudo é 
importante e tudo é relevante na gestão autárquica, 
sempre e quando o fazemos com proximidade e sentido 
de responsabilidade. No entanto, destacaria a conclusão 
das obras da Casa da Cidadania, onde recuperámos mais 
um edifício emblemático do território, a requalificação da 
Rua António Saúde e do Largo General Sousa Brandão, 
onde se encontra a nova sede na Quinta da Alfarrobeira 
e onde melhorámos significativamente a mobilidade e 
o estacionamento, a requalificação da Escola Frei Luís 
de Sousa, hoje um equipamento moderno e de apoio à 
educação das nossas crianças e a requalificação do Parque 
Bensaúde, determinante para a melhoria dos nossos 
espaços verdes. Não podemos esquecer o trabalho de 
consolidação desenvolvido por todos a propósito dos 
impactos da reforma administrativa, ajustando os meios a 
uma nova forma de governar o território.  

4. No final de um ano de comemorações, em que a 
freguesia fez exatamente 60 anos, qual a importância da 
recuperação de edifícios emblemáticos como a Casa da 
Cidadania no Bairro Grandella?

Da maior importância. Um território ou uma gestão 
autárquica que não respeite o passado não pode projetar o 
futuro. Por essa razão, temos tido uma preocupação em 
recuperar o nosso património e aproveitar as suas valências 
na área funcional e cultural como foi igualmente o caso 
da Quinta da Alfarrobeira e do Fórum Grandela. Abrir o 
património à população para que os fregueses e visitantes 
possam usufruir dos nossos magníficos edifícios e da nossa 



No âmbito destas responsabilidades 
tentamos enriquecer diariamente 
as nossas crianças com experiências 
diferenciadas.

O ensino também se exerce com atividades extracurriculares.  
A aprendizagem também se exerce brincando e experimentando. 
As academias desportivas são da maior importância para o 
desenvolvimento motor das crianças, assim como estimula 
o espírito de equipa e de partilha. Para além disso somos 
responsáveis pela administração de mil refeições diárias, o 
que nos obriga a um planeamento e gestão diária de grande 
exigência. Contamos com uma equipa na área alimentar 
muito qualificada. A recente requalificação da Escola Frei 
Luís de Sousa, para além de melhorias nas outras escolas 
da freguesia, como foi o caso da cobertura na Escola 
das Laranjeiras junto aos parques de jogos, melhorou 
significativamente as condições dos espaços escolares, para 
alunos, professores e auxiliares.  

6. Falámos sobre as crianças e no papel da autarquia no 
apoio às mesmas, mas a junta de freguesia tem igualmente 
desenvolvido programas de apoio à população sénior. Como 
se revê nesse trabalho?
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história. No caso particular da Casa da Cidadania, tal 
como noutras Casas da Cidadania da cidade de Lisboa, um 
projeto da Câmara Municipal de Lisboa, o objetivo passa 
por disponibilizar uma infraestrutura histórica e cheia de 
simbolismo, agora requalificada e infraestruturada, para 
sediar organizações e associações que promovam a vida 
social e comunitária. Um espaço acessível e aberto a todas 
as pessoas que pretendam promover o desenvolvimento 
comunitário. Um equipamento criado para o público em 
geral e um ponto de encontro e de partilha de interesses. 
Estas associações acabam por promover durante o ano 
ações e exposições de âmbito cultural. Desta forma, a 
recuperação deste imóvel, em conjunto com a anterior 
recuperação do Fórum Grandela, faz deste carismático 
bairro da freguesia, Bairro Grandella, um renovado lugar 
de memória.        

5. A educação tem sido uma bandeira da sua governação. 
Como tem visto a ação autárquica neste importante pelouro? 

Desde o início do nosso primeiro mandato que assumimos 
a importância da Educação. Um território que não investe 
nas suas escolas e nas suas crianças é um território sem 
futuro. Para além das excelentes relações institucionais que 
mantemos com a direção do Agrupamento Escolar que 
permitem trabalhar em conjunto com o nosso tecido escolar, 
temos responsabilidades diretas na gestão do equipamento 
escolar do ensino básico, nas Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC), nas Atividades de Animação e Apoio  
à Família / Componente de Apoio à Família (AAAF/CAF)  
e nas refeições escolares. 
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Inteiramente certo. Trata-se dos investimentos mais 
estimulantes e que emocionalmente me dá mais prazer 
fazer. A nossa freguesia é das mais envelhecidas da cidade. 
Também por essa razão, existe uma preocupação por 
parte do executivo que presido em desenvolver, através 
do pelouro da Ação Social, programas de apoio ao idoso. 
Determinante combater o isolamento e estimular o 
envelhecimento ativo. São exemplos disso a linha de apoio 
ao idoso, o turismo sénior, o SOS reparações, o programa 
praia campo sénior e o transporte solidário. De salientar 
o papel da Academia São Domingos, igualmente muito 
orientada para a população sénior e que conta com mais 
de 300 alunos. Saliento igualmente o “Projeto Radar”, que 
sinaliza situações de vulnerabilidade social de pessoas 
com mais de 65 anos, que se encontrem em situação de 
isolamento. Neste momento, estamos a lançar um novo 
programa estruturante: O “Casa Aberta”. É um programa 
gratuito que pretende melhorar as condições de segurança 
e acessibilidade em habitações particulares onde residam 
pessoas com mais de 65 anos ou com grau de incapacidade 
igual ou superior a 60%. O objetivo é identificar as situações de 
risco para a acessibilidade e segurança dos habitantes, desde a 
entrada no prédio até às várias divisões da habitação. Realizar 
pequenas intervenções, desenvolvidas e acompanhadas por 
técnicos da junta de freguesia, com vista a eliminar barreiras 
físicas, reduzir o risco de queda, facilitar a prestação de 
assistência e aumentar a autonomia e qualidade de vida.

7. No âmbito das delegações de competências do espaço 
público como vê a melhoria das condições de mobilidade 
do território?

Ao longo dos últimos anos procedemos a uma melhoria 
significativa da mobilidade no território. A repavimentação 
de uma série de ruas, a requalificação de praças e artérias 
do território, a recuperação das calçadas, o nivelamento de 
cerca de 77% das passadeiras, contribuiu para o aumento 
do nível de qualidade da mobilidade bem distinto daquele 
que encontrámos quando iniciámos a governação há 
seis anos. Para além da Rua António Saúde e do Largo 
General Sousa Brandão já aqui referidos, destaco as obras 
da Rua de São Domingos, do Largo Conde de Ottolini, da 
zona envolvente ao Mercado de São Domingos, da Rua 
Alto dos Moinhos, da rotunda da Rua Lúcio de Azevedo 
junto à Escola das Laranjeiras, Praça de Sete Rios, Rossio 
de Palma, Rua Carlos Oliveira e Rua Vera Lagoa. Estão 
previstas duas importantes empreitadas. Uma intervenção 
que prevê contribuir para a criação de melhores condições 
de acessibilidade e/ou segurança nas passagens de peões 
na freguesia de São Domingos de Benfica, através do 
nivelamento de 56 passadeiras, ficando a freguesia depois 

desta intervenção com 90% das passadeiras niveladas. 
A segunda intervenção tem como principal objetivo 
contribuir para a melhoria das condições de mobilidade 
e acessibilidade nas ruas de São Domingos de Benfica, ou 
seja, pequenas alterações, que muitas das vezes passam 
quase despercebidas e garantem o conforto e a segurança 
de um grande número de pessoas, cuja mobilidade é 
condicionada ou reduzida. Remover obstáculos, criar 
corrimões, regularizar pavimentos pedonais, são algumas 
das ações que serão realizadas e que contribuem para a 
melhoria das condições de utilização das zonas pedonais. 

8. O estacionamento continua a ser um problema crítico 
na cidade e em São Domingos de Benfica. Que planos 
existem para resolver esta questão que preocupa os 
moradores? Qual a importância da EMEL na estratégia 
da autarquia?

Gostaria de começar pelo que foi feito. Após seis anos de 
governação criámos ou ordenámos cerca de mil lugares 
de estacionamento. A requalificação de novas bolsas de 
estacionamento como na Rua Padre Francisco Álvares junto 
ao Hospital da Cruz Vermelha, Estrada da Luz junto ao  
nº 104, Loja do Cidadão, Impasse à Rua Sousa Loureiro, Rua 
Conde de Almoster esquina com a Rua São Domingos, para 
além de todas as requalificações viárias que contemplaram 
o ordenamento do estacionamento, melhoraram a nossa 
oferta. Mais recentemente destacaria a inauguração do novo 
parque de estacionamento na Rua Mateus Vicente junto ao 
Bairro D. Leonor. Com esta intervenção foi possível criar 
102 novos lugares de estacionamento e permitiu reabilitar 
uma zona do território que se encontrava abandonada e 
degradada há mais de 40 anos. Em conjunto com a equipa 
do Espaço Público, a Câmara Municipal de Lisboa e a 
EMEL, estamos a estudar novas soluções que permitam 
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resolver este difícil problema que advém não só de aspetos 
estruturais, pelo facto de muitos dos nossos edifícios não 
terem estacionamento, mas também pelo facto de muitos 
condutores que vêm fora de Lisboa estacionarem os seus 
veículos na freguesia para depois apanharem os transportes 
públicos para outras zonas da cidade. A EMEL tem sido um 
parceiro importante para assegurar alguns dos investimentos 
na criação de novas bolsas de estacionamento e pelo facto 
de ter ordenado e regularizado o nível de estacionamento 
em muitas das zonas habitacionais onde anteriormente os 
moradores tinham muita dificuldade em encontrar soluções 
de estacionamento.    

9. Tem igualmente pautado a sua governação pelo lema 
da freguesia limpa. O que foi feito exatamente para 
tornar o território diferenciado em relação a outras 
zonas da cidade? 

Antes de mais gostaria de agradecer à nossa equipa da 
Higiene Urbana o extraordinário trabalho desenvolvido 
durante este mandato e meio. Quando com a reforma 
administrativa recebemos esta responsabilidade através 
da delegação de competências, encarámos este desafio 
com muita seriedade e sentido de responsabilidade face 
aos impactos que pode ter no território se a gestão não 
for eficaz. Não foi um caminho fácil. Foi determinante 
recrutar e formar bem. A certificação do sistema de gestão 
da qualidade do serviço da Higiene Urbana foi decisiva 
para implementar um processo rigoroso em toda a cadeia 
desta atividade absolutamente crítica. Fazer bem e investir 
nos equipamentos adequados. A passagem da gestão do 
posto de limpeza junto à sede da junta de freguesia para 
a alçada da nossa responsabilidade foi determinante para 

criar as condições logísticas de apoio ao desenvolvimento 
do trabalho, para além das melhorias funcionais aí 
introduzidas e já da nossa responsabilidade. Uma iniciativa 
que contribuiu para a melhoria da limpeza da freguesia 
foi a criação de um piquete que percorre as nossas ruas 
e recolhe o lixo que infelizmente ainda é colocado fora 
dos contentores. Brevemente vamos lançar iniciativas para 
resolver a questão deplorável dos dejetos caninos e das beatas.        

