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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 2019 nas 

suas várias áreas de intervenção. 

ENTREGA DOS PRÉMIOS DO CONCURSO DE PRESÉPIOS DE NATAL 

2019 

 

 

Foram entregues, no dia 5 de janeiro de 2019, os prémios daquela que foi a 6.ª 

edição do Concurso de Presépios de Natal promovido pela Junta de Freguesia de 

São Domingos de Benfica. 

 

Os prémios, que consistiram em vales para utilizar em compras na FNAC, foram 

entregues pelos Vogais da Junta de Freguesia numa cerimónia que se realizou no 

Jardim Zoológico e à qual assistiram vários participantes no concurso assim como 

cerca de três centenas de Pais e Familiares que encheram por completo aquele 

espaço. 
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A construção e montagem do Presépio de Natal é um dos rituais mais esperados e 

significativos desta época da Família e, nas Escolas de São Domingos de Benfica, 

não deixámos uma vez mais que esse momento passasse esquecido. 

 

Este Concurso de Presépios, que tem ganho cada vez mais adeptos nas Escolas 

da Freguesia, e no qual toda a comunidade escolar pôde participar, permitiu dar 

asas à imaginação das nossas crianças o que se traduziu na criação de autênticas 

obras-primas. 

 

Durante a cerimónia, e para além de serem conhecidos os vencedores, tivemos 

ainda vários momentos musicais com atuações que não deixaram ninguém 

indiferente. Um agradecimento especial à Academia Música Bloom por se ter 

associado uma vez mais a esta festa e pelas apresentações que nos trouxe e ao 

Jardim Zoológico e de Aclimação em Portugal – Página Oficial pela cedência do 

espaço. Os nossos parabéns a todos os autores dos presépios que estiveram a 

concurso. 

VENCEDORES DO “CONCURSO MONTRAS DE NATAL 2018” 

RECEBERAM PRÉMIOS 
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Decorreu no dia 18 de janeiro a cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores 

do Concurso “Montras de Natal 2018”, iniciativa que se revelou uma vez mais de 

enorme sucesso e que foi desenvolvida pela JFSDB durante a última quadra 

natalícia. Na ocasião, Mário Rui Santos, Vogal da JFSDB, referiu que este 

Concurso, que este ano contou com 75 montras participantes, tal como outras 

iniciativas da Junta de Freguesia, “ajudam a criar condições para atrair mais e 

melhor atividade económica para o comércio da Freguesia” tendo felicitado os 

vencedores deste concurso “pela sua originalidade, criatividade e grande dinâmica” 

e simultaneamente “agradeceu a participação de todos os outros comerciantes de 

São Domingos de Benfica que se apresentaram a concurso com as suas 

magnificas Montras e que tornaram São Domingos de Benfica uma Freguesia 

ainda mais bonita durante a ultima quadra Natalícia”, “desejando-lhes o melhor 

para 2019 e que esta será uma iniciativa que vamos querer repetir no Natal de 

2019”. Recordamos as montras vencedoras desta edição: A Ferraria (1º lugar), 

Pastelaria Colmeia (2º Lugar) e Florista Que Bem Fica (3º lugar). 

 

SESSÃO DE HOMENAGEM A MARIA DE LOURDES PINTASSILGO 
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Rosabela Afonso, jornalista e escritora, e a ilustradora Sara Afonso, apresentaram 

no dia 18 de janeiro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, o livro de homenagem 

a Maria de Lourdes Pintassilgo intitulado “Maria de Lourdes – Curiosa e Brilhante”. 

Um titulo que aborda a figura de Maria de Lourdes Pintassilgo, a única mulher que 

desempenhou o cargo de primeira-ministra em Portugal, tendo chefiado o V 

Governo Constitucional, em funções de julho de 1979 a janeiro de 1980. Um tributo 

e homenagem a esta grande figura da nossa História recente no dia do seu 

aniversário e que a Junta de Freguesia fez questão de recordar. 

 

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 705 DE SÃO DOMINGOS DE 

BENFICA COM NOVAS INSTALAÇÕES 

 

Foi assinado, no dia 1 de fevereiro de 2019, o Protocolo de Colaboração entre a 

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e o Agrupamento de Escuteiros 

705 de São Domingos de Benfica. O protocolo foi assinado pelo Presidente da 

Junta de Freguesia, António Cardoso e pela Chefe do Agrupamento de Escuteiros 

705, Gabriela Almeida. 
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De acordo com o definido no Protocolo, a Junta de Freguesia cede ao 

Agrupamento de Escuteiros 705 a sua nova sede localizada em Monsanto, na 

antiga Casa de Função nº 7, totalmente recuperada pela Junta de Freguesia, para 

que o Agrupamento ali possa desempenhar a sua atividade na proteção da floresta 

e do meio ambiente, promovendo, entre os elementos que o integram, o sentido de 

responsabilidade, partilha, colaboração e cidadania. 

 

Recorde-se que o Agrupamento de Escuteiros 705 de São Domingos de Benfica foi 

oficialmente fundado no dia 24 de Abril de 1999 e tem como patrono São Domingos 

de Gusmão. 

COMEMORAÇÕES DO 60º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA DE SÃO 

DOMINGOS DE BENFICA 

 

 

O dia do 60º aniversário da freguesia de São Domingos de Benfica, 7 de fevereiro, 

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 
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Banda do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e pelos alunos da 

Academia de Música Bloom. 

 

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. 

 

O Parque Infantil da Quinta da Alfarrobeira agora inaugurado, na qual marcaram 

presença muitos convidados e também muitos fregueses, entre os quais Luís Filipe 

Vieira, presidente do Sport Lisboa e Benfica e natural de São Domingos de Benfica, 

é a 1ª fase de uma obra que irá contemplar ainda um parque de merendas e um 

circuito de manutenção, no âmbito do projeto de requalificação dos Jardins da 

Quinta da Alfarrobeira, sede da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. 

 

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, 

considerou que “está dado mais um passo para a devolução total do espaço às 

pessoas”, fruto de uma parceria entre a autarquia e a junta. Fernando Medina, 

lembrou ainda que a recuperação da Quinta da Alfarrobeira resulta da 

descentralização administrativa em Lisboa, que transferiu competências da câmara 

para as juntas de freguesia, e que, ano após ano tem vindo a ser devolvida aos 

cidadãos, criando uma nova centralidade na freguesia. Os Jardins da Quinta da 

Alfarrobeira ficaram, desde então, abertos para todos poderem usufruir deste novo 

parque infantil. 
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ALUNOS DA ACADEMIA SÃO DOMINGOS VISITARAM O GRUPO 

RENASCENÇA NO DIA MUNDIAL DA RÁDIO 

 

 

No Dia Mundial da Rádio, celebrado anualmente a 13 de fevereiro, pois foi neste 

dia que a “United Nations Radio” emitiu pela primeira vez, em 1946, um programa 

em simultâneo para um grupo de seis países, a Rádio Renascença voltou a abrir 

portas aos seus ouvintes. 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica associou-se a esta celebração 

convidando os alunos da Academia de São Domingos a visitar “por dentro” a rádio 

que os acompanha diariamente, a sentir a emoção da notícia “fresca”, a assistir a 

uma emissão. A rádio foi o primeiro dos meios de comunicação que deu 

imediatismo à notícia devido à possibilidade de divulgar os factos no exato 

momento em que ocorrem. A rádio tem permitido que o Homem se sinta 

participante de um mundo amplo e planetário. 
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Certos da emoção que todos sentiram, queremos agradecer uma vez mais a 

oportunidade proporcionada aos nossos alunos de participarem neste Open Day do 

Grupo Renascença Multimédia. 

 

DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL 2019 

 

 

Na sexta-feira que antecedeu o Carnaval, a tradição voltou a cumprir-se em São 

Domingos de Benfica e mais de 1500 crianças das escolas, publicas e privadas, 

saíram à rua para participarem no grande Desfile de Carnaval Infantil 2019 

organizado pela Junta de Freguesia. 

O Desfile deste ano 2019, que terminou no Jardim Zoológico com um fantástico 

espetáculo na Baía dos Golfinhos, foi organizado sob o mote “A Brincar 

Aprendemos a Reciclar” seguindo a temática de São Domingos de Benfica como 

Eco-Freguesia, que aposta na reciclagem. 

O Desfile foi animado pelos nossos pequenos foliões vestidos de todas as 

maneiras possíveis e imaginárias que encarnaram Heróis Ecológicos e coloriram 

toda a Estrada da Luz em direção ao Jardim Zoológico. 
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Cor, música e alegria contagiaram o muito público que assistiu ao desfile nas ruas 

da Freguesia. Refira-se que o Desfile de Carnaval Infantil tem constituído desde a 

sua génese uma das iniciativas com maior envolvimento, empenho e dedicação de 

toda a comunidade escolar, dos alunos aos professores, auxiliares e encarregados 

de educação. Graças à criatividade, imaginação e empenho de todos, este desfile 

apresentou uma vez mais uma enorme qualidade artística. Por tudo isso, um 

agradecimento a todos os que colaboraram ativamente para este fantástico Desfile 

de Carnaval nomeadamente a toda a equipa da Junta de Freguesia, ao Jardim 

Zoológico e à Policia de Segurança Publica que garantiu as melhores condições de 

segurança a todos os participantes. 

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER ASSINALADO EM SÃO 

DOMINGOS DE BENFICA 

 

Celebrar o Dia Internacional da Mulher é, sobretudo, valorizar o seu enorme 

contributo para a vida em sociedade. De filha a mãe, tia, amiga, cuidadora e ainda 

trabalhadora, o seu papel é infinito. No dia 8 de março a Junta de Freguesia 

assinalou uma vez mais esta importante data com a oferta de flores, no período da 

manhã, pelas ruas da Freguesia, e no período da tarde com visitas a algumas 

unidades hospitalares da Freguesia como o IPO, o Hospital dos Lusíadas, a Cruz 
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Vermelha Portuguesa e a algumas entidades como o Correio da Manhã ou a TSF. 

A tarde decorreu na Quinta da Alfarrobeira onde tivemos variados workshops sobre 

Condição Física e Desporto, Estética, Beleza e Bem Estar. Na Casa da Cidadania 

assinalámos o 3º aniversário do MIMA (Museu Internacional da Mulher Associação) 

e no Fórum Grandela realizámos um painel de debate sobre Cultura e Desporto. 

Promovemos assim vários encontros no feminino que pretenderam incentivar a 

criação e alargamento de redes de contactos entre mulheres da nossa freguesia. 

Entre caras mais e menos conhecidas este encontro entre diferentes mulheres, de 

diferentes origens e áreas de formação, permitiu conhecerem-se e trocarem 

experiências e simultaneamente passar uma tarde agradável e produtiva. Parabéns 

a todas as Mulheres de São Domingos de Benfica! 

SÃO DOMINGOS DE BENFICA COM NOVAS COMPETÊNCIAS 
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São Domingos de Benfica, assim como as restantes 23 freguesias da cidade, 

passaram a ter mais competências. Foram mais de 50 milhões de euros destinados 

a garantir maior proximidade junto dos cidadãos nas áreas da mobilidade, 

segurança, espaço público e desporto. As juntas de freguesia de Lisboa têm, desde 

abril de 2019, mais competências, fruto de um protocolo de descentralização 

assinado na tarde do dia 4 de abril no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que 

previu a transferência de mais 50 milhões de euros para a execução de programas 

até agora sob a responsabilidade do município. Estes protocolos preveem, 

concretamente, a transferência de competências para os programas Bairro 100% 

Seguro, Escola 100% Segura, Requalificação de Equipamentos/Espaço Público, 

Casa Aberta – Habitação, Equipamentos Desportivos e Direitos Sociais. O 

protocolo inclui ainda um programa Projetos Especiais, que prevê intervenções 

para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente. 

CONCLUÍDA A RAMPA DE ACESSO A PESSOAS DE MOBILIDADE 

REDUZIDA À SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES FLOR DA 

SERRA 

 

 

No dia 6 de abril foi aberta a rampa de acesso destinada a pessoas com 

mobilidade reduzida de forma a poderem aceder à sede da Associação de 
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Moradores Flor da Serra, no Bairro do Calhau. Esta intervenção realizada pela 

Câmara Municipal de Lisboa e pela Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica, era um desejo antigo dos moradores do Bairro e da Direção daquela 

Associação que foi possível ser finalmente concretizado permitindo assim a 

superação da barreira arquitetónica existente e também que todos os que ali se 

deslocam possam ter acesso às instalações da Associação. 

CAMINHADA PARA A SAÚDE | 14 DE ABRIL 

 

O objetivo foi o de sensibilizar a população em geral para a importância da 

realização frequente de atividade física e desportiva, de forma a promover um estilo 

de vida mais saudável. Numa organização da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica e do Centro de Saúde de Sete Rios, com o apoio do 

Agrupamento de Escuteiros do Calhariz, decorreu na manhã do dia 14 de abril a 

Caminhada para a Saúde. A concentração decorreu em Sete Rios, junto à entrada 

do Jardim Zoológico numa manha em que nem a chuva impediu a participação de 

muita gente que se quis associar a esta grande Caminhada para a Saúde que 
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atravessou São Domingos de Benfica em direção a Monsanto numa distância de 

5Km. 

PORTAL DE PALMA 

 

Depois da apresentação do projeto de intervenção social e cultural que decorreu 

recentemente no Rossio de Palma, que essencialmente pretendeu dar uma nova 

vida a este bairro, conhecer as pessoas e a história da Palma, a CML, em conjunto 

com a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, moradores, ex-moradores 

e entidades locais realizaram um jantar convivo após o momento de desmontagem 

da instalação “Portal de Palma”. Este foi novamente um momento de convívio entre 

a comunidade e também um momento simbólico, pois em conjunto, os diferentes 

intervenientes procederam à desmontagem do “Portal de Palma” e distribuíram os 

bancos à comunidade. 

O “Portal de Palma” foi uma peça em arco realizada pelo coletivo Warehouse, feita 

de bancos de madeira com fotografias antigas cedidas pelos moradores e que 

retratou histórias de vida que agora ficam imortalizadas naquelas peças de madeira 

entregues aos “filhos do bairro”. 
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Além do “Portal de Palma” composto pelos “bancos da memória” pela autoria do 

coletivo Warehouse poderá ainda percorrer as “memórias pelos pés” da artista 

Camilla Watson, um trabalho realizado através da recolha de mais de 150 

fotografias cedidas pela comunidade, impressas em pedra e colocadas na calçada 

envolvente da renovada Praça do Rossio de Palma. 

 

FESTA DO AZEITE, DO FOLAR E DO FUMEIRO ANIMOU SÃO 

DOMINGOS DE BENFICA 

 

A Festa do Azeite, do Folar e do Fumeiro, com produtos de grande qualidade e de 

sabores únicos, oriundos da Região de Trás-os-Montes e Alto Douro, esteve na 

Praça do Fonte Nova, em São Domingos de Benfica, no fim de semana de 13 e 14 

de abril de 2019. 

 

Neste período da Páscoa, este certame foi o local ideal para adquirir o afamado 

folar transmontano e o excelente azeite que por lá se produz assim como também 

provar outros produtos genuinamente trasmontanos e que contou com uma forte 

adesão por parte dos nossos fregueses que não quiseram perder esta 

oportunidade. 
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O folar transmontano, um pão feito à base de ovos, farinha e azeite, recheado com 

os afamados enchidos da região é rei e senhor nas mesas nesta época da Páscoa. 

De geração em geração vão-se passando os segredos do seu sabor único, 

conjugação de ingredientes, arte, experiência e fé. 

CONCLUÍDAS AS OBRAS DE REABILITAÇÃO DO MERCADO DE SÃO 

JOÃO 

 

As obras de requalificação do Mercado de São João, nas Laranjeiras foram 

concluídas. Este pequeno Mercado, situado paredes meias com a Igreja de São 

Tomas de Aquino, na Rua Virgílio Correia, na zona das Laranjeiras, vinha a 

reclamar uma intervenção que visasse melhorar o seu aspeto e todas as condições 

do espaço, proporcionando ao mesmo a possibilidade de poder reunir novas 

valências. Nesse sentido, foram realizadas obras de requalificação do Mercado de 

São João as quais tiveram inicio em janeiro de 2019. 

 

O objetivo foi tornar este Mercado mais funcional, melhorando as condições de 

trabalho, de higiene e segurança, bem como torná-lo num espaço mais agradável e 

apelativo para os seus visitantes e, desta forma, dinamizar também o comércio 

local e a promoção do emprego. 
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As intervenções contemplaram, genericamente, a reabilitação integral do espaço 

agora destinado a bancas de fruta e legumes, a criação de novos espaços para 

albergar condignamente outas bancas que ali se venham a instalar, a reabilitação 

das instalações sanitárias e naturalmente o arranjo exterior geral do Mercado. 

ESTÁTUA DE HOMENAGEM AO PUPILO DO EXÉRCITO FOI O 

PROJETO VENCEDOR NA 11ª EDIÇÃO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO DE LISBOA 

 

 

Foram conhecidos no dia 9 de maio os vencedores da edição de 2018/2019 do 

Orçamento Participativo de #Lisboa. Naquela que foi a 11ª edição do Orçamento 

Participativo, os Lisboetas escolheram 19 projetos que querem ver implementados 

na cidade. E sempre que os Lisboetas propõem a criação de estátuas no âmbito do 

Orçamento Participativo de Lisboa, costumam sagrar-se vencedores. E este ano de 

2019 não foi exceção. Entre as 19 ideias vencedoras, a mais votada, com 5591 

votos conseguidos, foi proposta pela Associação Pupilos do Exército, instituição da 

nossa Freguesia, e que pretende que a câmara erga uma estátua de homenagem 

ao Pupilo do Exército, na Freguesia de São Domingos de Benfica mais 

concretamente junto ao Mercado de São Domingos de Benfica.  
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Muitos Parabéns à Associação Pupilos do Exército pela sua determinação e pelo 

magnifico resultado alcançado. Já a próxima edição do Orçamento Participativo 

terá novidades: o valor disponível duplica para 5 milhões de euros e, em ano de 

“Lisboa Capital Verde da Europa”, os projetos terão de estar relacionados com a 

agenda “ambiental da cidade. 

Todos os vencedores em👉https://op.lisboaparticipa.pt 

100 NOVAS ÁRVORES PLANTADAS POR FAMÍLIAS DE SÃO 

DOMINGOS DE BENFICA NO PARQUE BENSAÚDE 

 

O CLUBE DA NATUREZA, o novo projeto do Jardim Zoológico, no âmbito da 

Educação para a Conservação, em parceria com a Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica, freguesia onde se insere, e dirigido à comunidade, tem por 

objetivo o desenvolvimento várias iniciativas nos espaços verdes da JFSDB, 

através de um Passaporte familiar, que inspire as famílias a ligarem-se à Natureza 

e a tomarem medidas para apoiar a sua Conservação. O lançamento deste projeto 

decorreu no passado dia 19 de maio, no Parque Bensaúde onde foram plantadas 

cerca de 100 árvores que ficaram identificadas com o nome das famílias que as 

plantaram para que no futuro possam acompanhar o seu crescimento. As 100 

famílias que se inscreveram plantaram oliveiras, medronheiros, olaias e carvalhos, 

tornando este espaço verde em algo único na cidade numa ação que visou o 
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fortalecimento da relação entre os adultos, as crianças e a natureza. Uma ação que 

vamos repetir em breve noutros espaços verdes da nossa Freguesia. 

 

Esta foi apenas a primeira de várias atividades que o Jardim Zoológico irá 

desenvolver na nossa Freguesia, no âmbito deste projeto para fortalecer laços 

entre a comunidade e a natureza. 

24 DE MAIO, DIA DO PATRONO, SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica assinalou, no dia 24 de maio de 

2019, o Dia do Patrono, São Domingos de Gusmão, com um conjunto de iniciativas 

abertas à sua população. Perante muitos Fregueses e convidados que se 

associaram a estas cerimónias, assinalámos o 1º aniversário da Casa da 

Cidadania de São Domingos de Benfica onde também, aproveitando este 

momento, decorreu o Lançamento do Livro “C`ERA UNA VOLTA L`INDIA E C`E 

ANCORA” de António Ortovela numa iniciativa promovida pela UIM (Unione Italiani 

nel Mondo), uma das 8 organizações sediadas nos espaços de trabalho partilhados 

da Casa da Cidadania cujos seus representantes marcaram também presença 

neste 1º aniversário. As cerimónias deste dia contaram ainda com a celebração de 

uma Eucaristia na Capela de Nossa Senhora da Conceição, na Quinta da 
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Alfarrobeira, em Honra de São Domingos de Gusmão, Patrono da Freguesia de 

São Domingos de Benfica.  

HOSPITAL CRUZ VERMELHA INAUGUROU “HEART CENTER”  

 

O Hospital Cruz Vermelha, unidade hospitalar nacional de referência com mais de 

50 anos, sediada na nossa Freguesia de São Domingos de Benfica, inaugurou no 

dia 31 de maio o seu novíssimo “Heart Center”, um centro inovador em Portugal, 

especializado em tratamentos cardiovasculares, coordenado pelo médico Luís 

Baquero e que estará aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano. Num investimento 

superior a 10 milhões de euros aplicados neste projeto, este é um centro dedicado 

à prevenção através da prestação de cuidados de saúde especializados com base 

em tecnologias inovadoras e altamente diferenciadas e, ao mesmo tempo, a todo o 

tipo de tratamentos com procedimentos minimamente invasivos e cirurgias 

complexas. Tudo com o apoio de uma equipa multidisciplinar, composta por 

especialistas de topo das diversas áreas, desde a cardiologia, cirurgia cardio-

torácica ou cirurgia vascular, passando pelos exames complementares de 

diagnóstico como a ecocardiografia ou a imagiologia, até à reabilitação cardíaca, 

completando todo o ciclo. Os novos equipamentos deste centro são uma novidade 

em Portugal e primam por uma inovação sem igual.  
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Os mais recentes equipamentos adquiridos permitem fazer o acompanhamento dos 

doentes em casa, com recurso à telessaúde e a transmissão de dados, que 

permitem avaliar e acompanhar sinais como a pressão arterial, o peso ou as 

arritmias. O doente passa a ser parte ativa do seu tratamento, permanentemente 

acompanhado pela equipa médica. Terá dispositivos únicos com equipamentos de 

última geração, que vão permitir intervenções minimamente invasivas com redução 

de infeções e das incisões que permitem a redução de complicações. Os nossos 

sinceros parabéns e votos de muitas felicidades ao Dr. Luís Baquero, Coordenador 

do Heart Center, à Dr.ª Teresa Magalhães, Presidente da Comissão Executiva e ao 

Dr. Francisco George, Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa pela 

inauguração deste “Heart Center” na nossa Freguesia.  

SENIORES EM CONVÍVIO NO TRADICIONAL ARRAIAL + 55 

 

Arraial + 55 juntou mais de duas centenas de Fregueses com o intuito de promover 

uma cidadania sénior ativa e participativa, de modo a evitar a solidão e o 

isolamento, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica continua a assumir 

um papel importante na promoção de uma cidadania sénior saudável.  
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HOMENAGEM ÀS CAMPEÃS DO FUTEBOL FEMININO DO SLB 

 

A equipa feminina de futebol do Benfica foi recebida no dia 24 de junho de 2019 no 

Salão Nobre da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. A cerimónia foi 

uma homenagem ao plantel que conquistou, na sua época de arranque, todos os 

objetivos da época: Campeonato Nacional da II Divisão – com subida ao escalão 

maior – e Taça de Portugal. 

António Cardoso, presidente da Junta de Freguesia, felicitou o futebol feminino do 

Benfica pelos títulos e vaticinou uma equipa de dimensão europeia a breve trecho. 

“A aposta no futebol feminino passará pelo alto patrocínio e compromisso da Junta 

de Freguesia, que se quer associar, tal como o Sport Lisboa e Benfica, ao futebol 

feminino. Quando se fala de Benfica, fala-se de futebol no masculino, mas também 

de ter a perspetiva de olhar para o futebol feminino, pois este está a dar cartas. 

Dentro em breve, o futebol feminino do Benfica vai dar cartas além-fronteiras, 

porque acho que tem valor para ter ambições europeias”, considerou. 

No final da cerimónia, António Cardoso e Fernando Tavares trocaram oferendas 

simbólicas. O presidente da Junta de Freguesia entregou um quadro; o vice-

presidente retribuiu com uma estatueta. Já as jogadoras e equipa técnica 

receberam simbolicamente a “Chave da Freguesia”. 

Nesta temporada, o Benfica está a disputar a Liga BPI (I Divisão). 



   
 

                             Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2019 23/181 

CUBA “VEIO” A SÃO DOMINGOS DE BENFICA  

 

Sábado, 29 de junho de 2019, foi dia de comemorações e festa em São Domingos 

de Benfica, e a Quinta da Alfarrobeira viveu um final de tarde e noite em estilo 

caribenho.  

A Junta de Freguesia associou-se às comemorações dos 100 anos de relações 

Portugal – Cuba, e na presença das Srªs Embaixadoras de Cuba e do Perú 

dançou-se rumba e salsa, serviram-se cubas livres e mojitos, fez-se festa. 

Fregueses e outros compareceram em grande número e a noite parecia não ter 

fim. Pode dizer-se que São Domingos de Benfica ganhou um espaço de lazer com 

a qualidade que os seus habitantes requerem. Que venham outros eventos, que 

todos disfrutem. 
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FEIRA DA CEREJA E DOS PRODUTOS REGIONAIS ANIMOU SÃO 

DOMINGOS DE BENFICA 

 

Nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2019, São Domingos de Benfica vestiu-se de 

vermelho cereja. Quem visitou a Feira da Cereja e dos Produtos Regionais teve a 

oportunidade de provar e comprar este fruto que tanto representa esta época, para 

além de todos os produtos regionais de alta qualidade ali presentes. Não faltaram 

comes e bebes, nas habituais tasquinhas, para os milhares de visitantes que 

passaram pela Praça do Fonte Nova. 

Durante os três dias do certame ouve muita música e animação para todos os 

gostos e idades, entre grupos de cantares e danças, concertinas, marchas, 

ranchos, banda filarmónica e ainda uma noite de fados. Foi sem dúvida um fim de 

semana delicioso e uma iniciativa que vamos querer repetir. 
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CELEBRADO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A JFSDB E 

O INSTITUTO SÃO JOÃO DE DEUS-CLÍNICA SÃO JOÃO DE ÁVILA 

(CSJA) 

 

Decorreu a 5 de julho de 2019, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica, a assinatura do Protocolo de colaboração entre a JFSDB e o 

Instituto São João de Deus-Clínica São João de Ávila (CSJA). Com a assinatura 

deste Protocolo, aprovado em Assembleia de Freguesia realizada no dia 19 de 

junho de 2019, fortalecem-se os laços de cooperação Institucional entre ambas as 

entidades e promove-se um envolvimento cooperativo mais dinâmico que 

certamente contribuirá para o desenvolvimento de projetos e atividades de 

interesse comum e para a Comunidade de São Domingos de Benfica. 

Entre outros benefícios, este Protocolo visa facilitar o acesso aos cuidados de 

saúde prestados pela Unidade de Dia de Reabilitação da CSJA aos fregueses de 

São Domingos de Benfica bem como o acesso a serviços de reabilitação física em 

regime de ambulatório (fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional. Visa 

também prestar esses serviços de reabilitação física (fisioterapia, terapia da fala, 

terapia ocupacional), aos fregueses de São Domingos de Benfica com insuficiência 
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económica contribuindo assim para a qualidade de vida e bem-estar de uma 

população com habituais dificuldades em obter serviços de reabilitação física. 

SPORT FUTEBOL PALMENSE RECEBIDO NA JUNTA DE FREGUESIA 

 

A equipa de futebol sénior do Sport Futebol Palmense foi recebida na tarde do dia 

11 de julho pelo Executivo da Junta de Freguesia para uma cerimónia de 

homenagem ao clube, atletas, equipa técnica e dirigentes pela recente promoção a 

divisão Pró Nacional. A todos deixamos os votos dos maiores sucessos desportivos 

nesta nova etapa da vida deste centenário clube da nossa Freguesia. 
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JUNTA DE FREGUESIA E ACADEMIA VERMELHUDO MARTIAL ARTS 

(VMA) FORMALIZAM PROTOCOLO 

 

Decorreu na tarde do dia 17 de julho, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, a 

assinatura do protocolo de colaboração entre a JFSDB e a Academia Vermelhudo 

Martial Arts (VMA). Com a formalização deste protocolo, fortalecem-se os laços de 

cooperação institucional entre ambas as entidades e promove-se um envolvimento 

cooperativo mais dinâmico que certamente contribuirá para o desenvolvimento 

desportivo da freguesia e de atividades de interesse comum para a comunidade 

local. O protocolo promove a divulgação do trabalho das duas entidades, tais como 

facilitar a cedência de espaços e transportes sempre que possível, organizar 

atividades de mútuo interesse, entre outros. A VMA incluirá no seu uniforme de 

competição o logotipo da Junta de Freguesia o que contribuirá para a divulgação 

do nome e da imagem da Junta de Freguesia além fronteiras. 
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JUNTA DE FREGUESIA E UNIVERSIDADE CATÓLICA CELEBRAM 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  

 

Decorreu a 4 de setembro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica, a assinatura do Protocolo de Colaboração entre a JFSDB e 

a Universidade Católica Portuguesa. Com a assinatura deste Protocolo, fortalecem-

se laços de cooperação Institucional entre ambas as entidades e promove-se um 

envolvimento cooperativo mais dinâmico no âmbito da Ação Social, que contribuirá 

para o desenvolvimento de projetos e atividades de interesse comum para a 

Comunidade de São Domingos de Benfica. 

 

Entre outros benefícios, o protocolo visa enquadrar a cooperação técnica e 

científica entre as duas entidades, com o objetivo de promover a realização de 

ações de voluntariado dos alunos da licenciatura de Direito, da Escola de Direito da 

Universidade Católica Portuguesa. 
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ARRANQUE DO ANO ESCOLAR EM SÃO DOMINGOS DE BENFICA 

MARCADO PELA OFERTA DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR  

 

 

O início do ano escolar 2019/2020 na nossa Freguesia ficou marcado, no dia 13 de 

setembro de 2019, 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, entres 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. 
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Ao longo do último ano letivo foram executadas várias obras de melhoramento nos 

três estabelecimentos escolares da freguesia e nos quais continuaremos a assumir, 

neste novo ano letivo, a gestão das CAF, das AEC e das Refeições Escolares. 

 

De referir ainda que o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras abre 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. 

 

EB1/JI FREI LUÍS DE SOUSA REQUALIFICADA  

 

Ano Novo, Escola Nova. Foi assim no dia 19 de setembro o começo do ano letivo 

na EB1/JI 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 no futuro das nossas crianças.  
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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. 

EXPOSIÇÃO “OLHARES, PENSAMENTOS E MEMÓRIAS” 

INAUGURADA NO FÓRUM GRANDELA  

 

 

O Fórum Grandela acolhe desde o passado dia 19 de Setembro mais uma 

exposição de pintura no âmbito da sua programação cultural prevista para este ano 

de 2019. 

 

Dila Moniz, nascida no Huambo, em Angola, a 13 de outubro de 1974, é Luso-

Angolana, reside em Portugal e traz à nossa Freguesia a sua Exposição “Olhares, 

Pensamentos e Memórias”. 
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Formada em Artes Plásticas – Pintura pela ESAD (Escola Superior de Arte e 

Design) de Caldas da Rainha, já participou em várias exposições nacionais e 

internacionais, tendo obras em colecções particulares em vários países do mundo. 

 

Já em tenra idade sabia que as Artes Plásticas seriam a forma de se expressar por 

excelência, para o fazer utiliza diferentes técnicas e materiais, descobrindo 

potencialidades que à priori nada têm a ver com a pintura, criando com eles um 

novo universo criativo. 

 

Enquanto mulher e artista, sente que à criança/mulher, lhe é negada a 

materialização do seu mundo, principalmente à mulher negra, castrada (não só 

fisicamente como ainda nos nossos dias acontece), mas também no potencial do 

seu desenvolvimento mental, social, sexual e espiritual. O seu trabalho representa 

as sombras desses bloqueios mas também a luz, beleza e força que cada mulher 

possui na sua essência, beleza essa transmitida no olhar representado em cada 

pintura, pois é com esse olhar que a artista abre as janelas da alma. 

 

Para além da Pintura dedica-se também à criação de peças únicas e originais de 

acessórios de moda, tendo sempre África e a sua mistura intercultural como 

inspiração. 
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A CARREIRA DE BAIRRO 58B JÁ CHEGOU A SÃO DOMINGOS DE 

BENFICA! 

 

A nova linha circular 58B arrancou no dia 2 de outubro de 2019 na nossa Freguesia 

e veio ligar Sete Rios às Torres de Lisboa, nos dias úteis das 7h às 21h. A nova 

carreira de bairro cruza com outras linhas: 701, 716, 726, 731, 746, 754, 755, 758, 

764, 768 e 770, garantindo a ligação a escolas, hospitais, mercados, estações de 

metro e comboio, entre outros serviços, incluindo a Loja do Cidadão nas 

Laranjeiras. 

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. 
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ARRANQUE DO ANO LETIVO 2019/2020 DA ACADEMIA SÃO 

DOMINGOS 

 

Segunda-feira, 7 de outubro de 2019 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 340 alunos inscritos o 

que revela o muito interesse dos nossos fregueses. Fez-se festa. O Coro atuou, e 

cantou também o Gaudeamus Igitur, o hino académico que vem despertando 

consciências desde 1287. Foi assim, por aqui, com a presença de muitos 

professores e alunos das mais variadas idades. Sim, porque aprender também é 

conviver. Houve lugar também para se ouvir cantar o fado, pela voz da fantástica 

Cristina Madeira. Alguns alunos brindaram também o muito publico 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. 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. 
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ABERTURA DO ANO LETIVO 2019/2020 DO COMANDO 

METROPOLITANO DE LISBOA DA PSP  

 

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, promoveram 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 das 3 

Escolas Básicas do 1º Ciclo da nossa Freguesia. 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 Iberia, Nuno Baltazar. 
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VAMOS AJUDAR O IPO LISBOA? 

 

Juntos por uma causa nobre! Adquirir a Agenda Solidária IPO 2020 sob o tema a 

“Alegria das Pequenas Coisas”. Uma boa forma de contribuir para a construção do 

novo edifício que vai concentrar os cuidados prestados aos doentes do IPO em 

regime ambulatório. Um pequeno gesto que vai ajudar a erguer este novo edifício 

desta instituição publica localizada na nossa Freguesia e cuja expansão foi 

possível graças ao terreno que foi cedido pela CML. Um dia muito importante para 

a nossa Freguesia e para o IPO. Deixamos por isso este desafio solidário, ajudar o 

IPO Lisboa. 
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REABERTO O PARQUE BENSAUDE APÓS AS OBRAS DE 

RENOVAÇÃO 

 

Após as obras de requalificação que levámos a cabo, o Parque Bensaude 

encontra-se desde o dia 18 de outubro de 2019 novamente aberto à população. 

Mais e melhores Acessibilidades, Mais Iluminação, Mais Segurança e Mais 

Equipamentos esperam por si! É agora tempo de o redescobrir! Desfrutem! 
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REFEITÓRIOS DA JUNTA DE FREGUESIA DISTINGUIDOS COM A 

ATRIBUIÇÃO DO “SELO SAUDÁVEL”  

 

20 “Selos Saudáveis” foram entregues ontem, pela Câmara Municipal de Lisboa, a 

instituições que fornecem refeições saudáveis a cerca de 4500 pessoas. Os 

refeitórios da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, que confecionam e 

servem as refeições (pequeno almoço, almoço e lanche) às mais de 1000 crianças 

das 3 Escolas Básicas da nossa Freguesia, António Nobre, Frei Luís de Sousa e 

Laranjeiras, foram distinguidos. Está de Parabéns toda a fantástica equipa dos 

nossos refeitórios. Esta distinção pública pretende incentivar uma alimentação 

equilibrada, tendo como base o padrão alimentar mediterrânico. 

 

O projeto é uma parceria da autarquia com a Direção-Geral da Saúde – Programa 

Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), que iniciou o 

projeto piloto “Selo Saudável” em 2016. A atribuição do “Selo” às entidades exige 

um conjunto de etapas, desde a candidatura e validação, realização de ações de 

sensibilização e capacitação das equipas, com um período de 6 meses para 

implementação ou adaptação aos requisitos exigidos. O projeto já conta com 2 

edições (lançadas em 2016 e 2018). 
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CARREIRA 770 PASSOU A FUNCIONAR AOS SÁBADOS À TARDE E 

AOS DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE TODO O DIA, DESDE O DIA 1 

DE NOVEMBRO  

 

Após insistência da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica junto da 

CARRIS, dando expressão à vontade de muitos moradores da nossa Freguesia, a 

CARRIS implementou, a partir do dia 1 de novembro de 2019, o funcionamento da 

carreira 770 aos sábados à tarde e aos domingos e feriados, durante todo o dia. A 

carreira 770, no seu percurso, tem paragens em Sete Rios, no Centro de Saúde de 

Sete Rios, na Rua Francisco Gentil Martins, no Bairro das Furnas, na Rua Conde 

de Almoster, na Rua Sousa Loureiro, na Travessa de São Domingos, no Bairro do 

Calhau e no Palácio Marquês de Fronteira.  
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PROGRAMA CASA ABERTA CHEGOU A SÃO DOMINGOS DE 

BENFICA 

 

No âmbito do objetivo ‘combater exclusões na cidade’ importa prosseguir e 

implementar as políticas dirigidas à população idosa, centradas na promoção da 

sua segurança e qualidade de vida em autonomia, onde se inclui o apoio a 

pequenas obras de adaptação e barreiras arquitetónicas. O objetivo do Programa 

Casa Aberta é promover a acessibilidade e a segurança em habitações particulares 

onde residam pessoas idosas (com mais de 65 anos) ou com deficiência (igual ou 

superior a 60%). 

 

O QUE É? 

O Casa Aberta é um programa gratuito que pretende melhorar as condições de 

segurança e acessibilidade na habitação de 

pessoas com mais de 65 anos ou com grau de incapacidade igual ou superior a 

60%, resultando de uma parceria entre a Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica e a Câmara Municipal de Lisboa. 

 

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 freguesia, com vista 

a eliminar barreiras físicas, reduzir o risco de queda, facilitar a prestação de 
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assistência pessoal, aumentar a autonomia e qualidade de vida. Pretende-se assim 

melhorar o dia-a-dia dos habitantes. 

 

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 de apoio na Secretaria da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica ou através do email geral@jf-sdomingosbenfica.pt 

 

MAGUSTO DE SÃO MARTINHO NA QUINTA DA ALFARROBEIRA  

 

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. 

 

mailto:geral@jf-sdomingosbenfica.pt
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6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DAS SOPAS DE SÃO DOMINGOS DE 

BENFICA 

 

 

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. Este ano foi, 

sem dúvida, mais um grande ano para degustar as muitas sopas confecionadas 

conseguindo atrair e satisfazer um público exigente que escolheu o Mercado de 

São Domingos de Benfica para passar esta noite em convívio. A todos os que se 

associaram a esta Festa das Sopas 2019, agradecemos o espírito de solidariedade 

manifestado. 
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PEQUENO ALMOÇO EMPRESARIAL NO PALÁCIO FRONTEIRA  

 

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 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 Junta de 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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SEMINÁRIO “ALIENAÇÃO PARENTAL, AMAR COM RESTRIÇÕES”  

 

Realizou-se no 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. 

 

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 
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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 em 

que decorreu este Seminário, 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. 

MERCADO DE NATAL DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA  

 

O Mercado de Natal de São Domingos de Benfica foi inaugurado no dia 29 de 

novembro. Até ao dia 12 de janeiro de 2020, viveu-se a Magia do Natal em São 

Domingos de Benfica. Diversões, Mercado de Natal, Animação e muita Magia 

estiveram na Praça de Sete Rios todos os dias das 14h00 às 22h00 e às Sextas, 

Sábados e vésperas de feriados das 14h00 às 24h00. A entrada foi livre. 
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ACADEMIA SÃO DOMINGOS COM EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE 

NATAL 

 

A Academia São Domingos desafiou alunos e professores das disciplinas de Artes 

a decorar este espaço de sabedoria e convivência. Um agradecimento às turmas 

de Atelier do Vidro, Origami, Artes Decorativas e Tricot. Um agradecimento 

especial também 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 de São 

Domingos agradece a todos os artistas, alunos e professores. 

Os trabalhos puderam ser vistos na Academia São Domingos (Junta de Freguesia) 

assim como a árvore de Natal que este ano deu luz e cor à sede da Junta de 

Freguesia. 
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SENIORES DE SÃO DOMINGOS EM CONVÍVIO NO TRADICIONAL 

ALMOÇO DE NATAL  

 

Atendendo à especificidade do Natal e à nostalgia que o mesmo encerra, a JFSDB 

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 JFSDB, 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 

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 de São Domingos de Benfica continuará a assumir o 

importante papel na promoção de uma cidadania sénior saudável”. 



   
 

                             Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2019 48/181 

SÃO DOMINGOS DE BENFICA RECEBEU CONCERTO DE “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. Assinalámos assim, também naquela Paróquia, a quadra natalícia com 

um Concerto de “Cante ao Menino” interpretado pelos Grupos Planície Cantada, 

Alma Nova e Essência Alentejana que assinalaram desta forma o Natal inspirados 

nas raízes da cultura musical tradicional portuguesa. A primeira parte deste 

Concerto de Natal ficou a cargo do Coro da Academia de São Domingos sob a 

direção do Maestro José Eugénio Vieira. 
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PELOURO DA AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, FORMAÇÃO E PROJETOS 

 

1 – Atendimento social à população da freguesia 

 

No ano de 2019 foram realizadas as seguintes diligências: 

Atendimentos Sociais - 273 

Visitas Domiciliárias - 136 

Serviço de Teleassistência - 21 

Contacto Presencial com situações de Sem-Abrigo - 5 

Sinalizações de Situações de Sem-Abrigo à VITAE - 17 

 

2 – Gabinete de Psicologia  

 

O Gabinete de Psicologia proporciona atendimento, avaliação e acompanhamento 

psicológico mediante marcação prévia de consulta. 

Durante o ano de 2019, foram efetuadas 9 triagens e 209 consultas de 

acompanhamento.   

 

3 – Atestados de Insuficiência Económica 

 

A equipa da Ação Social rececionou 7 pedidos para atestados de insuficiência 

económica, tendo efectuado a respectiva análise socioeconómica e atribuição do 

referido documento.  

 

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 100%.  

Ao longo do ano de 2019, acompanhou 138 processos de promoção e proteção.    

A técnica substituiu a Presidente a partir do início de julho e, por essa razão, não 

geriu diretamente processos de promoção e proteção.  
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A referida técnica foi oradora no encontro organizado pela CPCJ Lisboa Norte com 

o tema “Intervir em rede “, que teve lugar no dia 6 de novembro no Centro Cultural 

de Carnide. Também participou e foi oradora no seminário “PSP – Programa 

Escola segura: articulação institucional e impacto nas escolas e nos jovens” que 

teve lugar no dia 26 de novembro. 

 

5 – Rede Social 

 

Comissão Social de Freguesia de São Domingos de Benfica 

No ano de 2019 forma realizados 2 plenários da Comissão Social de Freguesia.  

 

a) Grupo de trabalho da Infância e Juventude 

O Grupo de trabalho da infância e juventude, durante o ano de 2019 concretizou 4 

reuniões. As reuniões foram efetuadas nas instalações dos diferentes parceiros.  

b) Grupo de trabalho da Terceira Idade e Envelhecimento Activo 

Durante o decorrer do ano de 2019 realizaram-se 4 reuniões do grupo de trabalho. 

 

6 – Reuniões técnicas 

 

Dado 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 2019 

foram realizadas 11 reuniões técnicas.  

 

7 – Projeto SOS Idosos – Pequenas Reparações 

 

Trata-se de uma resposta complementar aos serviços já disponibilizados dentro da 

freguesia. Este projecto visa melhorar a qualidade de vida dos idosos carenciados 

e/ou isolados residentes na freguesia, através da realização de pequenas 
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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 2019 foram rececionados e aprovados 6 pedidos para efetuar pequenas 

reparações nos domicílios.  

 

8 – 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 do ano de 2019 a equipa recebeu 31 pedidos de atribuição de apoio financeiro, 

tendo sido abertos processos para estes agregados. Dos pedidos rececionados, 21 

foram atribuídos apoio e os restantes foram indeferidos por não preencherem 

critérios. Os processos que foram indeferidos foram articulados com a SCML, 

conforme indicação no regulamento do FES da CML. 

 

9 – Transporte São Domingos Solidário  

 

O projecto “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 actividades específicas dentro da 

Cidade de Lisboa.  

 

10 - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – GAAF 

 

O GAAF neste ano de 2019, iniciou intervenções em sala de aula sobre 

Habilidades Sociais, na escola Delfim Santos e nas escolas básicas do 

agrupamento das Laranjeiras.  Estas intervenções fazem parte do “Programa de 

Promoção da Saúde na escola”, em parceria com o centro de saúde de sete rios.  
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O GAAF pretende com os alunos, desenvolver competências pessoais e sociais 

para lidarem com situações de vida que envolvam emoções negativas e 

aprenderem a relacionar-se de forma positiva com o meio.    

 

Realizaram-se 9 reuniões para discussão de casos com os parceiros GAAF. 

 

Efetuaram-se 15 reuniões do grupo de discussão da temática Alienação Parental. 

Tiveram por base a preparação e organização do 1º seminário que realizou se no 

dia 27 de novembro no centro Ismaili.  

 

Concretizou se uma formação em mediação familiar, todos as sextas-feiras em 

horários pós-laboral e sábados durante todo o dia. Desde o mês de julho até 14 de 

dezembro.  

 

11 – Movimento Zero Desperdício – Dariacordar 

 

Este projecto contou no ano de 2019 com a parceria de 13 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 119 

agregados mensais em situação de fragilidade social. 