10. A precaridade no emprego e a empregabilidade 
continuam a ser uma preocupação constante para quem 
governa. O que é que tem sido feito nesta área?

Colocaria a questão em dois planos. No plano interno a 
autarquia contratou recentemente cerca de 40 funcionários 
que estavam numa situação de precaridade laboral 
contribuindo assim para mitigar este flagelo social. No plano 
externo, através do nosso Gabinete de Inserção Social e da 
Rede Emprega, fazemos cerca de 120 atendimentos por mês 
e já colocámos no mercado de trabalho 125 desempregados 
em várias empresas da freguesia que trabalham connosco 
em rede. Para além disso, desde o início do programa já 
encaminhámos 470 fregueses para ações de formação.   

  
11. Como observa a dinâmica da nossa economia local e 
que planos tem para os dois mercados municipais?   
        
Existe hoje uma tendência para as pessoas procurarem 
o comércio de proximidade. Procuramos através da 
gestão do Espaço Público melhorar a mobilidade e o 
estacionamento para que o comércio possa igualmente 
beneficiar. Temos cerca de 800 empresas sedeadas na 
freguesia. Uma massa crítica significativa que exige 
estratégia e políticas de desenvolvimento de parcerias 
e de aquecimento do comércio local. Importante que os 
fregueses e quem trabalha na freguesia consuma no nosso 
comércio. É isso que se pretende com o Cartão Mais, um 
cartão de descontos e benefícios para os aderentes. Temos 
vacilado em relação aos mercados. Em breve teremos 
notícias para os transformar. A saída passará por encontrar 
os parceiros adequados que estejam disponíveis para investir 
naqueles espaços e transformar a sua oferta.  

12. Como vê o papel da mulher na sociedade e que ações 
ou programas têm sido desenvolvidos para combater a 
desigualdade de géneros?

A mulher tem um papel determinante na sociedade. Neste 
momento, patrocinamos a equipa de futebol feminino do 
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Benfica. Uma forma de enriquecer a parceria com um clube 
importante do nosso território, assim como a possibilidade 
de promover o futebol feminino nas nossas escolas. A nossa 
Academia São Domingos é maioritariamente frequentada 
por mulheres. O nosso turismo sénior tem igualmente a 
participação maioritária de mulheres. Faço questão, em 
conjunto com o meu executivo, de comemorar nas ruas 
da freguesia, o Dia da Mulher. Muitas das exposições 
culturais são promovidas por mulheres. 

13. O Território é rico em instituições com enorme 
relevância na sociedade portuguesa. Como descreve a 
relação com estas instituições?

Somos uma freguesia capital em inúmeros aspetos e 
para isso contribui o número e o perfil nacional das 
instituições sediadas no nosso território. Temos vários 
protocolos fechados com diversas instituições como é o 
caso do Sport Lisboa e Benfica, no desenvolvimento das 
nossas academias desportivas, da Fundação Benfica, no 
desenvolvimento de programas de responsabilidade social 
e no combate ao absentismo escolar, do Jardim Zoológico, 
do Hospital da Cruz Vermelha, do Hospital Lusíadas, do 
IPO, da Universidade Católica e do Palácio dos Marqueses 

de Fronteira. Gostaria de destacar o trabalho desenvolvido 
com a PSP no âmbito da Escola Segura, da ação Mini 
Operação Stop que envolve os alunos das nossas escolas e 
da Comissão Social da Freguesia.

14. Que projetos futuros e estruturantes tem para o 
território?

Todos os projetos são importantes e estruturantes.  
No entanto, há três projetos de grande relevo: 

1) As obras de reabilitação da abertura da nova Estrada da 
Luz;

2) A esquadra da PSP em São Domingos de Benfica; 

3) A construção do Pavilhão Gimnodesportivo.

Qualquer uma destas obras terá um enorme impacto 
no território e os fregueses podem contar com o meu 
empenho e compromisso para as concretizar. 
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EDUCAÇÃO

Oferta de Kits 
Escolares
Requalificação – 
Escola Frei Luís de Sousa
Abertura do Ano Letivo 
2019/2020
Concurso e Exposição 
“Alegria de Natal”

Ao longo do último ano letivo foram executadas várias 

obras de melhoramento nos três estabelecimentos 

escolares da freguesia e nos quais continuamos a 

assumir, neste ano letivo, a gestão das AAAF/CAF,  

das AEC e das Refeições Escolares.

De referir ainda que o Agrupamento 
de Escolas das Laranjeiras abriu este 
seu ano letivo 2019/2020 reforçando 
o seu papel junto da comunidade, 
aumentando a atração e confiança no 
serviço educativo prestado aos seus 
alunos e famílias. Temos assim, no 
agrupamento, 11 salas do pré-escolar, 
30 turmas do 1.º ciclo, 44 turmas do 
2.º e 3.º ciclos, 39 turmas do ensino 
secundário regular e 12 do ensino 
profissional, contando o ensino 

noturno com 14 turmas. 

Oferta de Kits Escolares 

O início do ano escolar na nossa freguesia ficou marcado, 
pela entrega dos kits de material escolar aos mais de 1000 
alunos dos jardins-de-infância e de primeiro ciclo das três 
escolas básicas da freguesia: António Nobre, Frei Luís de 
Sousa e Laranjeiras.

Cada aluno recebeu material que usará ao longo do ano 
como lápis, esferográficas, cola, entre outros materiais que 
foram adquiridos pela junta de freguesia tendo em conta 
as indicações dadas pelo Agrupamento.

Este é o 5º ano em que assumimos esta responsabilidade 
que se enquadra na prioridade que o executivo tem vindo 
a dar à Educação, investindo claramente no futuro de  
São Domingos de Benfica.

Requalificação da Escola Frei Luís  
de Sousa

Ano Novo, Escola Nova. Foi assim o começo do ano 
letivo na Escola Frei Luís de Sousa, na nossa freguesia, 
agora completamente requalificada e com instalações 
adequadas às necessidades das nossas crianças porque 
em São Domingos de Benfica apostamos no investimento 
na educação e consideramos que o mesmo é uma aposta 
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no futuro das nossas crianças. Um agradecimento à 
Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa do seu Presidente, 
Fernando Medina e a todos aqueles que tornaram possível 
termos hoje uma escola melhor na nossa freguesia.  
O sucesso escolar não dispensa a qualidade do ensino 
ministrado, mas ele vai para além disso e passa pelas 
atividades extracurriculares, pelo envolvimento dos pais 
e da comunidade, pelo apoio social e, claro, pela própria 
modernização dos equipamentos escolares.

Concurso e Exposição “Alegria de Natal”

A Casa da Cidadania de São Domingos de Benfica, acolheu 
a Exposição e Concurso “Alegria de Natal”, uma mostra 
de Presépios e Trabalhos realizados pelas crianças das 
Escolas Públicas e Privadas da freguesia para a quadra de 
Natal. Para além de visualizarem os trabalhos, os visitantes 
puderam votar e decidir quais os Presépios e Trabalhos 
que mais gostaram. Os 3 trabalhos mais votados foram 
distinguidos com um prémio que foi atribuído pela Junta 
de Freguesia no dia 11 de janeiro. 

Abertura do Ano Letivo 2019/2020

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da  
3ª Divisão Policial e com a colaboração da Junta  
de Freguesia de São Domingos de Benfica, do Jardim 
Zoológico e da Media Markt, promoveu no dia 10 de 
outubro, no Jardim Zoológico, a “Abertura do Ano Letivo 
2019/2020”, com a presença de 1200 alunos de escolas  
da área metropolitana de Lisboa entre as quais 750 
oriundas do 1º ciclo das nossas escolas. 

Sensibilizar e prevenir as crianças em diferentes áreas 
temáticas da segurança pessoal, rodoviária, ambiental e 
social, prosseguindo assim a política de proximidade com 
a comunidade educativa, foi uma vez mais o objetivo desta 
iniciativa, sensibilizando os mais novos neste seu início de 
uma nova fase letiva.

Na iniciativa marcaram presença o Presidente da Junta 
de Freguesia de São Domingos de Benfica, António 
Cardoso, o Comandante da PSP de Lisboa (COMETLIS), 
Superintendente-chefe Jorge Maurício, o Comandante 
da 3ª Divisão da PSP, Subintendente Francisco Alves, o 
Administrador do Jardim Zoológico, Fernando Salema 
Garção e o representante da Media Markt Benfica, Nuno 
Baltazar.
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AÇÃO SOCIAL

Projeto Radar

Projeto Radar

O Presidente da Junta de Freguesia, António Cardoso, 
assinou a carta de compromisso para início do “Projeto 
Radar” em São Domingos de Benfica. Este é um projeto 
conjunto entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa que se estende por várias 
freguesias da cidade de Lisboa entre as quais São Domingos 
de Benfica. Este projeto visa registar e sinalizar os idosos 
com mais de 65 anos que vivam sozinhos em situação de 
isolamento, em que condições o fazem, que necessidades 
têm e que respostas precisam para que tenham uma vida 
autónoma e confortável procurando cuidar e dar a melhor 
resposta às suas necessidades. Pelas contas das associações 
envolvidas no projeto serão cerca de 30 mil, num universo 
de cerca de 132 mil pessoas com mais de 65 anos que 
vivem em Lisboa. Este projeto é uma vertente do Programa 
“Lisboa, Cidade de Todas as Idades”, que funciona em rede 
com várias entidades – a Câmara Municipal de Lisboa, 
a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Instituto da 
Segurança Social, a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, a PSP, as Juntas de Freguesia, a Rede 
Social de Lisboa. Mas depende também da comunidade - 
voluntários, vizinhos e comércio local. 

É preciso por isso que a nossa comunidade 
de São Domingos de Benfica se mantenha 
vigilante e atenta para esta problemática.

Almoço de Natal Sénior

Atendendo à especificidade do Natal e à nostalgia que o 
mesmo encerra, a junta de freguesia proporcionou uma vez 
mais um momento de encontro entre a população sénior 
da freguesia num almoço-convívio que se realizou no dia 
13 de dezembro no Hotel Marriott. Foi desta forma que 
mais de duas centenas de fregueses celebraram a quadra 
com um almoço onde não faltaram as iguarias próprias 
da época e também o melhor do Fado pela voz da grande 
fadista Cristina Madeira.

António Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de 
São Domingos de Benfica, acompanhado por todos os 
membros do Executivo da Autarquia, marcaram também 
presença neste almoço de Natal. Nas palavras que 
dirigiu a todos os presentes, António Cardoso realçou a 
importância de se “continuar a promover uma cidadania 
sénior ativa e participativa, de se sensibilizar as famílias e 
a população em geral para o conceito de cidadania sénior 



Presépio Comunitário

Dia 17 de dezembro foi inaugurado o tradicional Presépio 
Comunitário da Freguesia de São Domingos de Benfica. 
Uma iniciativa que resulta de uma parceria entre a Junta 
de Freguesia de São Domingos de Benfica, a Paróquia de 
São Domingos de Benfica, o Centro Social Polivalente do 
Bairro das Furnas – SCML, a Igreja Paroquial São Tomás 
de Aquino, a Paróquia da Sagrada Família do Calhariz 
de Benfica, a APROS e a PSP (Esquadras de Benfica e 
Campolide). Numa manhã muito divertida e animada, 
foram muitas as crianças e seniores que marcaram 
presença nesta inauguração, aproveitando o momento 
para também deixarem as suas “cartas” ao Pai Natal.  
O Presépio Comunitário esteve em exposição no Mercado 
de Natal de São Domingos de Benfica, na Praça de Sete 
Rios, até ao dia 12 de janeiro.

Através do seu envolvimento, todas estas entidades 
pretendem contribuir para a consciencialização do 
fenómeno crescente da alienação parental e do seu 
impacto na vida das pessoas envolvidas, promover a 
garantia do superior interesse das crianças e dos jovens, 
assegurando a sã convivência com ambos os progenitores, 
não esquecendo a necessidade de se promover a igualdade 
na parentalidade. 

Com mais de 200 inscritos, entre Técnicos das Juntas de 
Freguesia da Cidade de Lisboa, da C.M.L, da Segurança Social, 
da APAV, da CAFAP, Professores de Escolas da Freguesia 
e outras, Enfermeiros e outros Técnicos Hospitalares, 
Magistrados, Funcionários Judiciais, foi possível realizar ao 
longo de todo o dia, um debate importante cujas conclusões 
permitirão agora certamente produzir um documento 
síntese, com massa critica sustentada, que servirá de apoio à 
missão que este grupo de trabalho desenvolve.

Seminário Amar com Restrições

Realizou-se no passado dia 27 de novembro, no Centro 
Ismaili de Lisboa, um Seminário alusivo ao tema 
“Alienação Parental, Amar com Restrições”. Perante um 
auditório cheio, os oradores convidados debruçaram-se 
sobre várias temáticas nomeadamente sobre os conflitos 
parentais e as suas consequências no desenvolvimento 
da criança. Em debate esteve também a problemática da 
“Alienação Parental, da Legislação à Prática”. 

Este Seminário, organizado pela Junta de Freguesia de 
São Domingos de Benfica e pelo COMETLIS - Comando 
Metropolitano de Lisboa - 3ª Divisão, resulta de um 
trabalho desenvolvido por um grupo de trabalho onde 
estão inseridas várias entidades como a PSP, o Centro de 
Saúde de Sete Rios, a C.P.C.J. Lisboa Norte, a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa e o Centro de Arbitragem da 
Universidade Autónoma de Lisboa. 
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e para a importância de se incentivar a convivência e a 
aproximação entre os fregueses seniores da nossa freguesia”, 
não esquecendo que “é importante promover este tipo de 
iniciativas de modo a evitar a solidão e o isolamento pelo 
que a junta de freguesia continuará a assumir o importante 
papel na promoção de uma cidadania sénior saudável”.
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Exposição de Natal  
da Academia  
São Domingos

A Academia São Domingos desafiou alunos e professores 
das disciplinas de Artes a decorar este espaço de sabedoria 
e convivência. As turmas de Atelier do Vidro, Origami, 
Artes Decorativas e Tricot foram responsáveis por decorar 
as instalações da Academia São Domingos com trabalhos 
alusivos ao Natal. Um agradecimento especial aos alunos 
José Morais, pelo extraordinário Presépio construído de 
material reciclável, Ivete Ferreira pelo Presépio original 
de linho de canalizador e por fim a Odorico Costa pelas 
extraordinárias pinturas. A Academia São Domingos 
agradece a todos os artistas, alunos e professores.

ACADEMIA

Mais um ano  
de atividade  
da Academia

Dia 7 de outubro foi dia de festa na Freguesia de São 
Domingos de Benfica com o arranque do Ano Letivo 
2019/2020 da Academia São Domingos. São 35 as 
disciplinas para este ano, e mais de 300 alunos inscritos,  
o que revela o interesse dos nossos fregueses. O Coro da 
Academia atuou e cantou o Gaudeamus Igitur, o hino 
académico que vem despertando consciências desde 1287. 
Houve lugar também para se ouvir cantar o fado, pela voz 
da fantástica Cristina Madeira. Alguns alunos brindaram 
também o muito público presente com a declamação de 
poesia e o Poeta e Cronista Jorge Batista Carrano encerrou a 
tarde com uma atuação musical com a sua qualidade habitual.

Esta comemoração contou com a presença de muitos 
professores e alunos das mais variadas idades.

A Academia São Domingos resulta de um projeto 
inovador que promove as boas práticas de formação ao 
longo da vida. Uma resposta social da junta de freguesia 
que proporciona a todos aqueles que desejem fazer parte 
desta comunidade universitária a possibilidade de se 
sentirem cada vez mais úteis, ativos, saudáveis, criativos, 
informados e valorizados. 

Porque nunca é tarde para 
aprender, desejamos um 
Bom Ano Letivo para todos!



GIP

Gabinete
de Inserção
Profissional

Com o objetivo de continuar a dar respostas 
aos fregueses que se encontram em situação de 
desemprego, bem como às empresas locais que 
pretendem ter apoio gratuito nos seus processos  
de seleção e recrutamento, a Junta de Freguesia  
de São Domingos de Benfica renovou por mais três 
anos o seu contrato com o IEFP - Instituto  
do Emprego e Formação Profissional, assegurando 
um atendimento diário, personalizado e de 
proximidade, para as questões da empregabilidade, 
nas suas instalações da Quinta da Alfarrobeira, 
através do seu Gabinete de Inserção Profissional.

Tal decisão de continuar a disponibilizar estes serviços, 
foi fortemente influenciada pelo reconhecimento da 
importância deste tipo de resposta à comunidade local 
e pelo impacto sentido com os resultados obtidos no 1º 
contrato de GIP (2015 a 2018).

3000  utentes em ações coletivas de informação sobre 
medidas de apoio ao emprego e divulgação de ofertas de 
emprego e de formação profissional.

1450  pessoas em ações de apoio individualizadas à 
procura de emprego e ao desenvolvimento de competências 
pessoais bem como da atitude empreendedora.

470  fregueses encaminhados para ações de formação 
ou medidas de emprego.

98   ofertas de trabalho captadas junto de empresas locais.

125  desempregados colocados diretamente pelo GIP 
no mercado de trabalho.

60  pessoas acompanhadas e encaminhadas para respostas 
sociais no serviço de ação social da junta de freguesia.

Que serviços estão então disponíveis no GIP?

Para os profissionais da freguesia em 
situação de desemprego:

Apoio na elaboração e melhoramento de currículos;

Apoio na preparação para entrevistas de trabalho;

Acompanhamento individualizado e orientação na procura 
de emprego;

Informação e encaminhamento para ofertas de emprego 
disponíveis;

Informação e acesso a ações de formação gratuitas ou 
subsidiadas para desenvolvimento de novas competências 
ou reconversão de carreiras.

Para as empresas e negócios locais:

Identificação e pré-seleção gratuita de candidatos a 
ofertas de trabalho da empresa;

Acompanhamento nos processos de inserção;

Apoio técnico relativo a medidas de apoio à contratação 
do IEFP, incluindo apoio na submissão de candidaturas a 
medidas como contrato-emprego, estágios profissionais 
ou outras;

Formação de ativos adaptada às necessidades detetadas;

Formação profissional de desempregados, construída 
à medida das necessidades da empresa e do perfil 
pretendido com vista ao recrutamento e integração 
profissional.

Para contactar o GIP: 
sofia.xavier@jf-sdomingosbenfica.pt
ou pelo nº 211 379 516
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DESPORTO

Freguesia
saudável

São Domingos De Benfica
na Community Champions League

A Community Champions League é um projeto da EFDN 
(European Football for Development Network) e integra 
dez clubes de futebol da Holanda, Inglaterra, Escócia, 
Noruega, Portugal, Hungria, Bélgica e Alemanha.
O projeto traduz-se essencialmente numa competição 
de futebol onde as equipas participantes, para além de 
somarem pontos com os resultados dos jogos disputados, 
ganham também pontos através da sua conduta ética e do 
Fair-Play, do voluntariado em atividades comunitárias e 
de iniciativas de sustentabilidade ambiental, entre outras.

Em Portugal, a Fundação Benfica e a GEBALIS assinaram 
um protocolo de cooperação estratégica, que a Junta 
de Freguesia de São Domingos de Benfica também 
subscreveu, com o objetivo de proceder à implementação 
e ao desenvolvimento deste projeto que privilegia o 
futebol e a intercompetição como ferramentas de sucesso 
para fortalecer os laços comunitários e promover uma 
cidadania ativa.

Desta forma a freguesia de São Domingos de Benfica será 
representada por uma equipa mista de futebol de 5, composta 
por oito a doze jogadores(as) que tenham entre os 12 e os 16 
anos de idade.
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Passeio de BTT Infantil

Integrado na 5.ª Edição da Semana Europeia do Desporto, 
a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e a 
LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa, organizaram 
um passeio BTT para Pais e Filhos por Monsanto. Foram 
mais de duas horas a pedalar pelo pulmão verde da cidade 
e a descobrir locais fantásticos que este Parque nos oferece. 
Uma manhã de domingo em duas rodas, rodeados pela 
natureza, onde não faltou energia e boa disposição. 



3º Encontro de Escolas de Ciclismo BTT 

No dia 19 de outubro, a junta de freguesia em conjunto 
com a LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa, 
realizou no Parque do Calhau em Monsanto o 3º Encontro 
de Escolas de Ciclismo BTT 2019. Este evento, que se 
realiza anualmente, contou com muitos jovens de vários 
escalões etários, que participaram nesta prova.

Dia Nacional da Paralisia Cerebral 
assinalado com Caminhada por 
Monsanto 

No dia 20 de outubro assinalou-se, com uma caminhada 
por Monsanto, o Dia Nacional da Paralisia Cerebral em 
conjunto com a APCL - Associação de Paralisia Cerebral 
de Lisboa, sediada em São Domingos de Benfica, com o 
objetivo de desmistificar alguns preconceitos relacionados 
com a paralisia cerebral dando assim a conhecer os 
problemas e desafios que sofrem diariamente as pessoas, 
bem como suas famílias, com essa perturbação que 
acontece em função de uma lesão no cérebro. 

Semana Europeia do Desporto 

Celebrou-se a 5.ª edição da Semana Europeia do Desporto, 
que decorreu entre os dias 21 e 29 de setembro, em Lisboa.  
Esta foi uma iniciativa da Comissão Europeia cujo principal 
objetivo é a promoção dos benefícios da prática regular do 
desporto, sendo celebrada em simultâneo em vários países 
europeus e em vários municípios portugueses.