 

À semelhança dos grupos de trabalho já existentes, a equipa da Ação Social 

implementou um grupo de trabalho no âmbito do “Zero Desperdício Alimentar”. 

Realizaram-se 4 reuniões com os parceiros.  

 

12 – Reuniões de Equipa da Ação Social 

 

Ao longo do ano de 2019 foram realizadas 45 reuniões de equipa para partilhar 

boas práticas de trabalho, discutir casos e planear/ organizar projetos e eventos. 

Inicialmente pensou-se na implementação quinzenal destas reuniões, porém, tendo 

em conta o elevado número de situações e projetos, considerou-se pertinente 

realizar, as reuniões de equipa todas as terças-feiras.  
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13 – 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 2019 foram atrbuidos cerca de 457 cabazes alimentares (entre cabazes 

mensais e de emergência).   

 

14 – 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. 

 

Da linha de Apoio ao Idoso fazem parte 66 utentes. Do total destes utentes, 48 são 

do sexo feminino e 18 do sexo masculino, sendo a idade do mais novo 54 anos e a 

do mais velho 96 anos.  

 

No ano de 2019 foram realizadas 1958 chamadas telefónicas, sendo 69 visitas ao 

domicílio e 50 visitas presenciais (deslocação dos utentes da linha ao gabinete de 

apoio ao idoso, local onde funciona a linha de apoio). 
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15 – Projecto “Caixa do Bebé” 

 

O Projecto “Caixa do Bebé” tem como principal objectivo 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. No ano de 2019 foram atribuídos 23 

Kits a grávidas e mães freguesas de São Domingos de Benfica. Este ano durante 

um trimestre o projeto esteve em restruturação.  

 

16 – Academia de São Domingos de Benfica  

 

A Academia de São Domingos de Benfica (ASDB) concluiu o ano letivo de 

2018/2019 com 349 alunos inscritos e 31 disciplinas.  

 

17 - Apoio à Validação de Facturas  

 

No decorrer do mês de fevereiro foi prestado apoio na validação de faturas. 

Contou-se com a colaboração de 2 voluntários, durante duas semanas, e foi 

prestado apoio a 51 fregueses. 

 

18 - Apoio ao preenchimento e envio online do IRS  

 

Nos meses de abril, maio e junho foi prestado apoio no preenchimento do IRS à 

população. Contou-se com a colaboração de 2 voluntários, sendo que um deles 

prestou apoio no período da tarde durante 14 dias, e outro prestou apoio em 

horário completo durante 8 dias. Desta forma, foram 187 pessoas a usufruir deste 

apoio. 

 

19 - Turismo Sénior 

 

Com base no elevado número de seniores residentes na freguesia, muitos dos 

quais em situação de isolamento e solidão, surge a necessidade de criar respostas 

de carácter lúdico que promovam o envelhecimento ativo. Face ao exposto, o 
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Pelouro da Ação Social propõe para este ano, o Projeto “Turismo Sénior”, com 

realização de várias visitas a pontos turísticos e históricos, de norte a sul de 

Portugal. Durante este ano, realizaram-se 8 visitas aos seguintes locais: 

- No dia 25 de janeiro, visita á Vila do Sardoal; 

- Nos dias 21 e 22 de fevereiro, visita à região da Beira-Baixa (Idanha-a-Velha, 

Monsanto, Monfortinho, Penha Garcia e Castelo Branco); 

- No dia 22 de março, visita à cidade de Aveiro; 

- Nos dias 23 e 24 de abril, realizou-se uma visita à Vidigueira, Portel, Alqueva e 

Évora; 

- No dia 22 de maio, realizou-se uma visita a Fátima; 

-No dia 5 de julho, realizou-se uma visita a Tomar inserida na festividade da Festa 

dos Tabuleiros, 

- Nos dias 17 e 18 de outubro, realizou-se uma visita a Ponte de Lima e a Viana do 

Castelo; 

- No dia 22 de novembro, realizou-se uma visita a Ferreira do Alentejo, á Herdade 

do Vale da Rosa; 

Analisando todas as visitas já realizadas no decorrer do ano de 2019, conseguimos 

identificar um número crescente de interessados, contabilizando um total de 176 

participantes diferentes no decorrer dos 8 eventos. Os feedbacks recolhidos junto 

dos participantes têm vindo a ser positivos, salientando-se não só a oportunidade 

de viajar e de conhecer novos locais como também a oportunidade de conhecer e 

estar com os outros participantes. 

  

20 - Arraial São Domingos de Benfica +55 

 

No dia 19 de junho realizou-se o Arraial +55 de São Domingos de Benfica, dirigido 

a toda a comunidade com idade igual ou superior a 55 anos. Este evento teve 

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 cerca de 300 

participantes. 
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21 - Praia-Campo Infância  

 

No decorrer do 3º trimestre de 2019, teve lugar o programa Praia-Campo Infância. 

Durante os meses de julho e agosto, cerca 550 crianças, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 12 anos, participaram no programa. No decorrer 

dos quatro turnos quinzenais, os participantes realizaram várias atividades tais 

como, idas á praia, surf e bodyboard, atividades lúdicas e desportivas em vários 

espaços verdes, visitas ao Mega Campo Adventure Park, Sportágua, 

acantonamentos e atividades aquáticas na região de Proença-a-Nova e lanches 

partilhados entre pais, crianças e monitores. 

Para além das crianças participantes, contámos ainda com a colaboração de 45 

jovens devidamente formados e enquadrados, que ao longo do programa 

desempenharam as funções de monitores e de coordenadores. 

 

22 - Verão Radical  

 

No decorrer do 3º trimestre de 2019, teve lugar o programa Verão Radical. Durante 

os meses de julho e agosto, cerca 80 jovens, com idades compreendidas entre os 

13 e os 17 anos, participaram no programa. No decorrer dos quatro turnos 

quinzenais, os participantes realizaram várias atividades com grande foco nos 

desportos radicais e de natureza. 

 

23 - Praia-Campo Sénior  

 

O Gabinete de Ação Social proporcionou aos idosos da freguesia mais um ano de 

Programa Praia-Campo Sénior. O Programa decorreu de dia 02/09/2019 a dia 

13/09/2019, dividido em dois turnos, constituídos por 47 seniores cada. À 

semelhança dos anos anteriores, o programa contempla idas à praia no período da 

manhã e atividades lúdicas e culturais na parte da tarde. Este ano os participantes 

tiveram oportunidade de visitar o Museu da Água – Estação Elevatória a Vapor dos 

Barbadinhos, Museu do Sporting, Parque Monte Selvagem em Montemor-o-Novo, 

Museu da Marinha e visitar e o centro histórico de Santarém. 
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24 - Magusto de São Domingos de Benfica 

 

No dia 08 de novembro decorreu, nos jardins da Quinta da Alfarrobeira, mais uma 

edição do já tradicional Magusto de São Martinho. Numa tarde pautada pela boa 

disposição e pela animação a cargo do “Grupo de Concertinas Águias Vermelhas”, 

não faltaram as tão afamadas castanhas assadas e jeropiga. O evento aberto a 

toda a comunidade juntou pequenos e graúdos num espírito de partilha em que 

“conviver”, foi a palavra-chave. Esta iniciativa enquadra-se no plano de ação que 

visa combater o isolamento social dos nossos fregueses através de atividades e 

eventos que possam favorecer a criação de laços entre todos os agentes 

envolvidos. 

 

25 – Presépio Comunitário 

 

No âmbito das comemorações do Natal e dado o manifesto interesse das 

instituições parceiras na realização da iniciativa “Presépio Comunitário de São 

Domingos de Benfica” constatou-se a pertinência de em 2019 abraçarmos 

novamente este projeto. 

Esta iniciativa tem como objetivo a construção de um Presépio conjunto entre as 

instituições de caráter social de São Domingos de Benfica, fomentando uma 

relação de proximidade entre parceiros. 

 

26- Almoço de Natal 

 

Realizou-se o Almoço de Natal dos idosos da freguesia no dia 13 de dezembro no 

Hotel Marriott. Compareceram cerca de 210 fregueses. Um almoço natalício, com o 

subtema “Levar o Fado a Todos”, concretizou-se um espetáculo de fado pelo 

decorrer da tarde. É uma iniciativa muito apreciada por todos os participantes, 

possibilitou momentos de convivência num espírito de partilha e alegria. 
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27 – Caminhada para a saúde 

 

O pelouro da Ação Social e o pelouro do Desporto, em parceria com o Centro de 

Saúde de Sete Rios, realizou uma caminhada no dia 7 de abril, como forma de 

assinalar o Dia Mundial da Saúde. 

 

28 – Diagnostico Social 

 

Em parceria com a CESOP – Universidade católica, relativamente aos 

questionários entregues das instituições, está a realizar-se toda a preparação para 

a análise de dados. 

 

29 – Dia Internacional da mulher 

 

No dia 8 de março celebrou-se o Dia Internacional da Mulher, com a entrega de 

flores pela freguesia e com a realização de um conjunto de atividades no âmbito do 

desporto, estética e beleza, bem-estar e informação medica. Estes eventos foram 

destinados a todas as mulheres com ligação à freguesia de São Domingos de 

Benfica. 

 

30 - Ações no Bairro do Calhau/Bairro das Furnas 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, em colaboração com os 

parceiros da freguesia: SCML – Centro Social e Polivalente do Bairro das Furnas e 

com a Esquadra da Serafina, promoveu ações de sensibilização na Associação de 

Moradores Flor da Serra do Bairro do Calhau. Concretizaram-se ações desportivas 

ao longo do ano de 2019, tais como Ginástica Natural e Biodanza.  

 

À semelhança das ações desenvolvidas no Bairro do Calhau, a equipa da Ação 

Social, com a colaboração do pelouro do Desporto e de entidades da freguesia, 

realizou-se também, ações/dinâmicas na Associação de Moradores do Bairro das 

Furnas. Com o objetivo final de avaliar as necessidades existentes, tal como a 

definição de métodos e estratégias de intervenção.   
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31 – Agitar São Domingos 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica promoveu, nos dias 17 e 18 de 

maio, na Quinta da Alfarrobeira, a segunda edição do programa “AGITAR São 

Domingos”. 

Realizaram-se várias atividades desportivas, lúdicas, culturais e de saúde, com o 

objetivo de desenvolvimento de estratégias de boas práticas que visam combater o 

sedentarismo e a promoção de hábitos de vida saudável. 

Nesta iniciativa a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica quis incentivar a 

prática da atividade física, tal como outros modos de vida que promova o bem-

estar, o usufruto do espaço público e a adoção de estilos de vida mais saudáveis. 

 

32 – Arraial +55 

 

No dia 19 de junho realizou-se o Arraial +55 de São Domingos de Benfica, dirigido 

a toda a comunidade com idade igual ou superior a 55 anos. Este evento teve 

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 cerca de 300 

participantes. 

 

33 – Projeto Radar 

 

Inspirado no projeto implementado na cidade de Barcelona, o RADAR é um projeto 

integrado no Programa "Lisboa, Cidade de Todas as Idades", que surge através de 

uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Câmara Municipal 

de Lisboa, o Instituto da Segurança Social, a Administração Regional de Saúde 

Lisboa e Vale do Tejo, a Polícia de Segurança Publica e a Rede Social de Lisboa. 

O objetivo primordial deste projeto é a sinalização da população com mais de 65 

anos de idade, identificando-a e registando as suas necessidades para que, com 

base num trabalho em rede, seja possível dar resposta às suas carências e 

fragilidades. 
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O RADAR é um projeto comunitário que tem por base a experiência do trabalho 

local, centrado na população idosa, isolada e em situação de risco, conforme 

estabelecido no Plano de Desenvolvimento Social de Lisboa 2017/2020. 

Foram realizadas no âmbito deste projeto entrevistas domiciliarias entre 1 de julho 

a 9 de setembro de 2019 na nossa junta de freguesia, pelas equipas do projeto 

Radar. 

 

34 – Protocolo Fundação Benfica e Gebalis 

 

Procedeu-se à assinatura de um protocolo entre a Fundação Benfica e a Gebalis, 

na qual a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica se fez representar pelo 

pelouro da Ação Social e pelo pelouro do Desporto. Deste protocolo gerou-se a 

“Community Champions League”, projeto que envolve jovens (com idades 

compreendidas entre os 12 e os 16 anos) através da modalidade de futebol com o 

objetivo de promoção do bem-estar da comunidade, tentando transmitir alguns 

valores e princípios. Foi selecionada uma equipa por cada Freguesia da cidade de 

Lisboa, das 13 que acederam a este projeto, para sua representação. Foi 

estruturado um quadro competitivo com vista a identificar a melhor destas 13 

equipas. Existe um sistema de pontuação a ser atribuído, não só consoante o 

rendimento desportivo, mas também por algumas outras condicionantes, tal como a 

contribuição comunitária e também social. Estes aspetos serão valorizados e existe 

um sistema de pontuação específico para o efeito. A Fundação Benfica, realizou a 

distribuição de equipamentos desportivos para cada atleta, assim como 

disponibilizou material para os treinos de cada equipa. No final da época 

desportiva, 19/20, haverá um encontro final no estádio da Luz, onde será divulgado 

o campeão dessa época desportiva. Em maio de 2021, a equipa portuguesa 

campeã dessa época desportiva estará presente na final da Community Champions 

League disputada na Holanda.  
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35 – Programa “CASA ABERTA”  

 

Este programa tem como objetivo melhorar as condições de acessibilidade e 

segurança na habitação de pessoas idosas e de pessoas com deficiência. Neste 

momento a Junta de Freguesia está a receber pedidos, estando em processo de 

análise e de avaliação pelas equipas que vão operacionalizar o programa.  

 

36 – Reuniões Núcleo Local e Inserção 2 – Rendimento Social de Inserção  

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica nomeou um representante da 

equipa da Ação Social, no âmbito das suas competências, para acompanhar 

beneficiários de RSI com vista a agilizar os meios e os recursos necessários, no 

que diz respeito ao acesso à habitação (habitação social ou programas 

habitacionais da CML). 

No âmbito deste núcleo, a dinamização do mesmo é efetuada através de reuniões 

quinzenais com os diferentes parceiros, para a assinatura dos contratos de 

inserção, tendo em conta as diferentes áreas de intervenção. Até à data a técnica 

representante já esteve presente em 5 reuniões na sede da SCML no Lumiar. 

 

37 - Mês do Idoso 

 

Em outubro foi celebrado o” Mês do Idoso” em vários centros de dia da freguesia, 

realizaram-se ações de sensibilização e de divulgação de vários projetos 

destinados a idosos, técnicos e cuidadores tais como: Workshop sobre Medicina 

Dentária; workshop sobre Educação Nutricional; workshop sobre Doenças 

civilizacionais;  workshop “Urologia na Comunidade”; Aulas abertas de Tango 

adaptadas; Aulas abertas de Ginástica inseridas no Programa +55; Demonstração 

de uma terapia com cães; Dança social e Sénior; Caminhada para sinalizar o dia 

nacional da Paralisia Cerebral. Estas ações foram realizadas em centros de dia da 

Freguesia e na Casa da Cidadania da Junta. 
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As celebrações terminaram no dia 25 de outubro com um concerto/convívio aberto 

a toda a comunidade no Salão Nobre do Centro Ismaili – Fundação Aga Khan. Foi 

na presença do Coro Golden Age da Fundação Aga Khan, do Coro de São 

Domingos e do Grupo de Metais de Banda Filarmónica da PSP que mais de 

centena e meia de pessoas disfrutaram de uma tarde diferente em que o convívio e 

a boa disposição trouxeram uma dinâmica diferente a muitos seniores da nossa 

Freguesia. 

 

38 – Lançamento da Agenda Solidária IPO 

 

A Agenda Solidária IPO 2020 foi lançada no dia 16 de outubro, no auditório do 

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, pelo Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, e pelo Presidente da CML, Fernando 

Medina. A sessão contou ainda com as presenças da escritora Isabel Stilwell, do 

chef KiKo e do humorista Eduardo Madeira. 

 A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica associou-se a esta causa, 

contanto com a presença do Presidente António Cardoso, bem como com a 

presença do corpo técnico do Pelouro da Ação Social. 

 

39 – Reuniões com Entidades 

 

Foram realizadas várias reuniões com parceiros, e outras entidades da 

comunidade. 
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PELOURO DA EDUCAÇÃO 
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PELOURO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS E GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 

Cartão Mais São Domingos 

 

Desde meados de outubro de 2019 que se lançou uma nova fase de contacto com 

o Comércio e Empresas da Freguesia para promoção do Cartão Mais São 

Domingos. 

 

Esta iniciativa, que tem como grande objetivo dinamizar e incrementar o 

desenvolvimento económico do Comércio tradicional, contava no final do ano, com 

cerca de 300 pequenas e médias empresas aderentes. 

 

Estão a ser desenhadas novas estratégias (Plano de Ação) para implementação de 

ativações da marca, não só junto dos comerciantes e empresários mas também 

dos fregueses, de forma a promover uma maior adesão ao cartão e, 

consequentemente, estimular e incrementar a compra no comércio local. 

 

Cerca de 8000 mil cartões foram já distribuídos pelos fregueses e colaboradores 

das empresas parceiras.  

 

Foram também contactadas algumas Empresas Âncora, sediadas na freguesia, 
como o IPO - Instituto Português de Oncologia; o Clube Galp; a Main Power Group; 
Hospital da Luz, Instituto de Implantologia, entre outras, com a intensão de 
oferecermos o Cartão Mais a todos os seus colaboradores, para uma maior 
visibilidade e credibilidade do projeto. 
 
 
Festival das Sopas 2019 
 
Em novembro realizou-se pelo 6º ano consecutivo o Festival das Sopas no 
Mercado de São Domingos de Benfica que contou com mais de 400 pessoas e 
cerca de 25 sopas. O evento que conta com o apoio da Junta tem sido realizado 
em parceria com o Agrupamento dos Escuteiros de São Tomás de Aquino. Esta 
iniciativa contava com um desconto para os detentores do cartão mais. 
 

 
Concurso Montras de Natal 2019 
 
Foram 83 as montras a concurso para a edição 2019. Esta iniciativa, que regressou 
ao comércio tradicional pelo 5º ano consecutivo, tem como objetivo estimular e 
economia local. A votação e o apuramento dos vencedores decorreu com base 
dois em fatores de ponderação: 50% através do numero de gostos obtidos que 
cada montra recebeu na fotografia do Facebook e 50% através da votação de um 
júri, composto por 3 elementos.  
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As votações decorreram até ao dia 13 de janeiro e a entrega dos prémios às 5 lojas 
vencedora, foi realizado no Salão Nobre da junta, no dia 19 de janeiro. Os prémios 
consistiram em cabazes de Natal feitos pelo pelouro e que continham produtos 
locais adquiridos no comércio da freguesia com o intuito de apoiar e impulsionar o 
comércio tradicional.  
 
Mercado de Natal Sete Rios – nov, dez 2019 e janeiro 2020 
 
Foram estabelecidos vários contactos com artesãos e lojistas pertencentes à 
freguesia para eventual presença no Mercado de Natal. 
 
A pedido da junta foi destinado um espaço cedido pela organização do evento para 
o Comércio tradicional da freguesia poder participar. Para este efeito foram 
contactas várias lojas e artesãos.  
 

 

Cartão Mais São Domingos 

 

Devido ao momento de fragilidade/recessão económica que estamos a viver, com a 

Pandemia do Covid 19, fecharam algumas lojas neste primeiro trimestre na 

freguesia, e outras encontram-se em processo de “Lay off.  No entanto, contámos 

com 5 novas adesões. Uma delas uma empresa que nos contactou, que, embora 

esteja sita na freguesia de São Domingos, mostrou bastante interesse em juntar-se 

a esta iniciativa:  a “Future Health Biobank” – criopreservação de células estaminais 

do sangue e tecido do cordão umbilical, uma área muito interessante como 

parceira. 

 

Para consulta das lojas/empresas existe uma tabela com os aderentes do Cartão 

Mais, morada, contactos e condições oferecidas, disponível no site da junta. 

 

Se tudo correr como o previsto, contamos retomar a visita ao comércio local 

(PME’s) e empresas âncora da freguesia, no início do mês de junho. 

 

 

Ações a decorrer 

 

Visitas guiadas ao Palácio dos Marqueses da Fronteira 

 

Conforme já tinha sido informado estamos a realizar, até ao final do ano, em 

conjunto com o Palácio dos Marqueses da Fronteira visitas guiadas que incluem 

50% de desconto na aquisição do bilhete de entrada ao apresentarem o Cartão 

Mais. No entanto, só realizámos a primeira visita, no dia 29 de fevereiro, uma vez 

que os equipamentos culturais e serviços locais foram encerrados no dia 12 de 

março.  
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A segunda visita que estava programada para dia 14 de março já não foi efetuada. 

Esta ação encontra-se assim em “stand by” devido ao estado de Emergência e 

Calamidade declarado por causa da pandemia do Covid 19 não existindo ainda 

uma data prevista para reiniciar as visitas. 

 

Dia da Mulher 

 

No dia 8 de março (domingo) a pensar nas mulheres de São Domingos de Benfica, 

e, juntamente com a Ação Social e o Desporto a junta realizou, à semelhança do 

ano passado, atividades alusivas a este dia nos jardins da Quinta da Alfaborreira. 

 

A Clínica de Estética “Dello Clinique”, parceira do Cartão Mais São Domingos, não 

quis deixar de se associar e esteve presente e proporcionou às Mulheres da 

freguesia uns momentos de lazer (penteados e maquilhagem). 

 

A iniciativa do Cartão Mais São Domingos tem como grande objetivo dinamizar e 

incrementar o desenvolvimento económico do comércio local/tradicional e conta já 

com cerca de 300 pequenas e médias empresas aderentes 5 das quais grandes 

empresas (Hotel Marriot; Jardim Zoológico de Lisboa; Sport Lisboa e Benfica; 

Hospital dos Lusíadas e Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa).   

 

Estar cada vez mais próximo dos nossos comerciantes e empresários é o mote que 

a junta de freguesia de São Domingos de Benfica pretende continuar a seguir, bem 

como dos seus fregueses. 

 
GIP e Rede São Domingos Emprega 

 

I - Atividades dirigidas a pessoas em situação de desemprego: 

1 - Caracterização das Pessoas Atendidas 

2 - Nº total de atendimentos realizados 

3 - Nº de sessões de informação coletiva, realizadas por tipo 

4 - Nº de desempregados envolvidos por tipo de intervenções  

 

II - Atividades dirigidas a empresas e parceiros: 

1 - Reuniões Plenárias da Rede São Domingos Emprega 

2 - Eventos Realizados 

3 - Estudo de Mercado / Parceria com a Universidade Católica 

5 - Informar para apoiar - comunicação 

6 - Formar para qualificar – ações  

7 - Técnicos à Conversa - Ações organizadas e realizadas na Junta  
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8 - CLAS - Rede Social de Lisboa – Grupo Empregabilidade 

9 - Envolvimento em ações com parceiros 

10 - Candidatura e renovação do protocolo de GIP  

11 - Emprego Apoiado 

 

GIP e Rede São Domingos Emprega - Atividade total em 2019  
 
Relatório  
 
Atividades dirigidas a pessoas em situação de desemprego: 
 

Caracterização das Pessoas Atendidas (Base total em análise: 1437 pessoas 

atendidas) 
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Nº total de atendimentos realizados: 1.846  

• Nº de atendimentos individuais: 271 

• Nº de atendimentos em sessões coletivas: 1575 

 

Nº de sessões de informação coletiva, realizadas por tipo 

• Total de sessões de informação coletiva realizadas: 81 

• Informação sobre ofertas formativas e de emprego: 24 

• Informação sobre Técnicas de procura de emprego:15 

• Informação sobre medidas de apoio à contratação, desenvolvimento da 

atitude empreendedora e competências pessoais/softskills:42 

 

Nº de desempregados envolvidos, por tipo de intervenções realizadas:  

• ações coletivas de informação sobre ofertas de emprego e formação: 383 

• ações coletivas de informação sobre técnicas de procura de emprego: 

281 

• ações coletivas de informação sobre  medidas de apoio à contratação, 

empreendedorismo, competências pessoais/softskills: 921 
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• Sessões individuais para desenvolvimento de currículos, treino para 

entrevistas, procura ativa de emprego e informações /orientações 

diversas: 271 

• Pessoas encaminhadas para ações de formação: 161 

• Pessoas apresentadas/encaminhadas para ofertas de emprego: 87 

• Ofertas angariadas junto de empresas locais equivalendo a postos de 

trabalho: 62 

• Principais empresas /entidades envolvidas em processos de 

recrutamento com os nossos serviços: 

Homerest, Media Market, Hospital da Cruz Vermelha, Federação de Ginástica 

de Portugal, Centro Social Paroquial de São Domingos, Advancecare, Hotel 

Marriot, Mcdonalds, Prospetiva, JFSDB, INV Proteção, Baunilhólimão, Padaria 

portuguesa, Todos a Galope, UDeck, Cebe, Ocean Clean) 

 

• Colocações diretas no mercado de trabalho: 11 

 
 
Atividades dirigidas a empresas e parceiros: 

 
 

Reuniões Plenárias da Rede São Domingos Emprega 
 
Realizaram-se 8 reuniões plenárias com os parceiros da Rede São Domingos 
Emprega, incluindo: 
 

• A realização de avaliação externa à rede, por iniciativa do programa 

Redemprega Lisboa  

• O planeamento de ações a desenvolver no ano 

• A conceção/organização/operacionalização dos eventos “Feira de 

Emprego” (em parceria com o grupo de Empregabilidade de Carnide) e 

“Pequeno Almoço Empresarial – São Domingos de Benfica” 
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Parceiros: Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, SCML – Udip 

Luz, Modatex- Centro de Formação Profissional, ARSLVT – UD Centro da 

Taipas, Abraço, Citeforma – Centro de Formação Profissional, Centro Social 

Paroquial de São Domingos de Benfica, Rumo, Apea, CML, Fundação 

Agakhan, IEFP. 

 
 

Eventos Realizados 
 

• Co-Organização e participação ativa na Feira de Emprego, Formação e 

Empreendedorismo -  GEC 

(realizada a 24 de Maio, em Carnide – Bairro Padre Cruz) 
 
Estiveram presentes 194 pessoas em situação de desemprego para 

efeitos de entrevistas com 9 empresas presentes em speed recruitment 

(Fujitsu, AdvanceCare, El corte Inglês, Visabeira, Mcdonals, Portugália, 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Clece e Talenter). 

 A feira contou também com a presença de 10 centros de formação 

profissional (incluindo a Modatex) e diversos workshops na área de 

empreendedorismo, incluindo presença da incubadora mercado de 

Inovação. 

 

Esta Feira for comunicado por email e presencialmente a cerca de 300 

fregueses de São Domingos de Benfica, tendo resultado no 

encaminhamento para entrevistas de cerca de 40 pessoas.  

 

• Organização e realização de evento “Pequeno Almoço Empresarial” 

(realizado a 19 de Novembro – São Domingos de Benfica)  
Objetivo: reapresentar as dinâmicas da Empregabilidade existentes na 

Junta de São Domingos de Benfica e promover networking entre 

empresários da freguesia. 

 

Organização do evento: implicou o desenvolvimento de diversas tarefas 

em articulação com outros pelouros e com parceiros da rede São 

Domingos Emprega, nomeadamente: Elaboração do Programa; seleção 

e envio de convites a empresas locais e a parceiros da rede; preparação 
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de apresentação para o dia do evento; visitas ao local (Palácio do 

Marques de Fronteira) para organização. 

 

Para este evento foi ainda realizado um vídeo em que cada parceiro 

apresentou as vantagens de integrar a Rede São Domingos Emprega. 

Oradores convidados: Diretor de RH Do Hospital da Cruz vermelha + 

Diretor de Recursos Humanos do Marriott Lisboa Hotel + Docente 

convidada da Universidade Católica Portuguesa (Business Economics) 

Este evento contou com a presença de 45 pessoas em representação 

de 23 entidades. 

 
 
Estudo de Mercado / Parceria com a Universidade Católica 
 
Conceção de estudo de mercado e articulação com a Universidade Católica 
para realização em parceira. 
 
Tema: Empregabilidade em São Domingos de Benfica, aplicado a uma 
amostra de empresas do tecido empresarial local. 
 
Resultados alcançados: Identificar/caracterizar necessidades de recursos 
humanos / conhecer os comportamentos de seleção e recrutamento das 
empresas / Dinâmicas de contratação na freguesia. 
 
Os resultados deste estudo forma apresentados / devolvidos aos empresários, 
no “Pequeno- Almoço Empresarial” 
 
 
Prospeção Empresarial 
 
Realizadas diversas visitas a empresas locais com vista à apresentação geral 

de serviços, captação de ofertas de trabalho e propostas para formação 

profissional dos seus ativos ou apoio em medidas de apoio à contratação, 

através da parceria existente entre a Junta e o IEFP 

 
 

Informar para apoiar – comunicação 
 

• Desenvolvimento de Flyer temático – Orientações para o emprego e 

formação, para facilitar a informação a fornecer às pessoas em situação 

desemprego, tendo sido impressos cerca de 1.000 exemplares pela CML, 
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ao abrigo do protocolo da nossa rede de empregabilidade no programa 

Rede Emprega Lisboa. 

 

• Definição e preparação de conteúdos úteis - para particulares e 

empresas, para comunicação futura em site /facebook do projeto  

 
Formar para qualificar – ações 
  

• Parceria com RedEfe, para ação de formação para a empregabilidade 

para um grupo de 15 desempregados, incluindo definição de projeto de 

vida, identificação de competências, gestão de emoções, preparação para 

entrevistas a que foram na feira de emprego 2019. 

 

• Parceria com o IEFP e preparação de ação de formação de ativos, para 

a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, no âmbito das 

atividades da higiene urbana /espaços verdes – Utilização de 

Motorroçadoras – 25h de formação, com enfoque prático.  

 
 

Técnicos à Conversa - Ações organizadas e realizadas na Junta  
 

• Workshop “Integração de ferramentas digitais no processo de 

comunicação” com a presença de 13 técnicos de 10 entidades locais. 

 

• Workshop “JobMatching” (ministrado pela Associação Portuguesa de 

Emprego Apoiado), que contou com a participação de 14 técnicos de 

diversas instituições (como a OED, ADEB, Recomeçar, Dress for sucess, 

Citeforma, Sisep, APCL, SCML, Gips,entre outras). 

 
 

CLAS - Rede Social de Lisboa – Grupo Empregabilidade 
 
Participação em 3 reuniões do grupo de empregabilidade da Rede Social de 

Lisboa – Plano de desenvolvimento social (CML/instituto da Segurança Social 

/Santa Casa da Misericórdia), com vista ao desenvolvimento de propostas de 

articulação entre instituições e promoção de ações que conduzam às 
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dinâmicas da empregabilidade na cidade, com foco especial nesta fase para 

os públicos vulneráveis (migrantes, desempregados de longa duração e 

pessoas com incapacidades) 

 
 
Envolvimento em ações com parceiros 
 

• Participação como orador no III Fórum Redemprega Lisboa – Boas 

práticas de empregabilidade em São Domingos de Benfica 

 

• Participação como orador - a convite da CML - no Encontro de 

Psicólogos da Administração Local – atendimento a pessoas em 

situação de desemprego e alinhamento com as empresas.  

 
 

• Participação em três reuniões com o IEFP, com vista ao alinhamento 

de atividades do GIP. 

 

• Participação no evento de uma outra rede de empregabilidade – RedEFE 

– com vista a conhecer diversos instrumentos e metodologias para a 

dinamização de sessões de acompanhamento a desempregados – Fora 

da Caixa”. 

 

     Candidatura e renovação do protocolo de GIP  
 

No final de Maio terminou o contrato de GIP com o IEFP (2015/2018 e sua 

prorrogação). Em Junho de 2019 tem início o novo contrato de GIP 

(2019/2021), resultante de candidatura submetida e aprovada anteriormente. 

 
 
Emprego Apoiado 
 
Início de projeto de Emprego Apoiado para públicos vulneráveis 
Parceria com Apea, através do seu gabinete de emprego apoiado. 

Fase: Capacitação do técnico de emprego da junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica com vista a um possível alargamento dos serviços 

disponíveis. 
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• Integração em ação de formação “Técnico de emprego Apoiado”, com 

vista à capacitação teórica do técnico de emprego da junta de Freguesia 

de são Domingos de Benfica; 

 

• Integração em formação em contexto de trabalho/tutoria com vista a 

atendimentos diferenciados para públicos vulneráveis, especialmente 

pessoas com deficiência ou incapacidade, famílias monoparentais, 

refugiados e desempregados de longa duração; 

 

• Neste âmbito, e em projeto piloto, foram realizadas 10 sessões de 

acompanhamento a 5 utentes. 
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PELOURO DA CULTURA 

As atividades no âmbito da cultura e cidadania que se desenvolveram em 2019 
tiveram por base uma visão de uma intervenção em parceria, numa ação 
interligada com as estruturas culturais da freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 
as associações presentes na Casa da Cidadania de São Domingos de Benfica e os 
fregueses e colaboradores da Junta que propuseram e desenvolveram  atividades 
nestas áreas. Esta premissa orientou todo o trabalho desenvolvido ao longo do 
ano, conduzindo a escolhas diferenciadas em relação ao Plano de Atividades 
apresentado. Pretende-se assim explanar estatisticamente o número de atividades 
por equipamentos desta autarquia (Fórum Grandela e Casa da Cidadania de São 
Domingos de Benfica ou Jardins e Edifício da Junta de Freguesia e ainda 
Academia de São Domingos de Benfica) ou em equipamentos culturais existentes 
na Freguesia (Teatro Thalia, Palácio dos Marqueses de Fronteira e Palácio Beau-
Sejour, Centro Ismaili).  
 
ATIVIDADES REALIZADAS NO FÓRUM GRANDELA: 
 
Exposições, realizaram-se 7 exposições, contabilizando 1281 visitantes. 

  
● Pietá, de Santiago Belacqua (Arte Sacra, pintura em tela; 26 de outubro de 

2018 a 11 de janeiro de 2019 | 250 visitantes); 
 

● A Fortiori, do artista plástico Pedro César Teles (pintura e desenho; 18 de 
janeiro a 08 de março | 150 visitantes);* 

 
● Living Moments by Irina Rickas (pintura e desenho em tela; 22 de março a 

04 de maio | 157 visitantes);* 
 

● Renascer, do artista plástico Domingos de Oliveira (escultura, pintura e 
desenho em tela; 17 de maio a 15 de junho | 146 visitantes); 
 

● Arte na Idade d’Ouro, mostra de trabalhos realizados pelos alunos da 
Academia de São Domingos nas disciplinas de: Artes Decorativas, Atelier de 
Vidro, Desenho e Pintura (27 de junho a 31 de agosto | 143 visitantes);* 
 

● Olhares, Pensamentos e Memórias, pela artista plástica Dila Moniz 
(pintura em tela; 19 de setembro a 16 de novembro | 285 visitantes);* 

 
*curadoria de Olga e Sousa 
 

● Meu Corpo, Minha Língua, exposição coletiva com participação de artistas 
lusófonos: Beth Moyses, Cristina Ataíde, Domingos Mazzilli, Monica 
Miranda, Rosana Paulino, Yuen_yi Lo e Kátia Canton artista e curadora em 
vários suportes: desenhos, tecidos, objetos, fotografias, instalações e vídeos 
(22 de novembro a 18 de janeiro de 2020 | 165 visitantes); 
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Visitas Guiadas, realizaram-se 8 visitas guiadas às seguintes exposições:  
 

● Pietá: 2 (09 e 10 de janeiro); 
● A Fortiori (18 de fevereiro); 
● Living Moments (29 de abril e 08 de maio); 
● Olhares, Pensamentos e Memórias (12 e 30 de outubro);  
● Meu Corpo, Minha Língua: 2 (30 de novembro e 14 de dezembro); 

 
Lançamentos de livros, realizaram-se 4:  
 

● Palavras Ditas em Silêncio, da autora Fátima Lopes, Edições Oz (16 de 
fevereiro); 

● Antologia de Poesia e Prosa Poética Contemporânea Portuguesa Templo de 
Palavras" Nº6 pela Editorial Minerva (30 de março); 

● Sonhos e Flores com Asas, da autora Tiló Henriques, Edições Oz (04 de 
maio); 

 
 

...e 1 apresentação:  
 

● A sombra de Muitas Faces, da autora Lídia Praça (12 de outubro); 
 
Iniciativas de Associações, realizaram-se 5 iniciativas, 1 de uma associação 
externa e 4 de associações sediadas na Casa da Cidadania de São Domingos 
de Benfica:  
 

● Formação da Associação Acreditar (associação externa, 16 de março); 

● Aulas de Português iniciado -  UIMP, Associação de Unione Italiani Nei 

Mondo de Portugal (março, abril); 

● Vamos a Itália! Campania (03 de abril), Lucania (10 de abril), Cícilia (17 de 

abril)| Associação UIM, Unione Italiano Nel Mondo, pela voz do Professor 

Federico Citro; 

 

Outros:  

● Concerto em Homenagem ao Zézé das Furnas em Noite de Fados 

(iniciativa promovida por amigos fadistas com o apoio da Rádio Amália (26 

de abril); 

 
ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA DA CIDADANIA DE SÃO DOMINGOS:  
 

Reuniões de trabalho, a sala de reuniões da Casa da Cidadania acolheu a 

realização de 100 reuniões de trabalho: 
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Âmbito 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Total  

cívico 1 3 3 9 16 

cultural 17 14 23 12 66 

social 4 - 2 -  6 

interno 2 4 -  6 

outros  * 
** 
*** 

*** *** *** 100 
reuniões  

 

* Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (1) 

** Associação Crescer de Lisboa (1) 

***Tertúlia de Poesia e temas filosóficos do Grupo AGIR, todas as terças-feiras. 
Uma atividade aberta à comunidade, regular e sujeita a inscrição (6); 
 

Iniciativas das Associações sediadas na Casa da Cidadania: a sala polivalente 

Mário Zambujal acolheu a realização de 23 ações/iniciativas promovidas pelas 

associações residentes, abertas ao público e à comunidade em geral, 

nomeadamente:  

 

1. Conversas Soltas | Women in Business (22 de janeiro); 

2. Workshop “Noções Básicas de Braille | ABM, Associação Bengala Mágica 

(02 de fevereiro); 

3. Apresentação do livro Italie – Sociologia del Plurale de Renato Mannheimer, 

autor e Sociólogo de profissão | Associação UIM, Unione Italiano Nel Mondo 

(08 de fevereiro); 

4. Apresentação do livro Eu Falo Contigo, uma obra literária na área da 

autoajuda e desenvolvimento pessoal, escrita por Cheila Ng Hó| WinB (13 

de fevereiro); 

5. 3º Aniversário da Associação MIMA | Museu Internacional da Mulher 

Associação, em parceria com a Wikipédia, participou de um evento 

internacional da Wikimedia, que se realiza todos os anos durante a semana 

dedicada à mulher, o “Artes e Feminismo 2019” (08 de março); 

6. Apresentação do livro Il Sionista Gentile do autor e jornalista Carlo Giacobbe 

e com o jornalista Cesare Protetti | UIM  (20 de março); 

7. Vamos a Itália! Nápoles | UIM (27 de março); 

8. Histórias à Janela, música para pais e crianças dinamizado por Cláudia 

Lourenço | ABM (30 de março); 

9. Tea Time | Women in Business (02 de abril); 

10. Tea Time (04 de junho); 

11. Reunião de geral dos associados da UIM (24 de abril); 
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12. Formação de primeiros socorros promovida pelo Pelouro do Desporto, 

Associativismo e Segurança, para alunos da Academia de São Domingos 

(07 e 14 de maio); 

13. Conversas Soltas | WinB (07 de maio); 

14. Formação sobre Braille, ministrado pelo INR - Instituto Nacional de 

Reabilitação e ministrado pela Dra. Patrícia Santos, acreditado para efeitos 

de progressão em carreira de professores, pelo CCPFC, Centro de 

Formação da Pró-Inclusão | ABM (17 e 18 de maio); 

15. Assembleia Geral do MIMA, Museu Internacional da Mulher Associação (17 

de junho); 

16. Aulas Abertas Experimentais do Projeto Filarmónica Enarmonia, Programa 

PARTIS III promovidas pela ABM / apresentação do projeto (Teoria e 

Formação Musical, Treino Auditivo e Memorização e Musicografia Braille), 

bem como a experimentação de alguns instrumentos que vão ser 

disponibilizados para aprendizagem (22 e 29 de junho); 

17. Tea Time | Women in Business (02 de julho); 

18. Tea Time - apresentação do Mercado da Índia pela WinB Heronima Teixeira. 

Empresária fundadora e sócia da Path Builders - Property Developers, Vice-

Presidente do PIBHUB - Portugal India Business e elemento da Mesa de 

Direção da Casa de Goa apresentou o Mercado da Índia na Casa da 

Cidadania | WinB (03 de setembro); 

19. Workshop O Mundo pela ponta dos dedos, formação de construção de 

materiais adaptados à cegueira 0-6 anos, da responsabilidade da ANIP/ 

CAIPDV, Associação Nacional de Intervenção Precoce/ Centro de Apoio à 

Intervenção Precoce na Deficiência Visual ABM | (04 de outubro); 

20. Iniciativas no âmbito da celebração do mês do idoso (outubro) na Casa da 

Cidadania de São Domingos de Benfica:  

09 de outubro, Palestra Reiki saúde e bem-estar, Dr. José Figueiredo; 

11 de outubro, Aula Aberta de Tango, pela Prof. Argentina Maria Eugénia; 

15 de outubro, Palestra Doenças Civilizacionais, Diaverum Renal Services 

Group; 

16 de outubro, Palestra Alimentação e recursos naturais, Dr. José Neves; 

21 de outubro, Palestra Tiróide e o envelhecimento, Dra. Vaneska Reuters; 

22 de outubro, Palestra Urologia na comunidade, Dr. Mário Rodrigues; 

21. Lançamento do Livro Quinto Elemento do escritor italiano Massimo Chieli e 

apresentação por parte do escritor Massimo Chieli | UIM (10 de outubro); 

22. Conferência A Guerra da Máfia na Sícilia, pelos jornalistas Antonio Ortoleva 

e Enzo Mignosi (Corriere della Sera e Giornale di Sicilia) | UIM (25 de 

outubro); 

23. Workshop de capacitação Heart&mind Training | WinB (29 de outubro); 
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Exposições, realizaram-se 7 exposições, contabilizando aproximadamente 

650 visitantes: 

 

● Inclusão: Sonhos, Direitos, Mitos e Realidades | MPAI, Associação 

Movimento Pais e Amigos Para a inclusão em Portugal (03 de dezembro de 

2018 a março de 2019); 

 

● Inseguramente na Confusão da Carne por “pedro” | AIDDH, Associação 
para a Investigação e Desenvolvimento dos Direitos Humanos (29 de março 
a 10 de maio) e 2 visitas guiadas (07 e 08 de maio);  
 

● Tinta, Água e Movimento por Maya (30 de maio a 25 de junho), 2 
workshops de pintura  (25 de junho e 10 de julho) e 1 visita guiada (04 de 
julho);   
 

● Segredos Ilustrados por Sérgio Condeço, Cinara Pisco e Carlos Pereira 
| UIM (19 de julho a 31 de agosto); 
 

● Hidden Love de Seyda Nayeri (03 de setembro a 31 de outubro); 
 

● Água vai! o saneamento na cidade de Lisboa (11 de novembro a 13 de 
dezembro) e 2 visitas guiadas e comentadas pelo Curador Fernando 
Fernandes (CML a 30 de novembro e 13 de dezembro); 
 

● Exposição e Concurso Alegria de Natal (18 de dezembro de 2019 a 11 de 
janeiro); 

 
APOIO A ATIVIDADES EXTERNAS:  
 
Inauguração da Exposição Dona Maria da Glória na Torre do Tombo (21 de 

janeiro); 

 

Sessão de apresentação do roteiro de áudio-guias para a visita aos jardins do 

Palácio Fronteira (23 de fevereiro) | JFSDB; 

 

Concerto de Emsemble de Saxofones: uma coorganização CML e JFSDB e 

Orquestra Metropolitana de Lisboa trouxeram os Sons pela Cidade a São 

Domingos de Benfica, no Centro Ismaili de Lisboa, para um Emsemble de 

Saxofones da Metropolitana. O projeto Sons Pela Cidade consiste num ciclo de 

concertos, de entrada livre, a promover nas freguesias da cidade, definindo-se 

como uma iniciativa descentralizadora da oferta cultural e de proximidade (15 de 

março); 

Comemoração do 2º Aniversário da Associação Bengala Mágica:  na sala 

Bernardo Sasseti do Teatro São Luiz em Lisboa, aconteceu magia, porque “a visão 

não se limita ao que os nossos olhos veêm! Ver, ouvir, sentir!!” foi o lema desta 

celebração, com atuação especial de António Zambujo, padrinho da associação 
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que desenvolve um trabalho fundamental junto da comunidade, no apoio a crianças 

ou jovens cegos ou com elevado índice de cegueira (23 de outubro); 

 
Gala Glamour & Solidariedade: a Casa Inspirafuror by António Coelho e a 
UpMusic Talents, empresas sedeadas na freguesia de São Domingos de Benfica, 
organizaram sob o mote: “ juntos não há estrelas que não possamos alcançar, nem 
sonhos que não possamos realizar!”, em parceria com a Junta de Freguesia de 
São Domingos de Benfica e o Teatro Thalia, equipamento cultural da Freguesia de 
São Domingos de Benfica, a I Gala Glamour & Solidariedade, a favor de hospitais 
em Angola e Moçambique (Parceria com Lions Clubs International). Um evento 
solidário que contou com a presença de entidades oficiais, membros do corpo 
diplomático, de personalidades do meio artístico e cultural, bem como alguns meios 
de comunicação social, com a apresentação de Patrícia Matos (TVI) e Sílvio 
Nascimento (RTP-África). Do programa desta gala constou um desfile de moda, 
entrega de Galardões Empresa e Missão Solidária a individualidades que se 
destacaram pelo seu apoio solidário a estes países, bem como a atuação de 
Frederico BC e Depeche 101. (16 de novembro).  
 