A nível nacional é coordenada pelo Instituto Português 
do Desporto e Juventude, contando com a cooperação 
da Câmara Municipal de Lisboa que assume a 
responsabilidade da organização e operacionalização, com 
diversos parceiros, entre os quais a Junta de Freguesia de 
São Domingos de Benfica, de um conjunto de iniciativas a 
decorrer na cidade. Este ano foram abordadas diversas áreas 
desportivas tais como o desporto sénior, o desporto inclusivo, 
o desporto para os trabalhadores, o desporto ao ar livre e o 
desporto escolar. 
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MOBILIDADE

Nova carreira
de bairro

Nova Carreira de Bairro 58B

Com o objetivo de reforçar a mobilidade local, teve 
início dia 2 de outubro a Carreira de Bairro 58B, uma 
linha circular entre Sete Rios e as Torres de Lisboa. 

Esta Nova Carreira de Bairro vem assegurar a ligação a 
diversas infraestruturas e serviços mais importantes da 
nossa freguesia, como por exemplo Escolas, Hospitais, 
Mercados, Estações de Metro e de Comboio, Loja do 
Cidadão, entre outras, complementando a rede de carreiras 
já existente. 

Para utilizar esta carreira basta ser portador de título ou 
passe válido na rede Carris ou obter o passe “Carreiras de 
Bairro”, com o custo de 10€ e válido por 30 dias. 

A Carreira de Bairro 58B irá funcionar todos os dias úteis 
das 7h00 às 20h25, com intervalos de 35 minutos.

20 _ SÃO DOMINGOS



SÃO DOMINGOS _ 21



22 _ SÃO DOMINGOS

Exposição “Expressões de Jazz

Foi inaugurada no dia 24 de janeiro, no Fórum Grandela,  
a exposição “Expressões de JAZZ”, da autoria de Grácio Dias, 
artista de São Domingos de Benfica.

A exposição apresenta um conjunto de peças de desenho e 
pintura, harmoniosamente conjugadas, onde os traços de 
diferentes expressões humanas insistem em ser o ponto de 
fuga da sua atenção sendo que a originalidade e criatividade 
das peças está patente em toda a coleção.

Sobre “Expressões de JAZZ”, esta é uma exposição que 
encerra em si um modo de comunicar, de explicar o que de 
outro modo não pode ser explicado e que por isso através 
destas obras, juntando peças, tenta-se dar vida a alguém 
que já a perdeu e que possa contar uma história a “quem  
a quiser ouvir”.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica continua 
empenhada na apresentação, valorização e promoção de 
diferentes formas de expressão artística, principalmente  
de artistas da Freguesia, tendo este espaço recebido ao longo 
dos últimos 6 anos as mais diversas manifestações artísticas.

A exposição, que contou com o apoio da Media Markt  
e da Pastelaria Califa, esteve patente no Fórum Grandela 
até ao dia 29 de fevereiro.

CULTURA

Arte e cultura
na freguesia



Cante ao Menino, Janeiras e Reis

A Paróquia de São Domingos de Benfica recebeu na noite de 
20 de dezembro um Concerto de “Cante ao Menino, Janeiras 
e Reis” organizado pela junta de freguesia. O Concerto de 
“Cante ao Menino” interpretado pelos Grupos Planície 
Cantada, Alma Nova e Essência Alentejana, assinalou 
desta forma o Natal inspirado nas raízes da cultura musical 
tradicional portuguesa. A primeira parte deste Concerto de 
Natal ficou a cargo do Coro da Academia São Domingos sob 
a direção do Maestro José Eugénio Vieira.

Água vai! O saneamento na cidade de 
Lisboa 

A Casa da Cidadania de São Domingos de Benfica 
inaugurou a 11 de novembro a Exposição “Água vai! O 
saneamento na cidade de Lisboa”. Uma exposição que nos 
conta a história do saneamento na cidade de Lisboa e a sua 
evolução ao longo dos tempos. 

Desde a famosa frase “Água Vai!”, aviso obrigatório imposto 
por edital municipal de 1809, que antecedia o lançamento 
das águas e dejetos domésticos para a via pública, até ao 
atual Plano Geral de Drenagem de Lisboa.

Além de ter dado a conhecer o serviço de saneamento que 
assegura a recolha, o transporte e o tratamento de águas 
residuais, domésticas e pluviais, a exposição divulgou boas 
práticas individuais e coletivas que ajudam a preservar o 
ambiente, a saúde e o bem-estar da comunidade. Porque o 
saneamento é também responsabilidade de cada um de nós.

Exposição “Meu Corpo, Minha Língua”

Decorreu no dia 22 de novembro, no Fórum Grandela, a 
inauguração da Exposição “Meu Corpo, Minha Língua”.

Meu Corpo, Minha Língua é uma exposição coletiva de artes 
plásticas contemporâneas, promovida pelo MIMA – Museu 
Internacional da Mulher Associação, que reinterpreta o 
significado do Dia Internacional da Luta contra a Violência 
Doméstica, 25 de novembro, definido pelas Nações Unidas.

Desenhos, tecidos, objetos, fotografias, instalações e vídeos 
lançam mão de uma diversidade de meios para traçar um 
panorama da condição do feminino Para além das obras de 
Katia Canton, curadora desta exposição, podemos contemplar 
as obras dos artistas Beth Moyses, Cristina Ataide, Domingos 
Mazzilli, Monica Miranda, Rosana Paulino e Yuen_yi Lo, 
todos eles provenientes de países lusófonos, nomeadamente 
Brasil, Angola, Portugal e Macau.

A inauguração contou ainda com a participação da cantora  
e autora Branca Lescher, que interpretou canções suas  
alusivas ao tema central desta exposição, que esteve patente 
no Fórum Grandela até ao dia 18 de janeiro de 2020.
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“O dia do 60º aniversário 
da freguesia de São 
Domingos de Benfica”
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COMEMORAÇÕES

60º Aniversário

O 60º aniversário da freguesia de São Domingos de 
Benfica, 7 de fevereiro de 2019, foi assinalado com um 
conjunto de iniciativas ao longo de todo o dia. Ao início 
da manhã teve lugar a habitual cerimónia protocolar 
do hastear das bandeiras na sede da junta de freguesia 
e que contou com vários apontamentos musicais, como 
o Hino Nacional e o Hino da Comunidade Europeia, 
superiormente interpretados pela Banda do Regimento 
de Sapadores Bombeiros de Lisboa e pelos alunos da 
Academia de Música Bloom.

Encerramento das celebrações  
dos 60 anos da Freguesia de  
São Domingos de Benfica

A Igreja Paroquial de São Tomás de Aquino recebeu na 
noite do dia 3 de janeiro o Concerto de Encerramento das 
Comemorações dos 60 anos da Freguesia de São Domingos 
de Benfica. Perante uma Igreja completamente lotada,  
o “Saint Dominic´s Gospel Choir” proporcionou um 
fantástico concerto a todos os que marcaram presença.  
A abertura deste espetáculo ficou a cargo do Coro da 
Academia São Domingos e do Coro Solista da Academia de 
Música Bloom que interpretaram temas variados. 

Este espetáculo, foi o culminar de um conjunto de iniciativas e 
atividades realizadas ao longo do último ano de 2019 em que 
se assinalaram os 60 anos da criação da nossa Freguesia - 7 de 
fevereiro de 1959. Fernando Medina, Presidente da Câmara 

Já no período da tarde decorreu a inauguração e abertura ao 
público do novo Parque Infantil da Quinta da Alfarrobeira e 
ainda a formalização do lançamento do Conselho Estratégico 
de São Domingos de Benfica, um órgão consultivo da 
Autarquia composto por representantes das instituições com 
influência no território cuja organização será assegurada, 
provisoriamente, pela Associação Zoom Global Smart Cities, 
organismo de mediação entre o poder autárquico e potencial 
investimento privado, que passa a estar sediada na freguesia.

A terminar este dia, cantaram-se os Parabéns à Freguesia a que 
se seguiu a realização de uma celebração eucarística na Igreja 
da Paróquia de São Domingos de Benfica que contou com a 
participação do Coro Laudate.

Municipal de Lisboa e José Leitão, Presidente da Assembleia 
Municipal de Lisboa, marcaram presença ao lado de António 
Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia e do seu Executivo. 
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ESPAÇOS VERDES

Reabertura
do Parque Bensaúde

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE 
DE PERCURSOS E EQUIPAMENTOS 
DO PARQUE BENSAÚDE

A Quinta Bensaúde pertenceu originalmente aos 
Franciscanos tendo posteriormente sido comprada pela 
Família Bensaúde que a vendeu ao Estado. A Quinta foi 
cedida pelo Estado à CML por 30 anos, tendo o auto de 
cessão sido concretizado em 1997. 

A manutenção do Parque é da responsabilidade da Junta de 
Freguesia de São Domingos de Benfica desde a delegação de 
competências em 2014.

O Parque Bensaúde, pelas suas características únicas, que têm 
essencialmente que ver com a sua génese e centralidade na 
zona urbana, constitui-se como a mais importante zona verde 
de recreio e lazer da freguesia. 

A CML, no intuito de permitir o usufruto imediato do Parque 
pela população, aquando da abertura ao público, desenvolveu 
uma intervenção expedita de limpeza e desmatação do 
Parque, colocação de equipamento de lazer, recreio e cultura 
(bancos, mesas de merenda, papeleiras, brinquedo e estátuas, 
quiosques do ramo alimentar), a melhoria dos pavimentos 
e percursos, por forma a criar as condições mínimas que 
permitiram à população uma apropriação gradual do Parque.

O Parque Bensaúde é hoje um local de referência não só para 
os habitantes da freguesia, mas também para a cidade. 

Em 2016 a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, 
em conjunto com a CML, criou uma nova entrada, através 
da Estrada da Luz, o que conferiu uma maior visibilidade ao 
Parque com a consequente crescente utilização.
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1. INTERVENÇÃO

A junta de freguesia procedeu à melhoria das condições básicas de suporte 
à atividade lúdica e recreativa quotidiana do parque. Nomeadamente ao 
nível da construção de novos pavimentos, rede de drenagem e iluminação. 
Uma vez que o Parque Bensaúde acolhe um vasto e significativo conjunto 
de espécies arbóreas, e se insere junto a uma malha urbana bastante densa 
e populacional, procedeu-se à criação no interior do Parque, de uma 
rede de combate a incêndios. Serão ainda executadas, no âmbito desta 
intervenção, a construção de instalações sanitárias e portaria

Foram requalificados os equipamentos destinados ao recreio, 
nomeadamente, duas zonas distintas de parque infantil, parque fitness, 
parque de merendas e parque canino. Foram efetuadas as respetivas 
reparações e a recarga do areão. Foram colocados bebedouros que 
servem quer o parque infantil quer o parque canino. 

2. MATERIALIDADES

Pavimentos
Criação de percursos com 3 m de largura em saibro estabilizado 
(macadame), com drenagem lateral em valas de pedra calcária, com 
grelhas sumidouras em pedra. A rede de percursos proposta assenta,  
na grande maioria, sobre o traçado já existente.