Projetos:  

O que queremos fazer na nossa Praça? iniciativa integrada na Agenda 21 para a 

Cultura que promove a recolha e vivência das memórias dos habitantes de Rossio 

de Palma, o convívio entre a comunidade e a integração deste espaço histórico e o 

espaço envolvente. No decorrer do ano de 2019 desenvolveram-se as seguintes 

iniciativas: noite de Fados no Palmense (23 de fevereiro), apresentação do 

projeto com presença da vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto e da vogal da 

Cultura da Junta de Freguesia, Cristina Valério (23 de março), Jantar Comunitário 

no Rossio de Palma (13 de abril), e integrado nas Festas Populares de Lisboa, a 

iniciativa vamos construir um trono de Santo António no Rossio de Palma (31 

de maio) e Visita ao Museu de Lisboa - Santo António (19 de julho); 

 
Projeto Filarmónica Enarmonia, promovido pela Associação Bengala Mágica, 
sediada na Casa da Cidadania, a decorrer aos sábados no espaço físico da 
Academia de São Domingos. Este projeto é apoiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian através da iniciativa PARTIS - Práticas Artísticas para a Inclusão Social 
e oferece aulas gratuitas de Instrumentos (de sopro e percussão), Teoria e 
Formação Musical, Treino Auditivo e Memorização e Musicografia Braille, a alunos 
cegos, com baixa visão e normovisuais com vista à prática de conjunto através da 
constituição de uma banda filarmónica: a “Filarmónica Enarmonia”. As aulas 
iniciaram a 21 de setembro de 2019 e decorrem semanalmente aos sábados das 
14 às 18 horas. Já é visível a aprendizagem dos alunos, estando prevista a 
realização de uma apresentação à comunidade. 
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EFEMÉRIDES E OUTRAS INICIATIVAS:  
 

8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Junta de Freguesia distribui flores, 
escutou as mulheres da freguesia,  visitou diversas instituições, convidando todas a 
participarem nas várias atividades preparadas para o dia entre elas uma conversa 
sobre Cultura & Desporto: conduzido pela Vogal do Pelouro da Cultura, Cristina 
Valério e como oradoras convidadas a Professora Vanda Anastácio (Fundação das 
Casas de Fronteira e Alorna), Sandra Christine Oliveira (New Music School), Elsa 
Fontainha (Wikipédia Portugal), Graça Mendes Pinto (Museu Nacional da Música) e 
Ana Oliveira (Comité Olímpico do Sport Lisboa e Benfica). 

 
 

Trienal de Arquitectura de Lisboa - Open House Lisboa: organizada pela 

Trienal de Lisboa e com uma média de 19.000 visitantes por edição, este ano o 

Fórum Grandela e a Casa da Cidadania estiveram na rota da OHL, o que muito 

dignificou o trabalho aqui desenvolvido, nomeadamente, através da divulgação do 

Projeto Cultural da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, bem como 

das exposições patentes ao dia do evento, que contarão com uma divulgação/ 

programação Plus online.  Neste dia, contabilizaram-se 242 visitantes ao Bairro 

Grandela, bem como ao Fórum Grandela e Casa da Cidadania de São Domingos 

de Benfica. De portas abertas, os visitantes puderam conhecer um pouco da 

história do bairro, o antes e o depois, e muito do que se adivinha para o futuro 

através do reforço do projeto cultural e de cidadania que aqui se desenvolve (21 de 

setembro); 

 

Jornadas Europeias do Património 2019 - Artes, Património e Lazer: 

enquadradas no tema Artes, Património e Lazer, pretendeu-se destacar as muitas 

facetas do património ligadas às artes, como fonte de entretenimento, e ao lazer, 

que nos permitem a todos viver outras dimensões da vida quotidiana, apropriando-

nos de uma parte da cultura, tornando-nos autores, especialistas, guardiões e 

protagonistas. Neste sentido, estiveram inscritas as exposições patentes 

promovidas no período descrito pela Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica, Hidden Love por Seyda Nayeri na Casa da Cidadania de São Domingos 

de Lisboa e Olhares, Pensamentos e Memórias pela artista Dila Moniz no Fórum 

Grandela (27, 28 e 29 de setembro). 

 
24 de maio, Dia do Patrono, São Domingos de Gusmão, traduziu-se num 
conjunto de iniciativas abertas à população, onde muitos fregueses e convidados 
se associaram às celebrações. Assinalou-se o 1º aniversário da Casa da Cidadania 
de São Domingos de Benfica onde também, , antecipado pelo Lançamento do Livro 
C’era una volta l’Ìndia e C’e Ancora, da autoria de António Ortovela, numa iniciativa 
promovida pela UIM, Unione Italiani nel Mondo. As cerimónias deste dia contaram 
ainda com a celebração de uma Eucaristia na Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, na Quinta da Alfarrobeira, em Honra de São Domingos de Gusmão, 
Patrono da Freguesia de São Domingos de Benfica. 
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Comemoração dos 100 Anos de Relações Diplomáticas entre Portugal e 
Cuba, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e a Associação Cultural 
Alocubano em parceria com a Embaixada da República de Cuba em Portugal, 
organizaram na Quinta da Alfarrobeira um final de tarde e noite em estilo caribenho 
“Cuba em São Domingos de Benfica, o verão começa ao ritmo latino”. Na presença 
das Sr.ªs Embaixadoras de Cuba e do Peru em Portugal, dançou-se rumba e salsa, 
serviram-se cubas livres e mojitos, fez-se a festa onde fregueses, outros lisboetas e 
latino-americanos compareceram em grande número, testemunhando o calor da 
cultura cobana. Foi ainda possível desfrutar de comida e bebida tipicamente 
portuguesa ou cubana, numa harmonia multicultural (29 de junho); 
 
Lisboa na Rua'19 - Dançar a Cidade: um final de tarde diferente na Praça do 

Rossio de Palma, cenário perfeito para a despedida de mais uma edição do Lisboa 

na Rua e, simultaneamente, do Dançar a Cidade com uma aula de tango, numa 

milonga aberta a todos, em São Domingos de Benfica. O Rossio de Palma 

transformou-se num salão de dança ao ar livre, onde o Tango marcou o ritmo, 

orientado pelos excelentes e energéticos professores Graciana Romeo e Juan 

Capriotti (29 de setembro). 

 
Dia Internacional pela Eliminação da Violência de Género, palestra com a 
ativista mexicana Amália Ficher, umas das ideólogas do Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência contra a Mulher foi oradora principal de uma palestra e 
Estrella Luna doutorada em Educação e dedicada a temas como a inclusão e o 
multiculturalismo, mediada por Katia Canton, artista plástica brasileira e curadora 
do MIMA e professora-doutora da Universidade de S. Paulo. Em colaboração com 
a Embaixada do México em Portugal, para assinalar o significado da data, a origem 
e o contexto histórico de quem viveu esses primeiros encontros de mulheres na 
América Latina e as suas repercussões, esta conversa decorreu nas instalações da 
Embaixada do México, tendo tido o apoio da Junta de Freguesia de São Domingos 
de Benfica, no âmbito da Exposição Meu Corpo, Minha Língua, bem como da Casa 
da América Latina e da RedGlobal México (05 de novembro); 
 
  
Concerto de Natal "Cante ao Menino, Janeiras e Reis" - A Paróquia de São 
Domingos de Benfica recebeu um concerto de Natal organizado pela Junta de 
Freguesia, assinalando também naquela Paróquia, a quadra natalícia. O concerto 
de "Cante ao Menino" interpretado pelos Grupos Corais Planície Cantada, Alma 
Nova e Essência Alentejana que trouxeram a São Domingos os sons de um Natal 
inspirado nas raízes da cultura musical tradicional portuguesa e mais 
concretamente do Alentejo. A primeira parte deste Concerto de Natal ficou a cargo 
do Coro da Academia de São Domingos sob a direção do Maestro José Eugénio 
Vieira (20 de dezembro) 
 

https://www.facebook.com/hashtag/lisboanarua?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/lisboanarua?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/lisboanarua?source=feed_text&epa=HASHTAG
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PELOURO DO ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES, MOBILIDADE, 
LICENCIAMENTO, EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CIVIL 

 

O Pelouro do Espaço público da Freguesia de São Domingos de Benfica é 

responsável pela gestão e manutenção do espaço público da Freguesia. 

O atendimento personalizado pelo Vogal responsável, mediante marcação prévia, 

acontece 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, 

espaços verdes, mobilidade e licenciamentos. 

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; 

- Mobiliário urbano; 

- Zonas pedonais, mobilidade e acessibilidade; 

- Sinalização horizontal e vertical;  

- Apoio Logístico às atividades da JFSDB. 

 

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. 

 

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. 

 

Na receção 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. 
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1. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E PARQUES INFANTIS E 

FITNESS 

 

Compete ao serviço: 

 

- A Gestão dos Espaços Verdes, Parques públicos, Manutenção de árvores em 

caldeira, Zonas exteriores dos equipamentos educativos, Parques Infantis e zonas 

Fitness, cuja competência pertence à Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica. 

 

- A gestão dos contratos de manutenção com empresas prestadoras de serviços, a 

construção de novos espaços e a requalificação dos espaços existentes.  

 

- Assegurar a Manutenção dos espaços verdes e contribuir para uma otimização e 

correta utilização dos recursos, nomeadamente no que concerne à utilização da 

água. 

 

- Garantir a manutenção dos Parques Infantis e fitness, verificando periodicamente, 

e de acordo com a legislação em vigor, as condições de segurança dos 

equipamentos e dos pavimentos. 

 

-Elaboração de todo o procedimento ao nível técnico para a criação e construção 

de Novos Parques Infantis Públicos e Espaços Verdes. 

 

- Fiscalização, na identificação de pontos críticos nos espaços verdes, Parques 

infantis e Parques fitness e verificação da sua correta execução. 

 

1.1. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 

1.1.1Manutenção de Espaços Verdes da Freguesia 

 

Operações de manutenção levadas a cabo pela equipa de manutenção de espaços 

verdes da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, nos 15,50 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. 

- Outros trabalhos 
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Jardim Rua António Saúde 

 

LISTA DE ESPAÇOS VERDES COM COMPETÊNCIA DE GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA 
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Exemplo de relatório mensal de execução dos trabalhos (mês de outubro 2019) 
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1.1.2. Manutenção de árvores em caldeira 

 

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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Execução de podas de aclaramento de copas, na Av. Columbano Bordalo Pinheiro 

 

 

Relatório de Execução de podas 2019  

TOTAL DE ÁRVORES PODADAS 500 UN 
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Manutenção de árvores em caldeira

01/01/2019 e 31/12/2019

LO CAL
EM CALDEIRA/EM 

ZO NA VERDE
Nº PO RTA ESPÉCIE UN TIPO  DE PO DA

DATA DE PREVISÃO  

PARA REALIZAÇÃO  DO S 

TRABALHO S

DATA EM QUE 

FO RAM 

REALIZADO S O S 

TRABALHO S

CO NCLUÍDO S 

S/N
observações

Av. Conde de Almoster Caldeira Populus nigra 5 Limpeza e redução de copa de 4 choupos 25-01-2019 25-01-2019 S
Cruzamento Rua 

Inac io de Sousa

Avenida Conselheiro Barjona de 

Freitas
Caldeira Melia azedarach 4 Poda de arejamento e afastamento de fachadas 02-07-2019 02-07-2019 S

OCO/78686/2019

Avenida Conselheiro Barjona de 

Freitas
Caldeira Prunus avium 1 Poda de arejamento e afastamento de fachadas 02-07-2019 02-07-2019 S

OCO/78686/2019

Avenida Conselheiro Barjona de 

Freitas
Caldeira Tipuana tipu 8 Poda de arejamento e afastamento de fachadas 02-07-2019 02-07-2019 S

OCO/78686/2019

Avenida Madame Curie Caldeira Tilia europaea 12 Redução de copa e limpeza 28-01-2019 28-01-2019 S

Avenida Madame Curie Caldeira Robinia pseudoacacia 1 Redução de copa e limpeza 28-01-2019 28-01-2019 S

Pedido de 

Ava l iação de 

es tado 

F i tossani tário pela  

CML. Tem os   de 

Moni tori zar.

Largo Carlos Selvagem Caldeira Corylus colurna 1 Limpeza 19-02-2019 19-02-2019 S

Largo Carlos Selvagem Caldeira Platanus hybrida 9 Limpeza 19-02-2019 19-02-2019 S

Largo Carlos Selvagem Caldeira Platanus hybrida 9 1 Poda de limpeza de secos 13-06-2019 13-06-2019 S

Largo Carlos Selvagem Caldeira Tilia europaea 7 Limpeza 19-02-2019 19-02-2019 S

Largo Manuel Emídio da Si lva Caldeira Cercis siliquastrum 2 Retirar ramo partido 17-06-2019 17-06-2019 S
Pedido da JFSD 

Benfica

Praça General  Vicente de Freitas Caldeira Acer pseudoplatanus 14 3 Abates 21-06-2019 24-06-2019 S
Indicações da CML

Praça Marechal Humberto 

Delgado
Caldeira Corisia speciosa 8

Levantamento de copa
18-11-2019 18-11-2019 S

Praça Marechal Humberto 

Delgado
Caldeira Fraxinus angustifolia 3

Levantamento de copa
18-11-2019 18-11-2019 S

Praça Marechal Humberto 

Delgado
Caldeira Populus x canadensis 13

Levantamento de copa
19-11-2019 19-11-2019 S

Praça Marechal Humberto 

Delgado
Caldeira Tipuana tipu 1

Levantamento de copa
19-11-2019 19-11-2019 S

Praça Marechal Humberto 

Delgado
Caldeira Cercis siliquastrum 28

Levantamento de copa
20-11-2019 22-11-2019 S

Rua Alc ina Bastos Caldeira Tilia europaea 8
Poda de afastamento de sinal vertical de transito

06-06-2019 06-06-2019 S

Rua Augusto P ina Caldeira Cupressus sempervirens 12 Abate de 1 por doença 13-07-2019 13-07-2019 S
Conf orm e 

Rela torio da  CML

Rua Cândido de Figueiredo Caldeira Cercis siliquastrum 2
Poda de formação

08-11-2019 08-11-2019 S árvore jovem

Rua Cidade de Cádiz Zona verde Fraxinus angustifolia 1
Redução de copa e limpeza

27-02-2019 27-02-2019

Rua Cidade de Rabat Caldeira Acer negundo 1
Poda de Afastamento de fachada e subida de 

copa
17-06-2019 17-06-2019 S

Reclamação

Rua Cidade de Rabat Caldeira Acer pseudoplatanus 4
Poda de Afastamento de fachada e subida de 

copa
17-06-2019 17-06-2019 S

Reclamação

Rua dos Soeiros Caldeira Acer Pseudoplatanus 12
Limpeza

20-02-2019 20-02-2019 S

Rua dos Soeiros Caldeira Platanus hybrida 5
Limpeza e redução de copa

20-02-2019 20-02-2019 S

Rua dos Soeiros/Rua João de 

Freitas Branco
Zona verde Várias árvores -

Limpeza e redução de copa
14 e 15/02/2019 14 e 15/02/2019 S

Rua Franc isco Pereira de Sousa Caldeira Cercis siliquastrum 6
Poda de afastamnento de fachada e subida de 

copa.
25-06-2019 25-06-2019 S

Rua Franc isco Pereira de Sousa Caldeira Shophora japonica 5
Poda de afastamnento de fachada e subida de 

copa.
25-06-2019 25-06-2019 S

Reclamação

Rua Franc isco Pereira de Sousa Caldeira Shophora japonica 5
Aclaramento e afastar do candeeiro

15-11-2019 15-11-2019 S

Rua João de Freitas Branco Caldeira Populus nigra 24
Limpeza e redução de copa

14-02-2019 14-02-2019

Rua João de Freitas Branco Caldeira Robinia pseudoacacia  casque rouge 1
Limpeza e redução de copa

14-02-2019 14-02-2019

Rua João de Freitas Branco Caldeira Tipuana tipu 15
Limpeza e redução de copa

15-02-2019 15-02-2019

Rua Padre Carlos dos Santos Caldeira Acacia baileyana 1
Subida de copa

02-10-2019 02-10-2019 S

Rua Padre Carlos dos Santos Caldeira Celtis australis 2
Subida de copa

02-10-2019 02-10-2019 S

Rua Padre Carlos dos Santos Caldeira Celtis australis 2
Poda de afastamento de sinal vertical de transito

03-06-2019 03-06-2019 S

Rua Padre Carlos dos Santos Caldeira Prunus cerasifera  pissardii 3
Subida de copa

02-10-2019 02-10-2019 S

Rua Professor Lima Basto Caldeira Populus x canadensis 6

Limpeza de 3 choupos 

16-01-2019 16-01-2019 S
Cruzam ento com  a  

Av.  Dos  

Com bantentes

Rua Professor Reinaldo dos 

Santos
Caldeira Platanus hybrida 48

Levantamento copas, redução carga e limpeza

07/01/2019 e 

08/01/2019

07/01/2019 e 

08/01/2019
S

Rua Professor Reinaldo dos 

Santos
Caldeira Platanus hybrida 48

1 Afastamento de fachadas
13-06-2019 13-06-2019 S OCO.60227.2019

Rua Professor Reinaldo dos 

Santos
Caldeira Populus nigra 2

Tirar ramos secos
13-06-2019 13-06-2019 S OCO/69417/2019

Rua Professor Reinaldo dos 

Santos
Caldeira Populus nigra 2

Limpeza
09-01-2019 09-01-2019 S

Rua Professor Reinaldo dos 

Santos
Caldeira Robinia pseudoacacia pyramidalis 8

Limpeza
08-01-2019 08-01-2019 S

Rua Tenente Coronel Ribeiro dos 

Reis
Caldeira Celtis australis 7 Retirar ramo partido 14-06-2019 14-06-2019 S O CO /76131/2019

Rua Virgí l io  Correia Caldeira Nerium Oleander 3
Poda de Subida de Copa

14-10-2019 14-10-2019 S

Rua Virgí l io  Correia Caldeira Populus  x canariensis 6
Limpeza, redução de copa e afastamento de 

fachada
05-04-2019 22-05-2019 S

Rua Virgí l io  Correia/  Mercado de 

s. João
Caldeira Tilia europaea 20

Retirar rebentos da Caldeira

03/06/2019 e

 04/06/2019

03/06/2019 e

 04/06/2019
S

Travessa de São Domingos de 

Benfica
Caldeira Cercis siliquastrum 7

Subida de copa e retirar rebentos
31-05-2019 31-05-2019 S

R. Jose Maria Nicolau Caldeira Gleditsia triacanthos 11
Poda de Formação

25-09-2019 25-09-2019 S

R. Jose Maria Nicolau Caldeira Gleditsia triacanthos 11
Poda de Subida de Copa

07-12-2019 07-12-2019 S

R. Naterc ia Freire Caldeira Gleditsia triacanthos 19
Poda de Subida de Copa

23-12-2019 23-12-2019 S

R. Naterc ia Freire Caldeira Gleditsia triacanthos 19
Poda de Formação

26-09-2019 26-09-2019 S

R. Naterc ia Freire Caldeira Gleditsia triacanthos 19
Poda de tirar peso da copa e retirar rebentos do 

tronco
18-06-2019 18-06-2019 S

R. Alfredo Guisado Caldeira Populus x canadiensis 5
Redução e levantamento de copa

28-11-2018 28-11-2018 S

R.Abranches Ferrão Caldeira Tilia cordata 12
Poda de Subida de Copa, aclaramento e 

afastamento de candeeiros
19-11-2019 19-11-2019 S

R. Doutor Gregório Rodrigues 

Fernandes
Caldeira Prunus sp. 2

 Abate
14-01-2019 14-01-2019 S Indicação da  CML

R. Santa Mati lde Caldeira Prunus sp. 1
Abate

14-01-2019 14-01-2019 S Indicação da  CML

R. Franc isco Baía Caldeira Populus x canadiensis 1
afastamento da fachada do predio

04-06-2019 04-06-2019 S
Correspondencia  

2877_2019

R. Franc isco Baía Caldeira Celtis australis 2
afastamento da fachada do predio

04-06-2019 04-06-2019 S
Correspondencia  

2877_2019

TOTAL 500

 TRABALHO S REFERERENTE AO  MÊS DE: 

IDÊNTIFICAÇÃO  DA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO S:
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LISTA DE ÁRVORES JOVENS A REGAR DURANTE OS MESES DE 

MAIO/JUNHO A SETEMBRO – Periodicidade duas vezes por semana 

 

 
 

 

LO CAL
EM CALDEIRA/EM 

ZO NA VERDE
ESPÉCIE UN

ANO  DA 

PLANTAÇÃO

Av. Conde de Almoster Caldeira Pyrus calleryana  Chanticleer 2
2016

Largo Pedro Correia Marques Caldeira Fraxinus angustifolia 2
2016

Praça General  Vicente de Freitas Caldeira Acer negundo 1
2016

Praça General  Vicente de Freitas Caldeira Acer pseudoplatanus 2
2016

Rua Anjos Teixeira Caldeira Acer negundo 2
2016

Rua Augusto P ina Caldeira Celtis australis 2
2016

Rua Cândido de Figueiredo Caldeira Cercis siliquastrum 2
2016

Rua Cidade de Rabat Caldeira tilia argentea 1
2016

Rua Duarte Galvão Caldeira Cercis siliquastrum 5
2017

Rua Fel ix Correia Caldeira Acer pseudoplatanus columnaris 8
2016

Rua Fel ix Correia Caldeira tilia argentea 1
2016

Rua Fernando Sylvan Caldeira Tilia argentea 1
2016

Rua Franc isco Santos Caldeira Tilia argentea 1
2016

Rua Frei  Luis de Granada Caldeira Pyrus calleryana  Chanticleer 2
2016

Rua Luc iana Setegagno P icchio Caldeira Gleditsia triacanthos inermis sunburst 1
2017

Rua Luc iana Setegagno P icchio Caldeira Tilia cordata 1
2016

Rua Luz de Almeida Caldeira Jacaranda mimosifolia 1
2016

Rua Maestro Frederico de Freitas Caldeira Gleditsia triacanthos inermis sunburst 1
2017

Rua Mariano P ina Caldeira Acer pseudoplatanos 1
2016

Rua Mariano P ina Caldeira Platano x hybrida 1
2016

Rua Mateus Vicente Caldeira Acer negundo 2
2016/2017

Rua Montepio Geral Caldeira Pyrus calleryana  Chanticleer 12
2016

Rua Melv in Jones Caldeira Acer negundo 1
2016

Rua Melv in Jones Caldeira Prunus serrulata var. Kanzan 1
2016

Rua Padre Carlos dos Santos Caldeira Acer negundo 1
2016

Rua Padre Carlos dos Santos Caldeira Photinia x fraseri var. Red Robin 1
2016

Rua Professor Reinaldo dos 

Santos
Caldeira Platanus hybrida 1

2016

Rua Professor Reinaldo dos 

Santos
Caldeira Pyrus calleryana  Chanticleer 1

2017

Rua Raul Carapinha Caldeira Prunus dulcis 1
2016

Rua Simões de Almeida Caldeira Acer negundo 1
2016

TOTAL 60
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1.1.3 Manutenção do Parque Bensaúde 

 

Exemplo da execução dos trabalhos de manutenção previstos mensalmente de, 

levadas a cabo pela equipa de manutenção de espaços verdes da Junta de 

Freguesia de São Domingos de Benfica, no Parque Bensaúde 

 

 

 
 

 

1.2. MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS 

 

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 

(6) Traseiras da Rua Roberto Duarte Silva 

(7) Bairro das Furnas 

(8) Parque Bensaúde 
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Desde 2018 que a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem a 

competência de gestão de dois novos parques infantis construídos na freguesia 

 

(9) Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis 

(10) Rua Mariano Pina 

 

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 proteção 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. 