Drenagem
O sistema de drenagem associado aos percursos encontra-se ligado  
ao sistema de valas existentes com posterior ligação ao ponto coletor 
de águas pluviais.

Iluminação
Considerando que o Parque tem um horário de funcionamento alargado, 
principalmente no Inverno, a ausência de iluminação era um fator de 
insegurança. Foram assim instalados equipamentos eficientes e com 
intensidades adequadas à utilização do Parque.

Rede de combate a incêndios
Uma vez que o Parque Bensaúde acolhe um vasto e significativo conjunto 
de espécies arbóreas, e se insere junto a uma malha urbana bastante densa e 
populacional, criou-se no interior do Parque, uma rede de combate a incêndios.

Estufa-fria
Na presente intervenção foi criada uma solução ao nível do solo, que 
permite a utilização em pleno daquele espaço, até então inacessível.
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PERFIL

Margem
Narrativa

O que é a Margem Narrativa?

A Margem Narrativa é uma associação cultural sem fins 
lucrativos, criada com o objetivo de promover e divulgar 
a cultura nas suas mais diversificadas vertentes e áreas, 
constituída por profissionais com larga experiência: atores, 
realizadores, escritores e artistas plásticos.

Ao longo dos últimos anos, a Margem Narrativa criou, 
produziu e divulgou numerosas criações teatrais, de Norte 
a Sul de Portugal, a esmagadora maioria em salas onde 
normalmente a criação teatral nunca se tinha deslocado, ou só 
raramente se deslocava. A combinação de uma boa seleção de 
textos com o desejo de fruição de vastos públicos disponíveis 
para os ver, aliados a elencos constituídos por atores e atrizes 
de reconhecido mérito, foi a chave para o sucesso

Como e quando surgiu a ideia
da criação desta associação?

O gosto pelo teatro e pelas artes de uma maneira geral, a 
amizade e o prazer que temos em estar e trabalhar juntos 
deu-nos sempre uma forte motivação. Assim, em 2004, 
começámos a montar os primeiros espetáculos. A recetividade 
foi incrível! E fomos continuando… até hoje!

Quem são os responsáveis pela 
Margem Narrativa? 

São os atores Almeno Gonçalves, António Melo e Joaquim 
Nicolau. 

Qual é a vossa missão?

A Margem Narrativa começou por se dedicar à criação e 
produção de teatro tendo, ao longo dos anos, desenvolvido 
uma intensa atividade de criação e produção teatrais com o 
objetivo de responder à dinamização teatral de territórios 
normalmente afastados dos circuitos teatrais tradicionais. 
A Margem Narrativa tem, por isso, razões para crer que a 
sua aposta na descentralização cultural tem contribuído 
positivamente para uma efetiva dinamização do panorama 
cultural do nosso país.

Quais os principais trabalhos 
realizados?

Podemos destacar “As Mentiras que os Homens Contam” a 
partir de textos de Luís Fernando Veríssimo; “Sílvia” de A.R. 
Gurney; “A Dona da História” de João Falcão; “Loucura dos 
50” de Frederico Pombares, Henrique Dias e Roberto Pereira; 
“Os Portas” de John Godber; “E Tudo o Casamento Levou” 
de Pierre Palmade e Muriel Robin; entre muitos outros.

Sabendo que estão sediados na nossa 
freguesia, qual a vossa opinião sobre 
São Domingos de Benfica?

É um bairro que continua a preservar as características de 
“bairro”. Tem comércio tradicional, escolas, espaços culturais, 
históricos e gastronómicos. E é um bairro muito dinamizado 
também pelos moradores. 

A Margem Narrativa está sediada 
em São Domingos de Benfica há 10 anos, gostamos 
muito, acreditamos que já fazemos parte 
do bairro e queremos continuar!

Acompanham a agenda cultural
da freguesia?

Sim. Na verdade, acompanhamos de uma maneira geral as 
notícias e atividades da freguesia.

Alguma sugestão que queiram 
deixar à junta de freguesia?

Continuação do bom trabalho e contem connosco!
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LOJA

Sabores
de Aveiro 

Rua Conde de Almoster, 72

Inaugurada a 25 de abril de 2019, a Sabores de Aveiro nasceu 
com o objetivo de trazer para a capital algumas das mais 
conhecidas iguarias da cidade dos sete canais. Entre elas, a tripa 
doce (vendida em quiosques), a bolacha americana (vendida 
na praia) e os fresquinhos ovos moles (doce conventual mais 
famoso da cidade de Aveiro). Também não podia faltar a flor de 
sal, inserida na criação “Tesouros da Ria”, umas crackers salgadas 
com temas e sabores relacionados com a Ria de Aveiro. Este é um 
pequeno espaço dedicado aos sabores, mas não só. Quem por 
lá passa tem também a possibilidade de apreciar e obter peças 
decorativas em madeira, personalizáveis ao gosto do cliente. Esta 
é uma parceria com as “Letras de Madeira”, empresa Aveirense 
com peças inspiradoras para casamentos, batizados, festas ou 
mesmo um miminho para oferecer a alguém. 

Traga um amigo e venha conhecer este espaço, com 
decoração alusiva à cidade de Aveiro. Já sente o cheirinho 
da tripa? Então faça uma visita!

Cristiana Simões, 21 anos
Veio para Lisboa para estagiar e trabalhar na sua área, o 
teatro. Após alguns meses, decidiu trazer um pouco da sua 
cidade natal para a capital, criando assim uma forma de 
sustento, sustento esse que infelizmente o mundo das artes 
nem sempre permite. Juntando assim o útil ao agradável, 
quer que os aveirenses que migraram para Lisboa se sintam 
em “casa” e também expandir os sabores mais característicos 
de Aveiro. Para ela é motivo de grande orgulho que tantos 
portugueses apreciem o melhor que Aveiro tem.

Roteiro
Comercial



PADARIA

Papo-Seco

Pão fresco desde 1925
Estrada de Benfica, 285

Somos pelo pão, pela farinha, pelas pessoas e pela cidade. 
E somos assim há quase um século, a ver Lisboa crescer. 
A cozer papo-secos todos os dias, a madrugar, a acreditar 
que a nossa vida também é feita de pão com manteiga. 
Somos pelo pão sem tretas, de miolo aberto, a pedir para 
ser comido sem culpa ou sacrifício. Somos pelas bancadas 
de pedra, pelos sorrisos honestos, pelos biscoitos de milho, 
pelos dedos de conversa com a vizinha da frente. Somos 
pelo que somos todos os dias ao balcão e todas as noites à 
porta do forno. 

Em 1925 os tempos eram outros e os padeiros também. Dois 
decidiram que eram mais fortes juntos  que cada um na sua 
madrugada e o resultado foi um processo de concentração 
que criou a Sociedade Fabril de Panificação – SOFAPA. 
Durante décadas os senhores Manueis e Joaquins de Benfica 
e Campolide, padeiros de mão cheia e fibra clara, juntaram-se 
ao projeto, criando uma das maiores sociedades de padarias 
que a cidade viu no século XX.

É essa história que é hoje servida quente ao balcão do Papo-
Seco, que abriu na Estrada de Benfica, 285, na Primavera, junto 
à fábrica. A Isabel honra a herança em cada sorriso e nos papo-
secos, vianas e formas que devolve a quem a cumprimenta. 
Agora ainda com fofos de benfica, biscoitos variados e um café 
quente como preciosidades, para acordar a sentir o dia nas 
mesas de pedra e no cheiro a farinha torrada. Não há jovens de 
barbas longas, nem modas estrangeiras, nem preços modernos. 
Há pão genuino, urbano, feito por homens e mulheres de 
Lisboa para quem vive perto. Há pão fresco desde 1925.

Roteiro
Comercial
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RESTAURANTE

O Portal
das Laranjeiras

Nova oferta na freguesia
Estrada das Laranjeiras, 227

Um restaurante acolhedor e com ótima localização, 
muito próximo do Jardim Zoológico, na Estrada das 
Laranjeiras, construído nas antigas cavalariças do 
Palácio do Conde de Farrobo, um edifício da segunda 
metade do século XVIII.

Aqui encontra uma decoração que o vai supreender, um 
atendimento simpático, acolhedor e eficiente, onde se 
destaca igualmete a mais valia da qualidade/preço.

Pode escolher pratos saborosos ,  dos quais destacamos o 
nosso Arroz de Garoupa, o Leitão Assado e a verdadeira 
Francesinha Portuense, entre muitas outras opções 
igualmente deliciosas.

O Portal das Laranjeiras está preparado para receber 
grupos até 45 pessoas.

Especialidades

Arroz de garoupa 13,50 euros

Francesinha 10.00 euros

Menu do dia completo 9,90 euros.

Roteiro 
Gastronómico
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INFORMAÇÃO

Lei das beatas

A lei 88/2019, publicada dia 3 de setembro em Diário da 
República, vem proibir “o descarte em espaços públicos 
de pontas de cigarro, charutos ou outros cigarros 
contendo produtos de tabaco”. A Lei entrou em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação, 4 de setembro, mas 
as contraordenações apenas passarão a ser aplicadas 
um ano após a publicação da presente lei, ou seja, em 
setembro do ano corrente.

As coimas começam nos 25 euros 
e podem chegar aos 250 euros, 
enquanto para as empresas que não 
disponibilizem cinzeiros, mas que 
sejam obrigadas a isso, começam 
nos 250 euros e podem ir até aos 
2.500 euros.

O Governo, no prazo de 180 dias a partir da data da entrada 
em vigor da presente lei, cria um sistema de incentivos, no 
âmbito do Fundo Ambiental, para as entidades identificadas, 
estabelecimentos comerciais, designadamente, de restauração 
e bebidas, os estabelecimentos onde decorram atividades 
lúdicas, todos os edifícios onde é proibido fumar, empresas 
que geram transportes públicos e nos edifícios destinados 
a ocupação não habitacional, nomeadamente, serviços, 
instituições de ensino superior, atividade hoteleira e 
alojamento local se adaptarem ao cumprimento da obrigação 
de disponibilização de cinzeiros e equipamentos próprios 
para a deposição de resíduos de produtos de tabaco. 

A presente lei aprova medidas para a adequada deposição, 
recolha e tratamento dos resíduos de produtos de tabaco e 
medidas de sensibilização e de informação da população com 
vista à redução do impacto destes resíduos no meio ambiente.

Para efeitos da presente lei, as pontas 
de cigarros, charutos ou outros cigarros 
contendo produtos de tabaco são 
equiparadas a resíduos sólidos urbanos. 

As ações incidem, essencialmente, sobre o 
impacto ambiental da deposição de pontas 
de cigarros, de charutos ou outros cigarros 
no meio ambiente, nomeadamente meio 
marinho, e na rede de esgotos.

A cada minuto são atiradas cerca de 7 mil pontas de cigarro para o chão. 
O objetivo é reduzir este número, diminuindo o impacto das beatas de cigarro 
no meio ambiente.