 

 

Para que seja assegurada a manutenção do espaço de jogo e recreio, respetivos 

equipamentos e superfícies de impacto, a JFSDB efetua verificações com 

periodicidade mensal de todos os espaços de jogo e recreio sob a sua gestão.  

O registo é feito através de relatórios mensais de verificação, nas quais são 

reportadas através de folhas de obra as não conformidades para reparação, pela 

equipa de manutenção do espaço público. São efetuadas na data da verificação as 

reparações possíveis.  
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Exemplo de relatório mensal de verificação de zonas do jogo e recreio 
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2. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

Compete ao serviço: 

- A manutenção e conservação de pavimentos pedonais, nomeadamente, 

descalcetamento e/ou abatimento de passeios e reparação de lancis danificados 

 

- A manutenção, reparação e substituição de mobiliário ou equipamento urbano, 

nomeadamente Bancos, Pilaretes, Cercas e vedações  

 

- Assegurar a manutenção e conservação de Chafarizes, Fontanários e Lagos 

- Conservação e reparação de Sinalização horizontal e vertical, nomeadamente 

manutenção de sinais de trânsito (à exceção dos semáforos), repintura de 

passadeiras e sinalização na faixa de rodagem. 

 

- Aquisição, colocação, manutenção e limpeza de placas toponímicas. 

 

- Prestar apoio ao nível logístico (materiais e meios), aos eventos programados 

pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. 

 

A equipa de manutenção do espaço público responde diariamente a solicitações de 

ocorrências na via pública que carecem de intervenção. Solicitações essas que 

chegam aos nossos serviços através da plataforma digital naminharualx (GOPI) , 

email ou por reclamação direta nos serviços da Junta de Freguesia. 

 

Todos as questões/reclamações que chegam ao serviço, são encaminhadas ao 

serviço competente para resolução (Brigadas JFSDB, CML ou outras entidades), e 

é dada resposta ao reclamante. 
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As ocorrências que dão entrada para execução dos Serviços da JFSDB são 

registadas por categorias (Calçada, Sinalização, Pilaretes, Pedreiro, Serralheiro, 

Espaços Verdes, Toponímia, Carpintaria, Equipamentos e outros). Cada 

Ocorrência dá origem a uma folha de obra. 

 

No ano de 2019 foram criadas 1240 Folhas de Obra. 

 

ANO 2019 

OCORRÊNCIAS 

TOTAL OCORRENCIAS  1240 

RESOLVIDAS 1083 

NÃO RESOLVIDAS 157 

ORIGEM 

EMAIL 73 

FISCALIZAÇÃO 749 

GOPI 58 

VIA INTERNA 347 

ASS FREG 13 

  

OUTROS 

APOIO LOGISTICO 176 

RESPOSTA AO FREGUÊS 3069 

TOTAL EMAILS 8596 

  
OCORRÊNCIAS EV 544 
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Antes 

 

 
Depois 

Requalificação de Zona Pedonal no Bairro de São João 
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Antes 

 

 
Depois 

 

Reposição de Pilarete na Travessa de São Domingos de Benfica 
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Conservação e reparação de Sinalização horizontal e vertical 

 

 
       Pintura de Passadeiras na Praça Nuno Rodrigues dos Santos 

 

No âmbito das competências da Junta de Freguesia, são anualmente pintadas as 

passagens de peões que se encontram degradadas. Estes trabalhos ocorrem 

normalmente durante o segundo e terceiro trimestre do ano. E têm como base um 

relatório do estado de conservação das passadeiras. 

No âmbito das competências da Junta de freguesia são ainda executadas outras 

pinturas de sinalização horizontal, como linhas amarelas e eixos de via, assim 

como a reposição de sinalização vertical.  

No último ano foram pintadas cerca de 134 passadeiras. 

 

Zona 1 - 21 Passadeiras Pintadas 

 

1-Largo Calouste Gulbenkian  

1- Largo Maria Lurdes Pais Gomes  

4- Rua Alcina Bastos 

2- Rua  Costa Mota 

1- Rua das Furnas 

1- Rua Fernando Sylvan 

2- Rua Francisco Santos   

1- Rua José Carlos da Silveira  

2-Rua Padre Carlos dos Santos 

6- Rua Raul Carapinha 
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Zona 2 - 5 Passadeiras Pintadas 

 

1- Rua Leitão de Barros 

3- Rua Padre Francisco Álvares 

1- Rua Raquel Roque Gameiro 

 

Zona 3 - 4 Passadeiras Pintadas 

 

1-Rua Cândido de Figueiredo 

1-  Rua Francisco Pereira de Sousa 

2- Rua Gonçalves Viana 

 

 

Zona 4 - 10 Passadeiras Pintadas 

 

4-Largo Conde  de Ottolini   

1-Rua Carlos Pereira 

3- Rua Cecília Meireles   

2- Travessa de São Domingos de Benfica   

 

 

Zona 5 - 15 Passadeiras Pintadas 

 

5-Avenida General Correia Barreto 

2- Avenida 24 de Janeiro  

3- Largo São Domingos de Benfica 

3- Travessa de São Domingos de Benfica 

2- Estrada da Serafina   

 

Zona 6 - 10 Passadeiras Pintadas 

 

10- Praça Nuno Rodrigues dos Santos                                   

 

Zona 7 - 2 Passadeiras Pintadas 

 

2-Calçada de Palma de Baixo  

 

Zona 8 - 1 Passadeira Pintada 

 

1- Rua das Laranjeiras 

 
Zona 9 - 2 Passadeiras Pintadas  

 

2-Rua Manuel da Silva Leal 
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Zona 10 - 4 Passadeiras Pintadas 

 

4-Rua Ernáni Lopes  

 

Zona 11 -  Não tem passadeiras 

 

Zona 12 - 2 Passadeiras Pintadas  

 

1-Rua António Nobre   

1- Rua António Feijó 

 

Zona 13 - Não foram pintadas 

 

Zona 14 - 9 Passadeiras Pintadas 

7-Avenida Conselheiro Barjona de Freitas 

1-Rua Félix Correia   

1- Rua Sousa Loureiro 

 

Zona 15 - 5 Passadeiras Pintadas 

2-Rua Professor Reinaldo dos Santos 

1- Rua Conde  de Almoster 

2- Rua António Sáude 

 

Zona 16 - 4 Passadeiras Pintadas 

1-Rua Alfredo Guisado 

1- Rua Manuel Ferreira de Andrade   

2- Rua Mariano Pina 

 

Zona 17 - Não foram  pintadas 

 

Zona 18 - 14 Passadeiras Pintadas 

4- Avenida Machado Santos 

6- Rua António Alçada Baptista 

2- Rua José Maria Nicolau 

1- Rua Luciana Stegagno Picchio 

1- Rua Natércia Freire 

 

Zona 19 - 4 Passadeiras Pintadas 

1- Rua Inocêncio Francisco da Silva 

3- Rua Mateus Vicente 
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Zona 20 - Não foram  pintadas 

 

Zona 21 - 5 Passadeiras Pintadas 

5-Rua Virgílio Correia 

 

Zona 22 - 1 Passadeira Pintada 

1-Largo Luzia Maria Martins 

 

Zona 23 - 6 Passadeiras Pintadas 

3- Rua Abranches Ferrão 

1- Rua Mário Gomes Páscoa 

2- Rua São Tomás de Aquino 

 

Zona 24 - 2 Passadeiras Pintadas 

1-Rua Melvin Jones 

1- Largo Mário Neves 

 

Zona 25 - Não foi feito pinturas 

 

Zona 26 - Não foi feito pinturas 

 

Zona 27 - 4 Passadeiras Pintadas 

 

4- Praça Marechal Humberto Delgado 

 

Zona 28 - 4 Passadeiras Pintadas 

4- Estrada das Laranjeiras 

 

 
 

Pintura de passadeiras na Estrada de Benfica 
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O Serviço de manutenção do Espaço Público presta ainda apoio às várias 

atividades dos departamentos da JFSDB. 

 

São preenchidas fichas de pedido de apoio logístico, que entram semanalmente no 

planeamento das equipas. No ano de 2019 foram criadas 176 requisições de 

pedido de apoio logístico. 

 

Apoio a eventos e interação com outros departamentos durante o ano de 

2019: 

15.01 – Exposição Pedro César Teles  

18.01 - Sessão de Homenagem Mª de Lurdes Pintasilgo  

15.02 - Lançamento do Livro Palavras Ditas em Silêncio  

8.03 – Dia da Mulher 

18.03 - Feira de Sabores e tradições 

19.03 – Arraial +55 

22.03 – Exposição de Irina Rickas 

27.03 – Vamos a Itália? 

30.03 – Lançamento do Livro da Antalogia 

11.04 – Festa do Azeite 

26.04 – Homenagem Emanuel Cardoso 

04.05 – Lançamento do Livro de Poesia – Sonhos e Flores com Asa 

17.05 – Exposição de Domingos Oliveira 

17.05 – Agitar São Domingos 

24.04 – Lançamento do Livro da UIM 

25.05 – Procissão das Velas Paróquia do Calhariz de Benfica 

01.06 – Dia da Criança 

15.06 – Exposição da Artista Maya 

19.06 – Exposição Segredos Ilustrados 

12.07 – 26.07 – 09.08 – 30.08 – Praia Campo 

13.09 – Exposição Hidden Love de Seyda Nayeri 

19.09 – Exposições Olhares, Pensamentos e Memórias 

 

 

3. PLANEAMENTO E OBRAS 

 

Competências do serviço: 

 

- Promover em conjunto com a CML o planeamento e execução de obras de 

qualificação do espaço público integradas e pluridisciplinares, que visem a melhoria 

da qualidade do espaço público, na persecução do ordenamento do 

estacionamento, mobilidade, acessibilidades e qualidade dos espaços verdes 
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- O desenvolvimento de todo o procedimento ao nível técnico de obras de 

qualificação do espaço público, executadas em contratos de delegação de 

competências. 

- Acompanhamento técnico no desenvolvimento de empreitadas de qualificação do 

Espaço público, executadas no âmbito de competências próprias 

 

- Prestar apoio e participar no desenvolvimento de ações de planeamento 

promovidas pela CML, que visem o território da Freguesia de São Domingos de 

Benfica. 

 

- Fiscalizar e acompanhar as empreitadas promovidas pela JFSDB e prestar apoio 

na fiscalização de outras empreitadas desenvolvidas por outras entidades, no 

território da Freguesia de São Domingos de Benfica. 

 

3.1 Execução de Projetos e Empreitadas em regime de Contrato de Delegação 

de Competências CML-JFSDB (Mandato anterior) 

 

3.1.1. 1ª FASE DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DOS JARDINS DA QUINTA 

DA ALFARROBEIRA  

 

A Obra referente à 1ª fase da requalificação dos Jardins da Quinta da 

Alfarrobeira resultou de um contrato de delegação de competências que consta da 

proposta 372/CM/2017, estabelecido entre a CML e a JFSDB. 

Nesta primeira fase de execução os principais objetivos da proposta de foram os 

seguintes:  

. Dotar a quinta com um parque de recreio infantil e juvenil;  

. A Plantação de árvores e arbustos que reforcem a estrutura verde existente e 

melhorem o cenário natural do jardim, permitindo a minimização dos impactes 

visuais das intrusões urbanas, nomeadamente, dos edifícios envolventes de grande 

altura a poente.  

. Construção de uma rede de caminhos de acesso às áreas anteriormente 

identificadas. 
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A empreitada, resultado do Concurso Público teve início em julho de 2018 e 

terminou em fevereiro de 2019. 

 

ESTUDO PRÉVIO-CONCEITO INTERVENÇÃO JFSDB/CML 

PROJETO DE EXECUÇÃO CML 

PROJECTO EXECUÇÃO ESPECIALIDADES CML 

PROCEDIMENTO CONCURSO PÚBLICO JFSDB 

FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM 

OBRA 
JFSDB/CML 

 

 

3.1.2. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DOS PERCURSOS E OUTRAS 

INFRAESTRUTURAS DO PARQUE BENSAÚDE  

 

A Empreitada referente à Requalificação dos Percursos e Outras 

Infraestruturas do P. Bensaúde resultou de um contrato de delegação de 

competências que consta da proposta 373/CML/2017 estabelecido entre a CML e a 

JFSDB. 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica considera fundamental, que 

para a crescente e desejável utilização quotidiana do Parque Bensaúde, sejam 

melhoradas as condições básicas de suporte à atividade lúdica e recreativa. 

Nomeadamente ao nível da construção de novos pavimentos, rede de drenagem, 

iluminação e rede de combate a incêndios, bem como a recarga de areão das 

zonas de segurança do equipamento de recreio infantil. 

 

 



   
 

                             Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2019 133/181 

 

A empreitada, que resultou do Concurso Público teve inicio em Março de 2019 e 

terminou em Outubro de 2019 

 

 

ESTUDO PRÉVIO-CONCEITO INTERVENÇÃO JFSDB 

PROJETO DE EXECUÇÃO JFSDB 

CORDENAÇÃO PROJECTO EXECUÇÃO 

ESPECIALIDADES 
JFSDB 

PROJECTO EXECUÇÃO ESPECIALIDADES 
entidade 

externa 

PROCEDIMENTO CONCURSO PÚBLICO JFSDB 

 

4 LICENCIAMENTO DE PROXIMIDADE 

 

Compete ao serviço: 

 

- Assegurar o Licenciamento de proximidade no âmbito das competências da Junta 

de Freguesia, na sua área de intervenção 

 

- A atribuição de licença de Espaço publico, nomeadamente receção da 

documentação, emissão de parecer (sempre que necessário) e taxação, no âmbito 

das competências das Juntas de Freguesia 

 

- Assegurar a fiscalização, no sentido de verificação das comunicações efetuadas.  

 

LICENCIAMENTOS ANO 2019 

 

Tipo licenciamento Nº processos 

Licenciamentos Zero  

(no âmbito das 

competências da JF – 

toldos esplanadas, 

placas, anúncios 

luminosos etc:) 

554 

Venda ambulante 

gelados e castanhas 

1 

Santos populares 1 

Renovações roulottes 

(transitadas CML) 

17 

 TOTAL 
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No mês de agosto de 2019, fez-se em articulação com a CML e a Polícia Municipal, 

a deslocalização das Roulottes de venda ambulante, instaladas durante os eventos 

no estádio da Luz, para a Rua Ernani Lopes. 

 

 
 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem a seu cargo a gestão e 

manutenção de um conjunto de património edificado, que compreendem: 

• O complexo da Quinta da Alfarrobeira (sede, edifício anexo e posto de 

limpeza), 

• Escola Frei Luis de Sousa,  

• Escola António Nobre 

• Escola das Laranjeiras,  

• Fórum Grandela,  

• Casa da Cidadania, 

• Delegação na Rua Lúcio de Azevedo, 

• Casa de função do Parque do Calhau  

• Clube de Ténis das Laranjeiras,  

• Campo do Largo Olavo D’Eça Leal,  

• Campo do Largo Conde de Bonfim,  

• Polidesportivo do Parque do Calhau,  

• Polidesportivo do Bairro das Furnas, 

• Mercado de São Domingos de Benfica, 

• Mercado de São João. 
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COMPLEXO DA QUINTA DA ALFARROBEIRA (SEDE, EDIFICIO ANEXO E 

POSTO DE LIMPEZA) 

 

Academia de São Domingos 

 

A Academia de São Domingos, localizada na Quinta da Alfarrobeira, é um projeto 

desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e tem como 

principal objetivo o combate à solidão e ao isolamento social, a valorização e 

ampliação de conhecimentos, através de uma oferta curricular variada e 

essencialmente dirigida à população da Freguesia.  

 

Tem-se procedido a todas a ações de manutenção corrente das instalações, 

assegurando a operacionalidade de todos os sistemas de segurança e 

abastecimentos, bem como a conservação do edifício. 

 

- Procedeu-se durante a pausa letiva da passagem de ano, á reparação de 

rebocos e pintura de zonas manchadas pela humidade nas salas da academia; 

 

- Manutenção periódica dos meios de 1ª intervenção do sistema de combate a 

incêndios; 

 

Edifício II 

 

Tem-se procedido a todas a ações de manutenção corrente das instalações, 

assegurando a operacionalidade de todos os sistemas de abastecimentos, bem 

como a conservação do edifício: 

 

- Procedeu-se á reparação de rebocos e fissuras, e posterior pintura da sala de 

assembleias no piso 1 do edifício 2, esta sala, devido á sua intensa utilização 

sofre de um grande desgaste das superfícies; 

 

- Reparação de rebocos e pintura em muros exteriores do parque de 

estacionamento do executivo; 

 

- Limpeza de algerozes e deservagem de muros exteriores; 

 

- Manutenção periódica dos meios de 1ª intervenção do sistema de combate a 

incêndios; 

 

- Reparação da pintura da IS do piso 01; 
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- Procedeu-se á aquisição e instalação de novas estantes, com maior 

capacidade, de carga e espaço, no armazém do Banco Alimentar, para 

acompanhar as crescentes exigências deste serviço; 

 

- Procedeu-se á reorganização do Gabinete de Apoio ao Idoso e á extensão 

cablagem da rede de dados neste gabinete; 

 

 
 

 

Edifício Principal 

 

Sendo uma instalação recentemente remodelada, embora num edifício 

bicentenário, as ações centraram-se na manutenção sistemática e na introdução de 

pequenas melhorias de adaptação às exigências dos diferentes serviços. São 

exemplo: 

 

-Tem-se procedido às operações de manutenção correntes que garantem a 

funcionalidade das instalações, e tem sido dado apoio técnico e logístico às 

atividades regularmente desenvolvidas neste edifício; 
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- Manutenção periódica dos meios de 1ª intervenção do sistema de combate a 

incêndios; 

 

- Reorganização da secretaria para integrar o atendimento do Espaço Cidadão; 

 

- Reparação da bancada da copa no piso 02 com a substituição parcial desta 

por novos elementos numa configuração mais resistente ás intensas 

solicitações diárias deste equipamento; 

 

- Reparação de uma fuga no sistema geral de Ar Condicionado, no circuito da 

EU nº 3; 

 

Posto de Higiene Urbana 

 

 Sendo uma instalação de grande exigência operacional e em constante adaptação 

para dar resposta às exigências funcionais da Junta de Freguesia, vai sofrendo 

constantes intervenções no sentido de melhorar a resposta a essas exigências. 

São exemplo: 

 

-Tem-se procedido às operações de manutenção correntes que garantem a 

funcionalidade das instalações, e tem sido dado apoio técnico e logístico às 

atividades regularmente desenvolvidas neste edifício; 

 

- Manutenção periódica dos meios de 1ª intervenção do sistema de combate a 

incêndios; 

 

- Manutenção periódica dos meios de 1ª intervenção para combate a incêndios 

alocados nas viaturas da Manutenção da Junta e da Higiene Urbana da Junta; 

 

- Criação de um caixa exterior equipada com pontos de eletricidade na sona de 

lavagem e higienização das viaturas para utilização de equipamentos 

automáticos de limpeza; 

 

CASA DA CIDADANIA e CENTRO CULTURAL FORUM GRANDELA 

 

Tendo sido realizado entre esta Junta de Freguesia e a Direção Geral do Tesouro e 

Finanças, um Auto de Cedência de Utilização e de Aceitação do antigo edifício da 

escola primária. A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica pretende com 

a dinamização deste edifício, dar continuidade ao projeto de ativação social e 

cultural, que tem vindo a ser desenvolvido no espaço Fórum Grandela (antiga 

creche). Assim, estes dois edifícios de elevado valor patrimonial, voltam a ter na 

atualidade a função social e cultural, que esteve na sua génese. A atual 

configuração enquadra-se na iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa com a 

designação de Casas da Cidadania. Estas “Casas” têm como objetivo principal 
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contribuir para o desenvolvimento do espirito cívico e da consciência social dos 

indivíduos, fomentando a sua prática individual e coletiva, como forma de 

promoção de uma cultura de cidadania, que servirá de base ao desenvolvimento 

comunitário.  

 

Para a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, a revitalização deste 

edifício, em articulação com o edifício do Fórum Grandela, permite introduzir no 

Bairro Grandela um renovado “Lugar” de memória, traduzindo-se no alargamento 

da oferta de atividades culturais, sociais e cívicas à população. 

 

-Tem-se procedido às operações de manutenção correntes que garantem a 

funcionalidade das instalações, e tem sido dado apoio Técnico e logístico às 

atividades regularmente desenvolvidas em ambos os edifícios; 

 

- Reparação geral do acabamento dos pavimentos das instalações sanitárias, 

na Casa da Cidadania, ao abrigo da garantia de obra, procedendo-se á 

renovação da pintura existente; 

 

- Procedeu-se á pintura da sala polivalente da Casa da Cidadania que vai 

sofrendo desgaste com as sucessivas instalações expositivas que aí têm lugar; 

 

- Reparação de manutenção dos 10 plintos expositivos devido ao desgaste de 

utilização; 
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COMPLEXOS ESCOLARES 

 

Manutenção regular dos complexos escolares denominados: Antonio Nobre, 

das Laranjeiras e Frei Luís de Sousa. 

 

Na Escola António Nobre destaca-se: 

- Manutenção regular do edifício e suas funcionalidades; 

- Apoio na instalação de equipamentos didáticos e outros; 

- Monitorização de consumos energéticos da escola, em conjunto com 

monitorização e acerto da caldeira da escola; 

- Reparação e afinação das portas principais de acesso ao bloco B e ao 

refeitório de baixo; 

- Execução de nova membrana de impermeabilização da cobertura do volume 

da receção e direção da escola no Bloco 1. Impermeabilização da pala de 

acesso a este Bloco; 

- Pintura das superfícies da pala de entrada do bloco 1, e igualmente do 

corrimão metálico da pala e da caixilharia metálica da porta de entrada neste 

Bloco; 

- Reparações corretivas pontuais realizadas no sistema de 1ª intervenção do 

SCI; 

- Reparação de avaria na caldeira do bloco 1 da Escola; 

 

Na Escola das Laranjeiras destaca-se: 

 

- Manutenção regular do edifício e suas funcionalidades e sistemas; 

- Apoio na instalação de equipamentos didáticos e outros; 

- Monitorização de consumos energéticos da escola, em conjunto com 

monitorização e acerto da caldeira da escola; 

- Reparação de várias infiltrações pontuais nas coberturas da escola; 

 

Na Escola Frei Luís de Sousa:  

 

- Manutenção regular do edifício e suas funcionalidades; 

- Acompanhamento junto da CML da evolução das diligências desta face aos 

relatórios de inconformidades e avarias que a Junta tem vindo a elaborar em 

cooperação com a Escola de modo a suprir a estas deficiências; 

- Reparação e reconfiguração do sistema do trinco automático do portão 

principal de modo a permitir futuras reparação com muito maior simplicidade. 

- Afinação geral de portas exteriores e portões; 
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MERCADOS 

 

Mercado de S. Domingos de Benfica: 

 

- A Junta de Freguesia tem procedido a todas as ações de manutenção e 

reparação na estrutura em funcionamento assegurando o regular 

funcionamento das instalações; 

- Está em elaboração por parte da CML a revisão do projeto para 

refuncionalização geral do mercado e que dará origem ao lançamento de 

concurso público para a adjudicação da empreitada de construção; 

 

Mercado de São João: 

 

- A Junta de Freguesia tem procedido a todas as ações de manutenção e 

reparação na estrutura em funcionamento assegurando o regular 

funcionamento das instalações; 

 

 - Reparações várias no edifício do mercado:  reparação pontual da cobertura 

de policarbonato do espaço central; reposição de telhas danificadas com 

limpeza de caleiras e reparação de serralharia no trinco da porta de correr da 

mercearia; 
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EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

 

- Manutenção pontual em todas as instalações desportivas da Junta de 

Freguesia de São Domingos De Benfica; 

 

 

NOVOS EQUIPAMENTOS  

 

- Está em curso o desenvolvimento de um estudo prévio/projeto para a 

refuncionalização/recuperação da Sala Polivalente do Bairro do Calhau; 

 

- Realização do projeto de reabilitação / refuncionalização do espaço sito na 

Rua Padre Carlos dos Santos - lote 34 - Loja 1 - Bairro das Furnas – Lisboa 

para instalação de uma nova delegação da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica;  

 

- Procedeu-se ao levantamento do sistema de ar Condicionado das 

instalações da rua lúcio de Azevedo que atualmente se encontra inoperante 

e obsoleto, e procedeu-se a consultas para viabilizar a renovação deste 

sistema; 

 

 

APOIO À REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO DA JUNTA 

 

O departamento de informática tem vindo a proceder continuamente á 

restruturação do sistema da rede de informática da Junta com impacto na 

infraestrutura física das redes de dados dos diversos Equipamentos; 

 

- O departamento de Equipamentos tem apoiado estas ações aos mais 

diversos níveis, com apoio logístico, com intervenções de reparação e 

instalação nova, com coordenação interdepartamental assegurando todas as 

solicitações necessárias à reestruturação; 

 

 

 

Apoio a eventos e interação com outros departamentos: 

 

• Apoio ao pelouro da segurança na reorganização e reconfiguração de 

espaços para adaptação ao funcionamento com as medidas preventivas de 

proteção face á epidemia de COVID 19; 

 

• Colaboração e apoio em diversos eventos realizados na Freguesia; 
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PROTEÇÃO CIVIL 

 
O Pelouro da Proteção Civil, no ano de 2019, sobe a égide do Sr. Presidente e em 

colaboração com os Srs. Vogais, sofreu reajustamentos internos, para que fosse 

possível adaptar, este Pelouro, com maior capacidade para responder ás 

exigências da população em geral que circula pela nossa Freguesia e aos 

Fregueses em particular, e responder nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 65/2007, 

de 12 de novembro, á necessidade de colaboração com os serviços municipais de 

proteção civil, prestando toda a ajuda que lhes for solicitada, no âmbito das suas 

atribuições e competências, próprias ou delegadas pela prossecução das 

atividades de proteção civil no âmbito municipal. 

 

Neste sentido, a Proteção Civil da Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica, participou diretamente e/ou em colaboração com os SMPC, e em sua 

substituição, nas principais ocorrências registadas na nossa Freguesia, como 

aconteceu nos seguintes casos:   

 

OCORRÊNCIAS 

 

 

 

Incêndio no Beco da Botica 
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Embora o incendio tenha sido numa propriedade privada, a Junta de Freguesia de 

São Domingos de Benfica não deixou de estar presente no local, com os seus 

técnicos em direta colaboração com a SMPC e o RSB.  

 

Em Outubro de 2019 o processo administrativo relativo a esta ocorrência foi 

concluído, sendo que os pareceres da UITN, da SMPC e do RSB, em virtude dos 

significativos e graves danos que o edifício sofreu, apontaram para a necessidade 

da demolição do mesmo. É também esse o parecer técnico da Junta, que a 

acompanhou ativamente todo o processo.  

De referir, que após ter sido dado o incendio como extinto, foi criado um perímetro 

de segurança, e posteriormente, foi solicitado ao proprietário que procedesse á 

demolição da chaminé por se encontrar em queda eminente e que efetuasse o 

emparedamento/entaipamento de todos os vãos do R/c e dos anexos adjacentes, o 

que se verifica logo na altura. 
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Campo Salgueiro Maia 

Após ter sido alertada para o possível perigo de queda de cabo elétrico aéreo, que 

atravessa a Rua Sousa Loureiro para o Polidesportivo Salgueiro Maia, a Proteção 

Civil da Junta, deslocou-se ao local, tendo verificado que o mesmo não só não 

parecia estar em perigo de queda eminente, como estava seccionado em ambas as 

extremidades, pelo que o cabo não estava eletrificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi proposto que o mesmo fosse removido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Raul Carapinha – Estacionamento em frente ás Casas Mortuárias 

Tendo existido uma pequena derrocada de terras no parque de estacionamento em 

frente ás casas mortuárias da Igreja do Centro Paroquial de S. Domingos de 

Benfica, a Proteção Civil da Junta deslocou-se ao local com o SMPC.  

Foi decidido, pelo tipo de ocorrência, que o local seria interdito, como medida de 

proteção de pessoas e bens, pelo que o estacionamento foi balizado com baias, 

tendo sido, também, criado um perímetro de segurança. 
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Muro - Leões das Furnas 

Após queda parcial do revestimento do muro da entrada para os Leões das Furnas, 

fomos alertados para essa ocorrência, tendo sido verificado que parte desse muro, 

que dá acesso para o espaço dos Leões da Furnas, encontrava-se com fissuras 

transversais de largura considerável e com descolamento e destacamento do 

reboco, incluindo parcial queda do mesmo. Contactámos o SMPC, tendo-se 

deslocado ao local uma viatura 

do Regimento de Sapadores 

Bombeiros de Alvalade.  

 

 

 

Como prevenção imediata, pois o muro 

é confinante com a Escola Frei Luís de Sousa, criou-se um perímetro de 

segurança, através de baias e fita balizadora, da Junta. O muro já se encontra 

reparado. 
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Alagamento de Via – Rua São Tomás de Aquino/Acesso Eixo Norte-Sul 

 

Apercebendo-se a Proteção Civil da Junta de freguesia de São Domingos de 

Benfica, que o acesso para o Eixo Norte-Sul, proveniente da Rua São Tomás de 

Aquino, encontrava-se alagado, causando grande constrangimento ao Trânsito, 

para além de pôr em perigo os automobilistas e seus acompanhantes, contactou-se 

o RSB, que prontamente dirigiu-se ao local, tendo bombeado a água que se 

encontrava a condicionar o transito e limpo o sumidouro, ficando este desentupido.  

Solicitou-se à CML a correção do sistema de escoamento. 

 

AÇÕES JUNTO DA POPULAÇÃO 

 

A Terra Treme 

 

Em 2019, decorreu a nível nacional, a 7ª edição do exercício público de 

sensibilização do risco sísmico “A Terra Treme”, que teve como objetivo o exercitar 

dos 3 gestos que salvam – Baixar, proteger e aguardar -, capacitando os cidadãos 

a saberem como agir em caso de sismo. 

Esta ação abrangeu, não só as entidades públicas e associativas, como as 

entidades privadas e os cidadãos em geral. 

Este ano a nossa Junta de Freguesia associou-se a este exercício, com ações, 

tanto internas, como na nossa academia.  
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Ações de Sensibilização/Informação Sobre o Frio 

 

No intuito de se melhor divulgar aos nossos Fregueses Séniores o comportamento 

a adotar em relação ao frio, a Proteção Civil da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica, em colaboração com a Ação Social da nossa Junta e o 

SMPC, elegeram os Centros Paroquiais, os Centros de Dia, os Centros Sociais, as 

Associações de Moradores e a nossa Academia, com uma sessão aberta a todos 

os Fregueses, os locais para proceder, em várias datas, campanhas de 

sensibilização de comportamento de auto proteção perante o frio. 

Foram realizadas três Ações de 

Sensibilização/Informação Sobre o Frio, que ocorreram nas seguintes instituições: 

Centro Ismaili, 
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Casa Nossa Senhora do Rosário – Centro Social e Paroquial de São 

Domingos de Benfica,  

Centro de dia Polivalente do Bairro das Furnas – SCML, 

 

PLANO LOCAL DE EMERGÊNCIA (PLE)  
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O Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, desde 2001, 

tem vindo a desenvolver um trabalho com as Juntas de Freguesia da cidade de 

Lisboa, no âmbito do Planeamento de Emergência.  

 

Pretende-se com este processo dotar as freguesias com Planos Locais de 

Emergência (PLE) e Centros de Operações de Emergência (COE), preparando-as 

para fazer face a situações de emergência grave ou catástrofes.  

 

Todo o projeto assenta no princípio que em situações de grande catástrofe, as 

primeiras medidas de socorro são efetuadas e tomadas pelas comunidades locais, 

assumindo estas, um duplo papel: vítimas e agentes de socorro imediato.  

A Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho, reconhece a relevância que as Juntas de 

Freguesia podem dar á emergência imediata, dando poder às Comissões 

Municipais de Proteção Civil (CMPC), para determinarem a existência de Unidades 

Locais de Proteção Civil, confinadas ao território das freguesias e presididas pelo 

respetivo Presidente da Junta.  

 

Neste sentido, pretendeu-se dotar a Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica com um Plano Local de Emergência (PLE), bem como um Centro de 

Operações de Emergência, centralizados numa Unidade Local (UL), para que 

possa haver uma resposta imediata e eficaz perante uma situação de acidente 

grave ou catástrofe. 

Assim, durante o ano de 2019, foi elaborado o Draft do PLE da nossa Freguesia, 

sendo que o mesmo está em revisão final, com o intuito de poder ser apresentado 

á população durante o ano de 2020. 
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Foi ainda, neste âmbito, pensada a estrutura para a criação, logo no início de 2020, 

do COE e da Unidade Local de São Domingos de Benfica. 

 

OUTRAS INTERVENÇÕES 

 

O Pelouro da Proteção Civil da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, 

num espírito de colaboração ativa, viu, em 2019, a sua interação com os restantes 

Pelouros desta Junta, no que diz respeito á melhoria das condições gerais dos 

Fregueses, ao nível da segurança, ter um significativo crescimento. 

Nesse sentido, o ano de 2019, e devido às alterações efetuadas na Proteção Civil, 

veio esta, e em forma de sensibilização, referenciar pontos a melhorar, ao que á 

segurança de pessoas e bens teve a ver, alertando os outros Pelouros para essas 

situações. 
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PELOURO DO DESPORTO E ASSOCIATIVISMO 

 

No sentido de tentar aproximar ainda mais a Junta de Freguesia dos seus 

fregueses, o planeamento conta com um leque de atividades idealizada para a 

população. O projeto “Há Desporto em São Domingos” continuou em 2019, na 

tentativa de combate ao sedentarismo e solidão, aumentando assim os hábitos de 

estilos de vida saudável. Também o projeto da Câmara Municipal de Lisboa “Lisboa 

+55”, foi um dos pontos que continuou a ser trabalhado em 2019. Os clubes e 

instituições na freguesia, foram alvo de algumas dinâmicas criadas para o ano de 

2019, com o objetivo de promover o trabalho que é realizado na freguesia e em 

prólogo de toda a população. 

 
ASSINATURA DE PROTOCOLOS E RECEÇÕES NA JUNTA DE FREGUESIA 
 
Assinatura de Protocolo com o LxCycling 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e o LxCycling- Academia de 

Ciclismo de Lisboa assinaram no dia 25 de Janeiro um protocolo com vista a ser 

estabelecida uma maior parceria entre as duas entidades com o objetivo de através 

da modalidade de ciclismo, haver uma maior dinamização desportiva na freguesia. 

Monsanto, parte integrante da freguesia de São Domingos de Benfica, é um local 

de excelência para a prática desta modalidade, assim como comprova o número de 

praticantes da modalidade presentes neste local durante a semana e com maior 

evidência ao fim de semana. 

 

Assinatura Protocolo Vermelhudo Martial Arts 

 

Foi assinado no dia 17 de junho um protocolo 

de parceria entre a Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica e a Academia 

Vermelhudo Martial Arts, com a assinatura 

deste protocolo pretende-se fortalecer os 

laços institucionais e de cooperação entre as 

duas entidades. Pretende-se também uma 

divulgação e promoção do trabalho de ambos.  
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Homenagem às Campeãs do Futebol Feminino do Sport Lisboa e Benfica 

 

No dia 24 de junho de 2019 foi realizada, no salão nobre da Junta de Freguesia, 

uma homenagem à Equipa de Futebol Feminino do Sport Lisboa e Benfica, que se 

sagrou Campeã da Taça de Portugal e Campeã Nacional da II Divisão de Futebol 

Feminino, conquistando estes dois troféus pela primeira vez na sua história. 

 

 
 

Receção ao Sport Futebol Palmense 

 

A equipa de futebol do Sport Futebol Palmense, no escalão sénior, foi recebida na 

Junta de Freguesia, para uma cerimónia de homenagem, no dia 11 de julho, após a 

conquista da promoção ao campeonato Pro Nacional. 
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Assinatura Protocolo CEFAD 

 

Também no mês de Julho, foi assinado o protocolo com a escola Profissional 

CEFAD, sita na freguesia de São Domingos de Benfica. 

 

Este protocolo procura promover Experiências em Contexto de Trabalho, com o 

objetivo de receber jovens estudantes para a realização dos seus estágios 

curriculares no âmbito do pelouro do desporto. A organização de eventos, a gestão 

de programas desportivos, são alguns dos exemplos da sinergia que pode ser 

criada entre estas duas entidades. 

 

EVENTOS DESPORTIVOS 

 

Bike Open Day 

 

No dia 3 de Fevereiro, em parceria com o LxCycling, foi organizado o “Bike Open 

Day”. Este evento, convidou a população a estar presente no polidesportivo do 

Parque do Calhau, para ter uma experiência na modalidade de ciclismo, na 

vertente de BTT. Através de um percurso desenhado com rigor e aventura, permitiu 

a diversão daqueles que por lá passaram, contribuindo para uma utilização correta 

daquele espaço (Polidesportivo) e também do circuito criado em volta do mesmo. 

Aulas abertas 

 
Foram realizadas 4 aulas abertas à população nos meses de Abril e Maio. Estas 

foram dinamizadas pelos clubes e entidades desportivas da freguesia com o apoio 

do Pelouro do Desporto. Foram parceiros nestas atividades, o clube Vermelhudo 

Martial Arts, aula realizada no dia 6 de abril, no Largo Conde Bonfim. 
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Também o centro de Yoga Áshrama Benfica dinamizou uma aula na Alameda 

Ricardo Espírito Santo no dia 27 de abril. No dia 11 de Maio, foi a vez da 

Federação Portuguesa de Corfebol no Polidesportivo Olavo D’Eça Leal, espaço 

com estrutura para a prática da modalidade. 

 

 

A Associação Pantera House para uma aula de Jiu-Jitsu no Largo Conde do 

Bonfim, no dia 25 de maio. Todas estas aulas contaram com a presença de alguns 

alunos das entidades dinamizadoras e todos os cidadãos que se disponibilizaram 

para a prática da modalidade. 
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Caminhadas 

Para além das já habituais caminhas regulares que decorrem às quartas-feiras às 

14H30, é objetivo a realização de uma caminhada mensal ao fim de semana de 

modo a motivar e sensibilizar mais pessoas para a importância da atividade física. 

Foram realizadas 2 caminhadas, a primeira numa parceria com o Centro de Saúde 

de Sete Rios, realizada no dia 14 de abril, com cerca de 90 participações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também por Monsanto no dia 18 de maio, decorrer uma caminhada que contou 

com cerca de 30 participações.  

É de extrema importância a continuidade deste projeto, no sentido de sensibilizar a 

população com boas práticas de exercício físico. 
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Urban Obstacles  

 

Urban Obstacles é uma corrida de obstáculos, com cerca de 9km e mais de 20 

obstáculos diferentes, que teve a sua primeira edição na cidade de Lisboa, na 

freguesia de São Domingos de Benfica, no dia 7 de Julho de 2019, esta prova foi 

organizada em parceria entre a Junta e a Urban Obstacles. 

Esta primeira edição serviu como uma das provas de qualificação para o 

Campeonato do Mundo de OCR, e contou com mais de 1200 participações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Europeia do Desporto 

 

No decorrer da semana de 22 a 30 de Setembro, assinalou-se também na 

Freguesia de São Domingos de Benfica, a Semana Europeia do Desporto. 
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Ao longo desta semana, foram realizadas várias atividades desportivas na nossa 

Freguesia: 

 

Dia  Hora  Atividade Clube 

22 
10:00h às 13:00h Passeio BTT Pais e Filhos LxCycling 

23 a 27 
19:00h às 20:00h Disponibilidade para receção de 

jovens para experiências 
Torpedos 

23 a 27 
9:00h às 17:00h Disponibilidade 1 campo de Padel e 

2 campos de Ténis 
Bairro S. João 

23, 25 e 27 
18:00h às 19:00h Aula experimental de Corfebol Federação 

Portuguesa de 
Corfebol 

25 
6:00h às 7:00h Corrida e Caminhada Monsanto Monsanto 

Running Team 

26 
6:00h às 7:00h Corrida de Treino Monsanto 

Running Team 

26 
17:45h às 18:45h Aula de Pole Dance para crianças 

entre os 6 e 12 anos 
Pole Heart 

27 
19:00h às 21:00h Caminhada 7Km CAAL 

28 
11:30h às 12:30h Aula experimental de Taekwondo Vermelhudo 

Martial Arts 

23 a 27 
Horário Livre Prática Livre de Skate Skape 

Association 
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Encontro de Escolas Ciclismo BTT – São Domingos de Benfica 

 

No dia 19 de outubro, realizou-se no Parque do Calhau o “III Encontro de Escolas 

de Ciclismo BTT – São Domingos de Benfica”. Mais uma vez a JFSDB realiza esta 

prova com o apoio técnico da Academia de Ciclismo de Lisboa – LxCycling. A 

terceira edição deste evento realizou-se com a participação de cerca de 100 

atletas. 
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Caminhada adaptada 

 

No dia 20 de Outubro, assinalou-se o “Dia Nacional da Paralisia Cerebral”. 

Por isso, e dada a presença da Associação de Paralísia Cerebral Lisboa na nossa 

Freguesia, realizou-se uma caminhada aberta à população com um percurso 

adaptado e passível de ser efetuado com cadeiras de rodas. Com início em 

Monsanto e término na sede da Junta de Freguesia, os cerca de 30 caminhantes 

realizaram um percurso com cerca de 3 km, na companhia dos 7 utentes da APCL. 

 

 

 

ATIVIDADE FÍSICA REGULAR 

 
Lisboa +55 
 
O projeto “Lisboa +55”, conta neste momento com mais uma turma em 

funcionamento. Esta faixa etária demonstra estar bem enquadrada em estilos de 

vida saudáveis, procurando sempre estar em atividade e de forma bastante 

exigente. Com uma lista de espera bastante evidente, foi aberta uma nova turma 

integrando 15 novos utentes, passando assim a estar em funcionamento 5 turmas, 

contemplando 75 pessoas inseridas no programa. Ainda no âmbito deste 

programa, durante o mês de Janeiro, Julho e Novembro, foram realizadas sessões 

de nutrição e acompanhamento saudável a todos os utentes do programa, que terá 

já no mês de Março algumas sessões de esclarecimento ao utentes do programa. 

Caminhadas 

Continuam a realizar-se as caminhadas todas as quartas-feiras, às 14:30. Apesar 

de ser um projeto a decorrer à algum tempo, tem vindo a crescer aumentando o 

número de pessoas em cada caminhada, semana após semana, tendo cerca de 40 

participações mensais. 
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Olisipíadas 

 

Todos os clubes da freguesia (que tenham modalidades inseridas nas Olisipiadas) 

foram informados deste projeto, o que nos tem levado a um crescendo número de 

inscrições de crianças da nossa freguesia.  

Decorreu no passado dia 22 de Novembro a entrega de prémios da V Edição das 

Olisipiadas. Mais uma vez a Associação de Pais da Escola Frei Luís de Sousa 

recebeu um prémio em material desportivo para a sua escola. 

 

 

A VI Edição está já também no seu arranque. Serão realizadas brevemente 

reuniões com todas as escolas da nossa freguesia. É objetivo da JFSDB aproximar 

as escolas privadas da nossa freguesia para também participarem nas Olisipiadas 

em parceria com a JFSDB. 

 

Community Champions League 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica iniciou o seu desempenho no 

projeto “Community Champions League”. Este projeto pressupõe a criação de uma 

equipa para a prática da modalidade de futebol, que disputará um quadro 

competitivo inserido apenas na cidade de Lisboa. Após o processo de recrutamento 

da equipa procedeu-se ao agendamento dos treinos (2x por semana) e respetivos 

jogos (2x por mês). Não só o rendimento desportivo é contabilizado, mas também 

as ações comunitárias em prol da freguesia que serão organizadas e dinamizadas 

pela equipa terão uma atribuição de pontos. 

A equipa em representação da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica 

denominada de “Alfarrobas” continua o seu trabalho em prol de bons resultados e 

atitudes. 
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PELOURO DA HIGIENE URBANA 

 
Em 2019, os acontecimentos mais relevantes para o serviço de Higiene Urbana 

foram os seguintes: 

 

• A formalização da integração da maioria dos prestadores de serviços: os 

assistentes operacionais com funções de cantoneiro e do coordenador 

operacional; 

• Implementação do Contrato de Delegação de Competências (CDC) e do 

Contrato Interadministrativo de Cooperação (CIC); 

• Contratação de quatro assistentes operacionais para a função de cantoneiro; 

• Continuação do investimento corrente em peças, manutenção do 

equipamento e do fardamento. 

• Foi feito um investimento na requalificação e manutenção do edifício do 

posto de limpeza, recorrendo à pintura exterior e à impermeabilização do 

telhado. 

 

Porque achamos que não é de mais relembrar, o serviço de Higiene Urbana tem o 

seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) certificado de acordo com o 

referencial normativo NP EN ISO 9001:2015 e, por isso, as informações constantes 

neste documento são baseadas em registos desse SGQ que é auditado, 

anualmente, por uma entidade externa devidamente acreditada para o efeito. 

 

 

 

 

 

 

Tratamento de Ocorrências 

 

Em 2019 foram rececionadas, pelo serviço de Higiene Urbana, 289 ocorrências das 

partes interessadas, tendo sido as mesmas tratadas conforme o definido no P.02 

Gestão de Ocorrências.  
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Das 289 ocorrências recebidas, 86 não são competência do serviço de higiene 

urbana da JFSDB.   