As beatas são a maior fonte
de lixo nos oceanos 

Os filtros de cigarro podem parecer pequenos e 
relativamente inofensivos, mas podem causar danos 
irreversíveis aos oceanos e à vida selvagem em geral, 
particularmente nos números em que são encontrados 
atualmente. Muitas pessoas acreditam que os filtros de 
cigarro são biodegradáveis.

O termo “poluição dos oceanos” muitas vezes traz à ideia 
imagens de palhinhas, garrafas e outros resíduos de plástico. 
No entanto, os filtros de cigarro são indiscutivelmente uma 
forma muito mais prejudicial de desperdício e não têm 
tido a atenção que merecem. Os filtros libertam poluentes 
do fumo, como nicotina, arsénio e chumbo - que acabam 
por ser consumidos por várias espécies marinhas que, 
muitas vezes, vão parar à nossa mesa.

Um relatório recente, citando dados registados por uma 
ONG, que organiza limpezas de praia desde 1986, afirma 
que aproximadamente 60 milhões de filtros de cigarro foram 
apanhados desde a década de 80. Isto ultrapassa em muito 
a quantidade de sacos plásticos, embalagens de alimentos, 
garrafas de bebidas ou palhinhas retiradas dos nossos 
oceanos. Alguns banhistas deitam fora as beatas de cigarros 
diretamente para a areia da praia. Noutros casos, as pontas de 
cigarro são levadas pela chuva para os rios, depois para outros 
cursos de água e, finalmente, para o mar onde depois acabam 
por ir, novamente, dar às praias empurradas pela ondulação.

Embora a indústria de cigarros esteja à procura de soluções 
mais ecológicas para a produção de filtros de cigarro e já 
esteja nesta busca há algum tempo, os fumadores estão 
a ser incentivados  - tanto por causa da natureza quanto 
pela saúde pública - a considerar se é assim um esforço 
tão grande começarem a livrar-se das beatas de forma 
responsável para com a Natureza.
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Junta de Freguesia 
de São Domingos de Benfica

A junta de freguesia vai proceder ao reforço da colocação 
de papeleiras com cinzeiros nas zonas críticas do território 
e do que diariamente é percecionado pelas equipas da 
higiene urbana, nomeadamente junto a estabelecimentos 
comerciais, bolsas de estacionamento, paragens de 
transportes públicos e espaços de lúdicos. Igualmente 
serão implementadas ações de sensibilização junto das 
escolas da freguesia sobre a implementação da lei e os 
riscos ambientais decorrentes das beatas de cigarros. 



34 _ SÃO DOMINGOS

ESPAÇO PÚBLICO

Um dia com as Equipas  
de Manutenção do Espaço Público  
e Espaços Verdes
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ESPAÇO PÚBLICO

Nivelamento de Passadeiras 

O nivelamento de passadeiras prevê contribuir para a criação 
de melhores condições de acessibilidade e/ou segurança nas 
passagens de peões na freguesia de São Domingos de Benfica. 

Existem em São Domingos de Benfica, cerca de 439 passadeiras, 
durante os anos de 2017 e 2018, forma niveladas 50 passagens de 
peões. Encontram-se atualmente por nivelar, cerca de 100 passadeiras. 
O plano de intervenções prevê o nivelamento de mais 56 passadeiras. 

De acordo com o Manual de Espaço Público, da CML “Lisboa: 
o desenho da rua”, a presente intervenção considera que 
as passadeiras para peões devem assegurar as condições 
necessárias de segurança, as quais incluem a opção por 
materiais adequados à sua sinalização tátil e uma correta 
sinalização, integrando assim as seguintes componentes: 

Área de proteção no passeio, que representa uma superfície 
de proteção, livre de obstáculos que possam prejudicar o 
avistamento do peão pelos condutores; 

Piso tátil, que representa um tipo de revestimento, específico 
e inconfundível, que permita ao peão detetar de forma clara 
a existência da passagem de peões, a sua largura e a direção 
do seu atravessamento;

Ressalto zero, que corresponde à transição entre o percurso 
acessível e a rodovia;

Área de atravessamento, que corresponde a uma área sobre 
a rodovia, que determina o prolongamento do espaço de 
circulação pedonal.

Requalificação de zonas pedonais
e remoção de barreiras 
arquitetónicas em espaço público 

Estas intervenções têm como principal objetivo contribuir para 
a melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade nas 
ruas de São Domingos de Benfica. Integradas na estratégia de 
intervenção no espaço público, que tem vindo a ser desenvolvida 
pela junta de freguesia, estas pequenas alterações, que muitas 
das vezes passam quase despercebidas, garantem o conforto e a 
segurança de um grande número de pessoas cuja mobilidade é 
condicionada ou reduzida.

Remover obstáculos, criar corrimões, regularização de 
pavimentos pedonais, são algumas das ações que são realizadas e 
que contribuem para a melhoria das condições de utilização das 
zonas pedonais. 

Zonas a Intervir:
- Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis
- Rua António Martins
 - Avenida Madame Curie
- Bairro das Furnas”

Intervenções a executar ao abrigo do 
contrato de delegação de competências
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Saiba mais em:

Se tem mais de 65 anos ou grau de invalidez igual ou superior a 60%, podemos 
ajudá-lo a  criar melhores condições de acessibilidade e segurança na sua 
habitação. Contacte a secretaria  da Junta da Freguesia de São Domingos de 
Benfica ou inscreva-se no site indicado abaixo.
Programa a executar ao abrigo do Contrato de Delegação de Competências com o Município de Lisboa.

+ SEGURANÇA ACESSIBILIDADE

Casa Aberta
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+ SEGURANÇA ACESSIBILIDADE

Programa
Casa Aberta

O que é?

O Casa Aberta é um programa gratuito que pretende melhorar 
as condições de segurança e acessibilidade em habitações 
particulares onde residam pessoas com mais de 65 anos ou com 
grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

Objetivo

Identificar as situações de risco para a acessibilidade e segurança 
dos habitantes, desde a entrada no prédio até às várias divisões 
da habitação.  Realizar pequenas intervenções, desenvolvidas 
e acompanhadas por técnicos da Junta de freguesia, com vista 
a eliminar barreiras físicas, reduzir o risco de queda, facilitar 
a prestação de assistência pessoal, aumentar a autonomia e 
qualidade de vida.

A quem se destina?

A pessoas idosas com 65 anos ou mais e a pessoas com grau de 
incapacidade igual ou superior a 60%. O programa intervém 
apenas em habitações particulares. Não intervém em habitações 
municipais, nem em equipamentos sociais.

Como pedir apoio?

Deve apresentar um pedido através de preenchimento de 
formulário entregue na Secretaria da Junta de Freguesia de São 
Domingos de Benfica ou envio para geral@jf-sdomingosbenfica.pt

Programa a executar ao abrigo do Contrato de Delegação de 
Competências com o Município de Lisboa.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

Manutenção e Limpeza de Espaços Públicos
Manter e conservar pavimentos pedonais
Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas 
e sumidouros.
Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano no espaço 
público, com exceção do que seja objeto de concessão, 
assegurando a uniformidade estética e funcional dos mesmos.
Conservar e reparar a sinalização horizontal e vertical.
Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários, 
de acordo com o parecer prévio das entidades competentes.
Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes.
Assegurar a aquisição, colocação e manutenção das placas 
toponímicas.

Gestão e Manutenção de Equipamentos
Gerir, conservar e reparar equipamentos sociais 
(equipamentos culturais e desportivos de âmbito local / 
escolas e estabelecimentos de educação do 1.º ciclo / pré-
escolar, creches e jardins de infância / centros de apoio à 
terceira idade).
Criar, construir, gerir e manter parques infantis públicos.
Criar, construir, gerir, conservar e promover a limpeza de 
balneários, lavadouros e sanitários públicos.
Assegurar a gestão e manutenção corrente de feiras e mercados.

Habitação e Intervenção Comunitária
Promover e executar projetos de intervenção comunitária 
nas áreas da ação social, cultura, educação e desporto, em 
especial em bairros de intervenção prioritária.
Participar, em cooperação com instituições de solidariedade 
social, em programas e projetos de ação social no âmbito 
da freguesia.
Apoiar atividades culturais e desportivas de interesse 
para a freguesia que não sejam objeto de apoio por parte 
da Câmara Municipal de Lisboa.
Contribuir para as políticas municipais de habitação, 
através da identificação de carências habitacionais e 
fogos disponíveis e, ainda, da realização de intervenções 
pontuais para melhoria das condições de habitabilidade.
Definir critérios especiais nos processos de realojamento.

Educação 
Promover as AEC (Atividades de Enriquecimento 
Curricular) no 1.º ciclo do ensino básico com atividades de 
carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, 
formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos 
domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, 
de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 
voluntariado e da dimensão europeia da educação;
Assegurar o acompanhamento das crianças na educação 
pré-escolar antes e ou depois do período diário de atividades 
educativas e durante os períodos de interrupção destas 
atividades, através das AAAF (Atividades de Animação e 
de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar);
Assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico antes e ou depois das componentes do 
currículo e das AEC, bem como durante os períodos de 
interrupção letiva, através das CAF (Componente de 
Apoio à Família no 1.º ciclo do Ensino Básico).
Assegurar e gerir toda a logística inerente às Refeições Escolares 
Assegurar limpeza geral anual e pequenas reparações 
em escolas do 1.º ciclo do ensino básico e nos jardins de 
infância da rede pública

Licenciamento de Proximidade
Utilização/ocupação da via pública
Afixação de publicidade de natureza comercial, quando 
a mensagem está relacionada com bens ou serviços 
comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o 
domínio público contíguo à fachada do mesmo
Recintos improvisados
Atividades ruidosas de caráter temporário, previstas nos 
regulamentos municipais
Registo e licenciamento de cães e gatos
Venda ambulante de lotarias
Arrumador de automóveis
Realização de acampamentos ocasionais
Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, 
elétricas e eletrónicas de diversão
Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos 
públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre
Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos 
públicos em agências ou postos de venda

Competências Juntas de Freguesia
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O que fazer com o lixo?

Residentes

Separam o lixo
Fecham bem os sacos do lixo 
indiferenciado (no papelão e vidrão 
não se usam sacos)
Mantêm as tampas dos contentores 
fechadas
Respeitam os dias e horas estipuladas 
para a sua zona para pôr e recolher 
os contentores da rua
Asseguram a limpeza dos 
contentores dos prédios
Pedem à Câmara para substituir 
contentores danificados ou 
desaparecidos
Apanham os cocós do seu cão 
e metem-nos no lixo comum 
ou nas papeleiras, em sacos fechados
Não abandonam na rua sacos do 
lixo, entulho de obras, lixo resultante 
da limpeza de jardins e objectos 
volumosos (monstros), mesmo 
que seja junto de contentores ou 
ecopontos
Agendam com a Câmara a recolha 
pontual de resíduos (até 1m3)

Comerciantes

Não abandonam caixas de cartão 
e embalagens à porta dos 
estabelecimentos (a não ser no 
âmbito do sistema implementado na 
sua área, e autorizado pela CML)
Nas esplanadas, disponibilizam 
cinzeiros e caixotes do lixo: e não 
deixam restos de comida para 
pombos ou outros animais errantes
Agendam com a Câmara a recolha 
pontual de resíduos (até 1m3)

Câmara Municipal

Fornece contentores para o lixo 
doméstico e equiparado
Recolhe o lixo dos contentores que instala
Recolhe o lixo volumoso (monstros) 
mediante agendamento prévio 
- 808 203 232
Varre e lava as avenidas 
e ruas principais
Limpa graffitti  e publicidade ilegal
Instala e lava papeleiras
Limpa terrenos camarários vazios
Desinfesta e faz o controlo de pragas 
em espaço público

Junta de Freguesia

Varre e lava os passeios
Limpa as sarjetas
Despeja as papeleiras

Quem é
o responsável
pela limpeza da cidade?
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SAÚDE

Nova Unidade  
de Saúde Familiar  
do Alto dos Moinhos

Durante a manhã do dia 17 de janeiro, decorreu a cerimónia 
de colocação da 1ª pedra da construção da nova Unidade 
de Saúde Familiar (USF) do Alto dos Moinhos, uma nova 
geração de Centros de Saúde na cidade de Lisboa. 

Inserida no programa de substituição de 14 equipamentos de 
saúde, sem condições de acessibilidade e conforto, esta USF 
resulta de um protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa 
e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo. Em São Domingos de Benfica, na Rua Cidade de Rabat, 
irá nascer uma das primeiras unidades de saúde de nova 
geração da cidade.

Além de cuidados de saúde primários, terá como valências: 
exames de diagnóstico, saúde materna e infantil, medicina 
dentária, nutricionista e análises. Serão mais de 15.000 os 
fregueses de São Domingos de Benfica que irão beneficiar 
com esta nova USF na nossa freguesia que entra em 
funcionamento em maio de 2021.

O edifício ocupará uma área bruta de 1.052m2 e localiza-se 
numa importante malha urbana da freguesia, igualmente 
servida por uma rede de transportes públicos, com boas 
ligações aos eixos viários existentes.

Após vários meses de trabalho com a Câmara Municipal de 
Lisboa, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica 
congratula-se por esta iniciativa que visa a melhoria da 
proteção da saúde dos nossos habitantes. Aproveitamos 
para apelar à melhor colaboração dos moradores na zona 
envolvente e agradecemos antecipadamente a compreensão 
de todos pelos incómodos certamente causados durante a 
execução da obra.
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ECONOMIA LOCAL

Concurso de Montras 
de Natal

 

6ª Edição do Festival 
das Sopas

Pequeno Almoço 
Empresarial

Decorreu no dia 17 de janeiro a cerimónia de entrega dos 
prémios aos vencedores do Concurso “Montras de Natal 
2019”. Nesta que foi a 6ª edição do concurso, organizado 
pela junta de freguesia, participaram com as suas montras 83 
estabelecimentos comerciais da freguesia, que estimularam e 
embelezaram as ruas de São Domingos de Benfica na época 
natalícia. Os prémios atribuídos aos 5 primeiros classificados 
foram adquiridos no comércio local, tendo ainda sido atribuído 
o valor de 250€ a uma instituição de solidariedade da freguesia.

Recordamos as montras vencedoras desta edição:
1º Lugar - Montra 15 - Owly Academia 

2º Lugar - Montra 5 - A Ferraria 

3º Lugar - Montra 65 - TasteN’Vape 

4º Lugar - Montra 39 - Hospital Veterinário das Laranjeiras

5º Lugar - Montra 4 - Editora Hogrefe

A 6ª Edição do Festival das Sopas de São Domingos de 
Benfica, promovida pelo Agrupamento 523 - São Tomás de 
Aquino, com o apoio da Junta de Freguesia de São Domingos 
de Benfica, superou as melhores expectativas. No dia 16 de 
novembro o Mercado de São Domingos de Benfica encheu-
se com uma procura extraordinária para muitos poderem 
saborear este prato típico tão português. O Festival das Sopas 
de São Domingos de Benfica é já um emblema de qualidade 
da Freguesia e tem vindo a ganhar expressão desde a sua 1ª 
Edição. A todos os que se associaram a esta Festa das Sopas, 
agradecemos o espírito de solidariedade manifestado.

Para reforçar a divulgação da Rede São Domingos Emprega 
- um projeto orientado para dar resposta às questões da 
empregabilidade e que se complementa com a existência do 
Gabinete de Inserção Profissional - realizou-se no dia 20 de 
novembro, no Palácio Marquês de Fronteira, um encontro 

com empresas e instituições locais. Quais os novos desafios 
do mercado de trabalho e quais as dinâmicas e serviços 
existentes - na nossa freguesia e na cidade - para apoiar a 
integração no mercado de trabalho de pessoas em situação 
de desemprego bem como, para apoiar as empresas na 
seleção e recrutamento de colaboradores, foram alguns dos 
temas abordados neste encontro que serviu também para 
promover um momento de networking entre os presentes.
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TRADIÇÕES E FESTIVIDADES 

Magusto 

 

Festa da  
Castanha

A Festa da Castanha de São Domingos de Benfica, nos 
dias 9 e 10 de novembro, trouxe muita castanha, produtos 
da terra e fruta da época da Região de Trás-os-Montes e 
Alto Douro. Ao longo de todo o fim de semana não faltou 
muito entretenimento, comida e bebidas tradicionais, 
tendo sido esta uma oportunidade para os visitantes 
provarem diversas iguarias relacionadas com a castanha, 
entre outros produtos gastronómicos. O programa desta 
edição da Festa da Castanha incluiu, também, diversas 
animações musicais, divertimentos e um magusto num 
assador gigante.

Em São Domingos de Benfica cumpriu-se a tradição no dia 
8 de novembro, na Quinta da Alfarrobeira. O tradicional 
Magusto, promovido pela junta de freguesia, contou com a 
presença de muitos fregueses numa tarde muito animada 
e cheia de convívio ao som de música regional e à volta do 
Magusto, onde não faltou a Água Pé, a Jeropiga e claro, as 
castanhas quentes e boas
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TRADIÇÕES E FESTIVIDADES

Funcionários da Junta 
de Freguesia de São 
Domingos de Benfica 
visitam Jardim 
Zoológico

 

Mercado de Natal 
de São Domingos 
de Benfica

Funcionários e Colaboradores da Junta de Freguesia, e 
suas famílias, estiveram no passado dia 22 de dezembro 
no Jardim Zoológico para um dia de convívio e partilha 
inserido na quadra natalícia. Oportunidade para agradecer 
o empenho e a dedicação permanentes para com a nossa 
freguesia ao longo do ano que passou, pelo muito que 
fizeram e pelo que estão a fazer, mas com uma redobrada 
ambição para prosseguir o trabalho realizado e responder 
aos novos desafios deste novo ano.

Durante os dias 29 de novembro e 12 de janeiro decorreu, 
na Praça Marechal Humberto Delgado em Sete Rios, o 
Mercado de Natal de São Domingos de Benfica. 

Não faltou a animação e a magia do Natal, com uma 
árvore gigante de 20 metros, a Casa do Pai Natal e muitas 
diversões para toda a família.



ROTEIRO CULTURAL

Palácio
Bensaúde

Oferecendo um contraste sereno 
com as construções que pairam em 
sua volta, o conjunto formado pelo 
Palácio e Jardins Bensaúde, situado 
entre os números 151 e 157 da 
Estrada da Luz, é uma peça histórica 
de grande relevância que importa 
conservar e tanto quanto possível 
valorizar. 

O conjunto de propriedades, designadas primitivamente 
de “Quinta de Santo António das Frechas”, “Quinta da 
Panasqueira ou Ferrão” e “Quinta dos Prostes ou Prestes”, 
ocupando uma extensa área de 163.107 m2, desde tempos 
imemoriais pertenceu à família Bensaúde, de onde provém 
afinal a sua denominação. Todas elas compostas por uma área 
urbana e rústica, merece particular destaque a “Quinta de Stº 
António das Frechas”. Edificada nos finais do século XVIII 
pela Ordem Franciscana que a destinaram a casa de repouso, 
foi embelezada e engrandecida no início do século XX por 
Vasco Elias Bensaúde, dela constando um palacete, antiga 
residência daquele proprietário, jardins e terrenos destinados 
à cultura de cereais, atualmente desaproveitados. 
A fachada que confere grande dignidade e todo o arranjo 
arquitetónico, acusam a traça do seu arquiteto: Raul Lino.
Na construção da casa apalaçada, verifica-se um requintado 
bom gosto e uma técnica perfeita na sua execução. Há grandes 
salões, luxuosamente adornados, com paredes revestidas de 
azulejo reproduzindo figuras campestres e paisagens, tetos 
estucados e pintados, fogões de sala emoldurados em talha do 
século XVIII, com colunas em estilo salomónico. 
O jardim palacete é limitado por um muro de alvenaria (que 
desempenha em parte funções de suporte de terras), tendo 
acesso direto à Estrada da Luz por dois portões de ferro, sendo 
um para as viaturas e outro para peões. Dispõe de um lago 
com pérgulas, zonas relvadas, roseiral, buxo ornamental e um 
conjunto de escadarias e caminhos lajeados, aproveitando o 

declive acentuado do terreno. Dele constam ainda as outrora 
habitações do pessoal, oficina de carpintaria, cocheira, duas 
estufas quentes e uma estufa fria, campo de ténis, canil e 
aviário para espécies exóticas.
A poente do jardim situa-se uma área apreciável de mata do 
maior interesse e valor, com vegetação de ótimos exemplares, 
alguns exóticos. Aprazível zona onde se pode desfrutar de uma 
benéfica tranquilidade campestre, ela constitui um pequeno 
pulmão verde dentro da freguesia. A propriedade foi adquirida 
pelo Estado em 1980 com finalidade de nela construir as 
novas instalações do Instituto Geográfico e Cadastral e se 
implantarem instalações provisórias ou definitivas de outros 
serviços. Atualmente nas instalações do Palácio funcionam os 
serviços da Inspeção-Geral da Defesa Nacional.
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PERFIL COLABORADOR

João Neto
Higiene Urbana

Olá! Sou o João Neto e coordeno o 
serviço de Higiene Urbana da junta 
de freguesia.

Confesso que, quando estudava Engenharia de Produção 
Industrial, não imaginava que um dia pudesse vir a 
trabalhar nesta área. Ainda assim, a abordagem que 
fazemos ao planeamento diário de operações, acaba por 
ser muito semelhante ao ambiente industrial, podendo 
mesmo ser comparável, quando olhamos para algumas 
das deslocações das viaturas, por exemplo, a uma operação 
logística tipo porta-a-porta com todas as preocupações de 
eficiência que essa execução pode gerar.