É de salientar que no ano de 2019, foram recebidos pelo serviço de Higiene 

Urbana, cinco agradecimentos (através de email) ao serviço por parte de 

moradores. 

 

 Gráfico 1 : Acompanhamento anual de Ocorrências por tipologia 

 

 

Pode constatar-se que: 

• A varredura é a tipologia de ocorrência com mais incidência – 74 

ocorrências; 

• A deservagem é a segunda tipologia com mais ocorrências – 48 ocorrências; 

• Não houve registo de ocorrências referente às tipologias desmatação e 

proteção integrada; 

• Foram reportadas ocorrências que não são da competência do serviço de 

higiene urbana da JFSDB: CML (66 ocorrências), Outras entidades (11 

ocorrências), Outras entidades de estrutura (9 ocorrências); 

• Foram registadas 9 ocorrências referentes a ecopontos – nova competência 

devido ao Contrato de Delegação de Competências. 

 

Neste momento todas as ocorrências estão encerradas com comunicação do seu 

encerramento aos fregueses que disponibilizaram contacto. 
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Objetivos da Qualidade 

Verificou-se o cumprimento dos objetivos da qualidade definidos para 2019 por via 

de acompanhamentos trimestrais, os quais estão registados nos seguintes 

documentos que fazem parte integrante do sistema de gestão da qualidade: 

acompanhamentos trimestrais 2019; acompanhamento trimestral e comparativo 

relativamente ao período homólogo; objetivos do ano 2018 | 2019. 

Comparando os últimos 3 anos de ocorrências, é possível constatar que houve um 

efeito relevante: o regresso a números de ocorrências semelhantes às registadas 

no ano de 2017. Da análise de causas, é possível concluir que a entrada em vigor 

do CDC e do CIC tiveram da parte do serviço da Junta uma resposta eficaz, e que 

as partes interessadas tiveram uma percepção de melhoria mensurável na redução 

das situações reportadas. 

 

Gráfico 2 : Comparativo de ocorrências 2017/18/19 por tipologia e total 

 

 

 

Varredura 

 

No que respeita às operações de varredura, o planeamento diário de serviço 

distribui as tarefas a executar pelos 57 circuitos operacionais em que se encontram 

divididos os 159 arruamentos da freguesia. De acordo com os registos de 

operação, foram executados (em média por mês) entre 1300 (Junho) e 1800 

(Outubro) intervenções de varredura. Estas intervenções são sempre 

acompanhadas do despejo de papeleiras. 
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O apoio logístico às operações é executado com recurso a viaturas de apoio que 

fazem diariamente o transporte dos funcionários para os diversos locais que estão 

a ser intervencionados nas diferentes tarefas. Seja de varredura, despejo de 

papeleiras ou a limpeza dos elementos de drenagem – sarjetas e sumidouros. 

 

Desmatação e controlo de infestantes em passeios 

 

 

No âmbito das competências do Serviço de Higiene Urbana é também assegurada 

a desmatação de terrenos expectantes e das ervas infestantes nos passeios, 

recorrendo-se aos equipamentos de corte que poderão variar de tipo de ferramenta 

de corte tendo em conta as características do espaço a intervencionar. 

No ano de 2019, o serviço foi confrontado com ameaças como: necessidade de 

cumprimento da legislação nas zonas expectantes com relativo risco de incêndio, 

as condições meteorológicas que fizeram aumentar o número de intervenções e o 

número muito elevado de solicitações para intervenção de corte de infestantes 

tendo chegado, em alguns circuitos à aberrante média de uma intervenção mensal. 

Esta situação também resulta da incapacidade de encontrar uma alternativa 

economicamente viável, e dentro do contexto legal, ao nível do controlo químico de 

infestantes. 

No final do ano de 2019, foi possível dar a oportunidade a 10 assistentes 

operacionais para frequentar uma acção de formação de “Motorroçadoras: 

constituição, utilização e manutenção”. Esta acção, em parceria com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, e com a Junta de Freguesia de Benfica, permitiu 
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aumentar o número de assistentes operacionais com competência para executar 

este tipo de tarefas. 

Nesta tipologia de operação, foram executadas, entre Janeiro e Dezembro de 

2019, intervenções nos seguintes locais e no total de intervenções, seguintes: 

Arruamento/circuito Total intervenções 2020 

Parque de Estacionamento Fonte Nova 5 

Alameda Manuel Ricardo Espírito Santo 5 

Av. Eusébio da Silva Ferreira 5 

Rua António Saúde 9 

Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis 9 

Avenida Conselheiro Barjona de Freitas 7 

Rua Félix Correia 7 

Rua Francisco Grandela 7 

Rua Dr. Gregório Rodrigues Fernandes 7 

Rua de Stª Matilde 7 

Rua Sousa Loureiro 7 

Rua do Montepio Geral 7 

Rua Inácio de Sousa 7 

Largo salgueiro Maia 7 

Rua Cecília Meireles 5 

Travessa de S. Domingos (Conde de 
Almoster) 

5 

Praça General Vicente de Freitas 5 

Largo Conde de Ottolini 5 

Rua Carlos Pereira 5 

Rua Dr. Mascarenhas de Melo 5 
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Arruamento/circuito Total intervenções 2020 

Rua Conde de Almoster (lado Norte) 6 

Rua Dr. Francisco Gentil Martins (lado Norte) 
até ao Eixo Norte-Sul 

8 

Rua Conde de Almoster (lado Sul) 5 

Rua Dr. Francisco Gentil Martins (lado Sul) até 
ao Eixo Norte-Sul 

5 

Largo de S. Domingos de Benfica 7 

Rua de S. Domingos de Benfica (Calhau) 7 

Travessa de S. Domingos de Benfica (Calhau) 7 

Sítio do Barcal 7 

Rua Vinte e Quatro de Janeiro 7 

Sítio do Calhau 6 

Rua António Macedo 6 

Rua Flor da Serra 6 

Rua D. Fernando de Mascarenhas 6 

Rua Francisco Miguel Duarte 6 

Rua das Furnas 8 

Rua de S. Domingos de Benfica (Furnas) 8 

Rua Raúl Carapinha 8 

Rua Padre Carlos Santos 8 

Rua Alcina Bastos 7 

Largo Calouste Gulbenkian 7 

Largo Madalena Perdigão 7 

Rua Francisco Santos 7 

Rua Fernando Sylvan 7 
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Arruamento/circuito Total intervenções 2020 

Largo Mª de Lurdes Pais Gomes 7 

Rua José Carlos Sá da Silveira 8 

Rua Costa Mota 8 

Estrada de Benfica (lado Sul) 8 

Largo Joaquim José Machado 8 

Praça Silvestre Pinheiro Ferreira 8 

Largo Manuel Emídio da Silva 8 

Estrada de Benfica (lado Norte) 8 

Travessa das Águas Boas 8 

Bº Novo de Benfica 8 

Rua Padre Francisco Álvares 7 

Rua Raquel Roque Gameiro 7 

Rua Leitão de Barros 7 

Rua Duarte Galvão 7 

Rua Gonçalves Viana 7 

Beco da Botica 7 

Rua Cândido Figueiredo 9 

Rua Francisco Pereira de Sousa 10 

Rua Cidade Rabat 7 

Rua do Alto dos Moinhos 9 

Largo Monsenhor Dalgado 6 

Rua António Nobre 7 

Rua Antonio Feijó 7 
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Arruamento/circuito Total intervenções 2020 

Rua Teresa Gomes 7 

Rua Abel Botelho 7 

Largo Conde do Bonfim 7 

Rua Major Neutel de Abreu 7 

Travessa Carlo Paggi 7 

Rua Manuel Ferreira de Andrade 6 

Rua Mariano Pina 6 

Rua Alfredo Guisado 6 

Rua Augusto Pina 7 

Rua Maestro Frederico de Freitas 7 

Largo Carlos Selvagem 8 

Largo Pedro Correia Marques 8 

Largo Samwell Diniz 8 

Largo Maurício de Oliveira 8 

Rua Prof. Reinaldo dos Santos 4 

Rua Abílio Mendes 4 

Rua João Chagas 4 

Rua Carlos May Figueira 5 

Rua João de Freitas Branco 6 

Rua João Hogan 4 

Azinhaga do Ramalho 3 

Rua António Alçada Baptista 7 

Rua Frei Luís de Granada (rotunda das 
oliveiras) 

7 
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Arruamento/circuito Total intervenções 2020 

Av. Machado Santos 7 

Rua José Maria Nicolau 6 

Rua Luciana Stegagno Picchio 6 

Rua Natércia Freire 6 

Rua Mateus Vicente 5 

Rua Mário Beirão 5 

Rua Simões de Almeida 5 

Rua Afonso Álvares 5 

Rua Anjos Teixeira 5 

Rua dos Soeiros 2 

Rua Inocêncio Francisco da Silva 5 

Rua Francisco Baía 4 

Rua Maestro Jaime Silva (Filho) 4 

Rua General José Celestino da Silva 4 

Rua Cidade de Cádiz 5 

Estrada da Luz (lado poente) 5 

Rua Xavier de Araújo 6 

Rua Ernâni Lopes  5 

Estada da Luz (lado nascente) 4 

Rua Tomás da Fonseca 5 

Rua General Schiappa Monteiro 7 

Rua Roberto Duarte Silva 7 

Rua Lúcio de Azevedo 5 
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Arruamento/circuito Total intervenções 2020 

Rua Olavo d'Eça Leal 5 

Rua Alexandre Fleming (incluindo as 
traseiras) 

4 

Rua António Albino Machado (lado poente 
incluindo traseiras lotes 47 e 49) 

3 

Rua Melvin Jones 2 

Av. Rui Nogueira Simões 4 

Largo Mário Neves 3 

Rua Virgílio Correia 6 

Largo Luzia Maria Martins 5 

Rua Ginestal Machado 5 

Rua de São Tomas de Aquino 6 

Rua Mário Gomes Páscoa 6 

Rua Abranches Ferrão 6 

Rua Pedro Monjardino 6 

Rua Fernando Vicente Mendes 6 

Rua Manuel da Silva Leal 8 

Rua Afonso Botelho 7 

Rua Manuel da Fonseca 7 

Rua. Direita de Palma 11 

Rossio de Palma 11 

Largo e Travessa.de Palma 11 

Rua Nova de Palma 11 

Rua Antonino e Sá 11 

Rua José Afonso 5 
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Arruamento/circuito Total intervenções 2020 

Rua Joly Braga Santos 5 

Rua Particular à Estrada da Luz 5 

Rua Particular à Estrada das Laranjeiras 5 

Avenida dos Combatentes (poente) 6 

Rua Azevedo Neves 6 

Rua General Firmino Miguel 5 

Rua Dr. Bastos Gonçalves 3 

Parque da EMEL (Av. Combatentes) 4 

Calçada da Palma de Baixo 6 

Rua Carlos Oliveira 6 

Rua Vera Lagoa 6 

Estrada das Laranjeiras (a partir da Rua das 
Laranjeiras até à Av. da Forças Armadas) 

6 

Praça. Nuno Rodrigues dos Santos 7 

Rua das Laranjeiras 7 

Praça Marechal Humberto Delgado e parque 
de estacionamento (lado Poente) 

5 

Praça Marechal Humberto Delgado e Parque 
de Estacionamento (lado Nascente)  

5 

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro (Norte) 8 

Avenida Madame Curie 8 

Rua Prof. Lima Basto 7 

Rua Dr. António Martins 8 

Rua Dr. António Granjo 8 

Rua. Basílio Telles (entre a Av. Columbano 
Bordalo Pinheiro e a Prof. Lima Basto) 

8 

Mercado da Praça de Espanha e área 
circundante 

6 
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Arruamento/circuito Total intervenções 2020 

Estrada das Laranjeiras (só lado Sul a partir 
da Av. Das Forças Armadas até Av. dos 
Combatentes) 

6 

 

Lavagem da via pública 

 

 

A lavagem das ruas não decorreu como nos anos anteriores. Dois factores 

contribuíram, e muito, para essa situação: por um lado os efeitos do período de 

seca que já se arrastavam desde o ano de 2018, por outro a redução do número de 

assistentes operacionais do serviço nocturno de colaboradores, por reforma ou por 

mobilidade interna na função pública, foram determinantes nesse menor 

desempenho. O serviço teve muita dificuldade em encontrar pessoas para 

substituírem as saídas. As ofertas de trabalho noutras actividades de carácter 

semelhante, mais bem remuneradas, revelaram-se uma ameaça à capacidade de 

contratação pelo serviço e que se notou de forma muito vincada no caso de 

contratação para o período de trabalho nocturno. 

De qualquer modo foi salvaguardada a operação de lavagem de recantos onde, ao 

invés da lavagem de ruas, houve um incremento do número de intervenções de 

modo a diminuir os riscos de insalubridade associados a estes locais. 

Apesar dos constrangimentos descritos, foram efectuadas 89 operações de 

lavagem de arruamentos abrangendo 77 ruas da Freguesia, de acordo com a 

distribuição indicada na tabela seguinte: 
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Arruamento/circuito Total lavagens 2020 

Parque de Estacionamento Fonte Nova 2 

Alameda Manuel Ricardo Espírito Santo 5 

Av. Eusébio da Silva Ferreira 2 

Rua António Saúde 1 

Rua Tenente Coronel Ribeiro dos Reis 1 

Rua do Montepio Geral 1 

Largo salgueiro Maia 1 

Largo de S. Domingos de Benfica 1 

Travessa de S. Domingos de Benfica (Calhau) 1 

Sítio do Calhau 1 

Rua António Macedo 1 

Rua Flor da Serra 1 

Rua D. Fernando de Mascarenhas 1 

Rua Francisco Miguel Duarte 1 

Rua de S. Domingos de Benfica (Furnas) 1 

Rua Raúl Carapinha 1 

Rua Alcina Bastos 1 

Largo Calouste Gulbenkian 1 

Rua Padre Francisco Álvares 1 

Rua Raquel Roque Gameiro 1 

Rua Leitão de Barros 1 

Rua Gonçalves Viana 1 

Beco da Botica 1 
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Arruamento/circuito Total lavagens 2020 

Rua Cândido Figueiredo 1 

Rua Francisco Pereira de Sousa 1 

Rua Cidade Rabat 1 

Rua do Alto dos Moinhos 1 

Largo Monsenhor Dalgado 1 

Rua António Nobre 2 

Rua Antonio Feijó 1 

Rua Teresa Gomes 1 

Rua Abel Botelho 1 

Largo Conde do Bonfim 1 

Rua Major Neutel de Abreu 1 

Travessa Carlo Paggi 1 

Rua Manuel Ferreira de Andrade 1 

Rua Mariano Pina 1 

Rua Alfredo Guisado 1 

Rua Augusto Pina 1 

Rua Maestro Frederico de Freitas 1 

Largo Carlos Selvagem 1 

Largo Pedro Correia Marques 1 

Largo Samwell Diniz 1 

Largo Maurício de Oliveira 1 

Rua Prof. Reinaldo dos Santos 1 

Rua João de Freitas Branco 1 
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Arruamento/circuito Total lavagens 2020 

Rua João Hogan 1 

Rua António Alçada Baptista 1 

Rua Frei Luís de Granada (rotunda das 
oliveiras) 

1 

Av. Machado Santos 1 

Rua José Maria Nicolau 1 

Rua Luciana Stegagno Picchio 2 

Rua Natércia Freire 1 

Rua Mateus Vicente 1 

Rua Mário Beirão 1 

Rua Simões de Almeida 1 

Rua Afonso Álvares 1 

Rua Anjos Teixeira 1 

Rua Inocêncio Francisco da Silva 1 

Estrada da Luz (lado poente) 1 

Estada da Luz (lado nascente) 1 

Rua Alexandre Fleming (incluindo as 
traseiras) 

1 

Largo Luzia Maria Martins 1 

Rua Abranches Ferrão 1 

Rua. Direita de Palma 1 

Rossio de Palma 2 

Largo e Travessa.de Palma 2 

Rua Nova de Palma 2 

Rua Antonino e Sá 2 
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Arruamento/circuito Total lavagens 2020 

Praça. Nuno Rodrigues dos Santos 1 

Praça Marechal Humberto Delgado e parque 
de estacionamento (lado Poente) 

1 

Praça Marechal Humberto Delgado e Parque 
de Estacionamento (lado Nascente)  

1 

Avenida Madame Curie 1 

Rua. Dr. António Martins 1 

Rua Dr. António Granjo 1 

Rua. Basílio Telles (entre a Av. Columbano 
Bordalo Pinheiro e a Prof. Lima Basto) 

1 
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Limpeza de Sarjetas 

 

 

 

A limpeza de sarjetas, que ocorre sempre a par com a lavagem de ruas, e que é 

executada de forma reforçada e dedicada no período de Julho a Novembro, 

decorreu com irregularidade semelhante à da lavagem. Este tipo de operação, que 

é executado sobretudo no período de trabalho nocturno, sofreu também da redução 

de efectivos operacionais. Por isso, e porque no período entre Setembro e 

Dezembro, houve uma recuperação da pluviosidade normal, foi necessário 

proceder ao reforço deste tipo de operação no período diurno. Acreditamos que 

este reforço da prevenção seria desejável e contribuiria para transmitir uma 

mensagem de naturalidade junto da população. Em 2019 foram intervencionados 

todos os 159 arruamentos da freguesia no que se refere à limpeza de sarjetas. 

 

Apoio a eventos 

 

São exemplos de actividades desenvolvidas no apoio a eventos ou limpeza da área 

envolvente onde se realizaram os eventos: 

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

Benfica e em particular o último jogo do campeonato que levou a uma 

maratona de trabalho com cerca de 21 horas consecutivas por parte de 20 
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colaboradores - antes, durante e após o jogo - do serviço de modo a 

minimizar o incómodo aos moradores; 

• Apoio logístico aos Treinos nos Trilhos de Monsanto – primeiro sábado de 

cada mês; 

• Apoio logístico ao Bike Open Day – Parque do Calhau; 

• Varredura, limpeza e apoio à cerimónia do 60º aniversário da freguesia;  

• Limpeza da área envolvente às instalações do S.F. Palmense por ocasião 

da Noite de Fados; 

• Limpeza e varredura no Desfile de Carnaval das escolas de 1º ciclo e 

Jardins de Infância da Freguesia; 

• Varredura e limpeza no Fórum Grandella, pelas celebrações do dia da 

Mulher; 

• Limpeza e apoio logístico à Feira dos Sabores e Tradições de São 

Domingos de Benfica na Praça Marechal Humberto Delgado (Sete Rios); 

• Apoio logístico no corta-mato escolar no Parque do Calhau; 

• Limpeza da área envolvente ao Jardim Zoológico pela realização do 

Mercado Get Zen; 

• Limpeza da área envolvente ao Largo Conde de Bonfim para as aulas 

abertas de Tae Kwon Do e de Jiu Jitsu; 

• Limpeza da área envolvente ao Estádio da Luz na preparação e após a 

Corrida António Leitão; 

• Limpeza do local da partida da Caminhada em Família – Sete Rios; 

• Apoio logístico no ponto de partida do Lisbon Green Trail – instalações dos 

Pupilos do Exército (Monsanto); 

• Limpeza da área da Alameda Manuel Ricardo Espírito Santo (Fonte Nova) 

em preparação para a Aula Aberta de Yoga; 

• Limpeza e preparação do Campo de jogos do Olavo d’Eça Leal, para o 

evento “Basket Para Todos”; 

• Varredura e limpeza na envolvente do Fórum Grandella em todas as 

actividades ali desenvolvidas, tais como: exposições de pintura, escultura e 

na apresentação de livros pelos respectivos autores; 

• Limpeza e apoio logístico na edição do Agitar São Domingos; 

• Apoio logístico na “Corrida dos Parques de Lisboa”; 
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• Limpeza e preparação das cerimónias do “Dia do Patrono” – dia de São 

Domingos de Gusmão; 

• Limpeza e preparação da procissão inter-paroquial de Maio mês de Maria; 

• Treino nos trilhos de Monsanto no Parque do Calhau; 

• Dia da Criança - Quinta da Alfarrobeira; 

• Concertos de Ed Sheeran - Estádio da Luz; 

• Arraial Sénior na Quinta da Alfarrobeira; 

• Arraial dos colaboradores e familiares da Junta na Quinta da Alfarrobeira; 

• Congresso Mundial da Igreja das Testemunhas de Jeová no Estádio da Luz; 

• Feira da Cereja e dos produtos regionais de SDB; 

• Cuba em São Domingos de Benfica na Quinta da Alfarrobeira; 

• Corrida Urban Obstacles no Parque do Calhau; 

• Dançar a cidade! (EGEAC) no Rossio de Palma; 

• Magusto de São Domingos de Benfica na Quinta da Alfarrobeira; 

• Festa da Castanha na Alameda Manuel Ricardo Espírito Santo; 

• Festival das Sopas no Mercado de São Domingos de Benfica; 

• Feira de Natal em Sete Rios. 

 

Limpeza de ecopontos e de vidrões 

 

Esta competência foi delegada formalmente em Abril de 2019 e pode ser 

considerada como a resposta a uma constatação que se vinha a tornar cada vez 

mais evidente: a limpeza em redor dos ecopontos e dos vidrões facilmente se 

tornava num problema de varredura bastando muitas vezes que os resíduos 

depositados em volta destes equipamentos, se dispersassem com o vento ou com 

acção humana acidental ou intencional. 

Ainda que a formalização da delegação desta competência só tenha ocorrido em 

Abril de 2019, já era uma prática diversas vezes assumida pelo serviço de higiene 

urbana da Junta de Freguesia com o objectivo de mitigar as consequências para a 

limpeza das ruas. A grande diferença após a formalização por via do contrato de 

delegação de competências, é que o trabalho executado pelo serviço de Higiene 

Urbana, passou também a ser objecto de avaliação do nível de serviço por parte da 

CML. 



   
 

                             Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Relatório de Gestão e Atividades 2019 180/181 

Este serviço mantem uma actividade diária, de segunda a sexta-feira, sobretudo no 

período da manhã e, pontualmente, sempre que se detecta alguma situação que 

impeça o que o normal acesso aos equipamentos de apoio à remoção (contentores 

de recolha) seja por parte dos moradores seja pelas viaturas de remoção. 
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ATENDIMENTO DA SECRETARIA 

Os serviços prestados pela Secretaria da JFSDB ao longo do ano de 2019 traduzem-se nos 

seguintes números: 

Janeiro a Dezembro de 2019 

 

  

 Entrada 

Proc. LZ 
Atestados(*) Canídeos(*) Actividades(*) 

Outros Serviços 

(*) 

Atendimento 

Presencial (**) 

TOTAL  601 2.999 412 14.259 4.622 13.251 

      
 

• (*) Números com base nas guias/faturas emitidas pelo programa da Fresoft  

• Outros Serviços: eventos pagos, colónias de férias, Passeios, POEP`S entre outros 

• Actividades: CAF/Refeitório e Academia São Domingos 

• (**) Registado no Sistema Informático de Gestão de Atendimento 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