E esse planeamento de operações acaba por ser uma rotina? Antes 
fosse! Na realidade, com a introdução de cada vez mais variáveis 
e também de novas competências, é muito improvável que se 
estabeleçam verdadeiras rotinas. Um exemplo: o número de 
pessoas que entram na freguesia para trabalhar, utilizar os muitos 
serviços públicos, empresariais ou hospitalares instalados, não é 
o mesmo em cada dia. O tipo de hábitos que vemos nos próprios 
moradores não é o mesmo em cada dia, mas é um pouco mais 
previsível. Mas uma coisa é certa: cada uma dessas pessoas, 
moradora ou não, vai produzir lixo que pode ou não acabar por 
ser um problema para o nosso serviço. Mais ainda, cada uma 
dessas pessoas tem uma expectativa e uma perceção da limpeza 
da rua a que o nosso serviço tem de conseguir corresponder e de 
forma positiva ou mesmo ao nível da excelência.

Como é que sei se estamos a fazer um bom trabalho? Felizmente 
muitos dos nossos moradores compreendem, respeitam, 
felicitam o nosso esforço diário e procuram os elementos 
da nossa equipa na rua para deixar palavras de incentivo 
que nos animam a tentar procurar fazer ainda mais e ainda 
melhor. Outros incentivam-nos enviando os seus pedidos 
ou solicitações, que tentamos atender com toda a brevidade. 
É uma forma de estar que encontrei na freguesia e na equipa 
que coordeno. Equipa que é admirável e por quem tenho uma 
profunda admiração pela extrema dedicação de cada um deles.

Como é que sei se estamos a fazer 
um bom trabalho? Felizmente muitos 
dos nossos moradores compreendem, 
respeitam, felicitam o nosso esforço 
diário e procuram os elementos 
da nossa equipa na rua para deixar 
palavras de incentivo que nos 
animam a tentar procurar fazer 
ainda mais e ainda melhor. 



Breves

Novo Espaço Cidadão

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e  a 
Agência para a Modernização Administrativa (AMA) 
assinaram no dia 17 de fevereiro o protocolo que permite 
a implementação de um novo Espaço Cidadão no edifício 
sede da Junta de Freguesia. A partir de março, na secretaria 
do edifício sede da junta de freguesia, a população de São 
Domingos de Benfica terá à sua disposição o novo Espaço 
Cidadão de São Domingos de Benfica!

Neste novo espaço, os cidadãos vão poder tratar de assuntos 
da sua vida quotidiana como a renovação da carta de condução, 
a alteração de morada, pedido de certificações do registo 
civil, marcações de consultas no Serviço Nacional de Saúde, 
renovação e alterações ao cartão do cidadão, assuntos 
relacionados com o Instituto da Segurança Social, Caixa 
Geral de Aposentações, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 
ADSE ou Autoridade Tributária.

No total, a população terá ao seu dispor mais de 250 serviços 
administrativos prestados por 18 diferentes entidades 
neste novo Espaço Cidadão da Junta de Freguesia de São 
Domingos de Benfica.

ROTEIRO CULTURAL

Breves

Jardim Zoológico e Junta de 
Freguesia de São Domingos de 
Benfica juntos no Clube da Natureza

O Jardim Zoológico lançou um novo projeto no âmbito da 
Educação para a Conservação – CLUBE DA NATUREZA – 
em parceria com a Junta de Freguesia de São Domingos de 
Benfica, freguesia onde se insere, e dirigido à comunidade. Este 
projeto ganhou um prémio da Associação Mundial de Zoos 
e Aquários (WAZA) no âmbito da “Nature Connect Grant” 
e tem por objetivo o desenvolvimento de várias iniciativas 
nos espaços verdes da freguesia, através de um Passaporte 
familiar, que inspirem as famílias a ligarem-se à Natureza e a 
tomarem medidas para apoiar a sua Conservação.

O CLUBE DA NATUREZA foi lançado no dia 19 de maio 
no seguimento das comemorações do Dia Internacional da 
Família com a Atividade “Árvores com História”. Esta foi 
apenas a primeira de várias atividades que o Jardim Zoológico 
irá desenvolver na freguesia.
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ROTEIRO CULTURAL

Breves

Chafariz de Santo António da 
Convalescença

EPAL e Câmara Municipal de Lisboa uniram esforços e 
vão celebrar um protocolo que prevê, entre outras coisas, 
restaurar 18 chafarizes pela cidade de Lisboa entre os quais 
se inclui este emblemático Chafariz da nossa Freguesia. 
Após muita insistência da junta de freguesia e da sua 
população, o Chafariz de Santo António da Convalescença, 
ou também conhecido como Chafariz das Águas Boas, vai 
finalmente ser recuperado. A intervenção de conservação 
e restauro irá acontecer já em 2020 ficando estabelecido 
no protocolo, após as intervenções, que será a Câmara 
Municipal de Lisboa a garantir a manutenção e limpeza 
periódica do chafariz, bem como do espaço público 
envolvente. 

ROTEIRO CULTURAL

Breves

Crianças do Lar Madre Teresa de 
Saldanha recebem presente especial

A equipa de Futebol Feminino do Sport Lisboa e Benfica 
recebeu no Estádio da Luz, no dia 19 de dezembro, as 
crianças do Lar Madre Teresa de Saldanha / Congregação 
de Santa Catarina de Sena, instituição de acolhimento da 
Freguesia de São Domingos de Benfica que é apoiada pela 
nossa Autarquia. As jovens receberam para além dos seus 
presentes favoritos, adquiridos pelas próprias jogadoras do 
plantel encarnado e pela junta de freguesia, um enorme 
carinho levando desta forma alegria e felicidade a estas 
crianças que certamente tiveram um Natal muito mais feliz.
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ROTEIRO CULTURAL

Breves

Janeiras na Junta de Freguesia

Em dia de Reis, cantaram-se as “Janeiras” na Junta de 
Freguesia de São Domingos de Benfica desejando-se com 
este momento um feliz ano novo a toda a comunidade. 
Uma atuação que teve como protagonista o Coro da 
Academia de São Domingos de Benfica, dirigido pelo 
Maestro José Eugénio Vieira. 

ROTEIRO CULTURAL

Breves

Prevenção dos efeitos das vagas  
de frio na saúde das populações

Nos dias 8, 10 e 16 de janeiro foram realizadas ações de 
informação sobre o frio. Estas ações de informação e 
sensibilização visam abordar o principal impacto e os 
seus diversos condicionantes (vaga de frio), aumentando 
a consciencialização da população para a saúde e seus 
efeitos.

A proteção civil realçou, entre outras recomendações, 
a importância de evitar a exposição prolongada ao frio 
e às mudanças bruscas de temperatura, de usar várias 
camadas de roupa, de adequar a habitação às condições 
meteorológicas, da prevenção de acidentes nas habitações 
e por fim, recomendou que cada pessoa tivesse um kit de 
emergência.

Breves
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FREGUESES

Vox Pop

Vasco Serina

Encontrámos o Vasco junto de uma paragem de autocarro e 
quando nos dirigimos a ele, perguntando qual a sua opinião 
sobre a freguesia, simpaticamente respondeu: “Esta freguesia 
tem sido muito bem gerida em todos os aspetos. Tem uma 
boa rede de transportes, a limpeza das ruas também é notável. 
De momento não consigo apontar nenhum aspeto negativo”. 
Terminou transmitindo-nos que a nova Carreira de Bairro 
lhe será muito útil por facilitar os percursos que antes seriam 
mais complicados de efetuar.  

João Gomes 

O João Gomes passeava calmamente pela rua quando o 
abordámos e começou logo por explicar que tem consciência 
que nem sempre é fácil dar resposta a tudo de forma imediata: 
“Um ponto muito positivo que esta junta de freguesia tem é o 
facto de responder de forma rápida aos pedidos. Quando noto 
que algo não está bem, por exemplo um buraco na rua ou um 
pilarete caído no chão, dirijo-me sempre à junta de freguesia e 
pouco tempo depois o problema está resolvido”. Acrescentou 
que por vezes a limpeza nas ruas não é suficiente, por existir 
lixo acumulado junto aos contentores e não só, apesar de 
notar melhorias significativas.

Rosa Círia 

Caminhava de forma apressada, mas quando abordada, 
Rosa dispensou alguns minutos para expressar a sua opinião 
sobre a sua freguesia: “De forma geral, parece-me estar tudo 
bem ultimamente. A única coisa que aponto como negativa 
é mesmo o facto de existir pouco estacionamento. Quando 
a minha filha ou alguns dos meus amigos me visitam, só 
conseguem encontrar estacionamento distante de minha 
casa, e claro, sempre pago.” Considera que o espaço público 
ganhou mais qualidade com as obras que têm sido realizadas, 
referindo ainda a limpeza dos espaços como ponto positivo.
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Saiba mais em:

Beneficie de descontos nas mais de 300 lojas aderentes do Comércio Local
Adira no site institucional ou na secretaria da junta de freguesia

CARTÃO MAIS

Mais São Domingos
Mais Vantagens para si

nome nº 0001
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Contactos

JUNTA DE FREGUESIA  
DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA
RUA ANTÓNIO SAÚDE, 11-13 | 1500-048 LISBOA
T _ 21 724 86 10

F _ 21 724 86 11
S _ WWW.JF-SDOMINGOSBENFICA.PT
E _ GERAL@JF-SDOMINGOSBENFICA.PT
F _ WWW.FACEBOOK.COM/JFSDOMINGOSBENFICA
I _ WWW.INSTAGRAM.COM/JUNTASAODOMINGOSBENFICA/

INCUBADORA MERCADO DE INOVAÇÃO
RUA LÚCIO DE AZEVEDO, 12 | 1600-145 LISBOA
T _ 21 724 86 10
E _ MERCADO.INOVACAO@JF-SDOMINGOSBENFICA.PT

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
GERAL _ 808 20 32 32
CAMPO GRANDE _  21 798 80 00
S: WWW.CM-LISBOA.PT

PSP – 3ª DIVISÃO
T _ 21 710 82 00
F _ 21 710 82 96

REGIMENTO DE SAPADORES 
BOMBEIROS
T _ 808 215 215

HOSPITAL SANTA MARIA
T _ 21 780 50 00

EPAL
RUTURAS NA RUA _ 800 201 600
FALTA DE ÁGUA _ 800 222 425

LISBOA GÁS
FUGAS DE GÁS _ 800 201 722

EDP
ASSISTÊNCIA TÉCNICA _ 800 506 506

CAPELA DE Nª SRª DA CONCEIÇÃO
QUINTA DA ALFARROBEIRA
ABERTURA _ 6AS FEIRAS DAS 15H00 ÀS 18H00
MISSAS _ TODAS AS 6AS FEIRAS E NO 1º SÁBADO DE CADA 
MÊS ÀS 17H00 | ENCERRA NO MÊS DE AGOSTO

FÓRUM GRANDELA
ESTRADA DE BENFICA, 419 | 1500-078 LISBOA
T _ 21 191 22 58

CASA DA CIDADANIA
ESTRADA DE BENFICA, 417 | 1500-078 LISBOA
T _ 21 724 86 10




