


Caros concidadãos,

O dia 26 de setembro de 2021 alterou a minha vida 
por completo. Fui eleito Presidente da Junta de 
Freguesia de São Domingos de Ben�ca, tendo o 
Executivo a que presido tomado posse a 20 de 
outubro.

Foram várias as sensações ocorridas, como medo e 
ansiedade, mas ao mesmo tempo muito entusiasmo, 
pois sendo um cargo de proximidade, permite a 
resolução dos problemas das pessoas de uma forma 
mais célere.

José da Câmara
Presidente

E essa realidade foi tomando conta do meu dia-a-dia. Do contacto com centenas de 
residentes e das dezenas de reuniões mantidas com as forças vivas da freguesia, percebi 
que haveria muito a fazer e sobretudo era necessário dar uma resposta constante a todas 
as solicitações. Passado um ano destes “Novos Tempos” em São Domingos de Ben�ca, 
encaro este período como bastante positivo, pois conseguimos realizar um novo paradig-
ma na relação com os habitantes locais: maior proximidade e celeridade na resolução das 
situações. Por outro lado, desenvolvemos dinâmicas para o fortalecimento da comunida-
de, ancoradas num conjunto de atividades com grande participação popular e reorganizá-
mos a estrutura da Junta de Freguesia para poder dar resposta nos vários pelouros. 
Estamos agora a preparar o segundo ano de mandato com enfoque nas principais solicita-
ções dos habitantes: mais lugares de estacionamento, mais cuidado com a higiene urbana, 
mais apoios na ação social e mais atividade cultural. A médio prazo, teremos também 
algumas benfeitorias levadas a cabo pelo Município que irão contribuir para que São 
Domingos de Ben�ca tenha mais espaço de convívio no espaço público, como é o caso da 
requali�cação da Praça de Sete Rios. 

Um ano depois, sinto-me um autarca galvanizado, conhecedor dos vários assuntos que se 
deparam à freguesia e ciente do que há para fazer por esta grandiosa comunidade. 

Bem Haja,

José da Câmara
Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Ben�ca

Editorial
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ASSEMBLEIA
DAS CRIANÇAS:
ONDE OS MAIS
PEQUENOS TOMAM
CONTACTO COM AS
AUTARQUIAS LOCAIS

Educacao
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Desporto
O Projeto Community Champions League, da European 
Football for Development (EFDN), traduz-se numa 
competição de Futebol, mas não só. As equipas inscritas, 
para além dos pontos somados em jogos, amealham 
também pontos através da conduta ética, do fair-play, 
do voluntariado em atividades comunitárias e, ainda, 
pela participação em iniciativas de sustentabilidade 
ambiental. 

O protocolo foi assinado entre a Fundação Ben�ca, a 
Gebalis e a Junta de Freguesia de São Domingos de 
Ben�ca, tendo por base o intuito de implementar e 
desenvolver o projeto na nossa Freguesia.

Os interessados devem cumprir os seguintes requisitos: 
- Ser residente na Freguesia;
- Ter nascido entre os anos de 2009 e 2012;
- Não estar inscrito em nenhuma equipa desportiva.

Os treinos realizam-se duas vezes por semana e os jogos, 
de quinte em quinze dias, em Lisboa. 

Para inscrições ou esclarecimento de dúvidas, poderá 
enviar e-mail para desporto@jf-sdomingosben�ca.pt . 

Community
Champions
League 

Lisboa +55

O Bem-Estar físico dos Fregueses é uma das nossas missões. Como tal, o Programa “Lisboa 
+55” é um dos exemplos que trazemos nesta edição. 

Este programa gratuito destina-se a pessoas com 55 anos ou mais.

As aulas decorrem três vezes por semana, 
veri�cando-se, de momento, atividades 
de Fitness, Pilates e, ainda, Dança. 

Atualmente, contamos com a totalidade 
das vagas preenchidas. Todavia, em caso 
de se veri�carem desistências, foi criada 
uma lista de espera para posicionar as 
pessoas nas atividades que escolheram.  

Para mais informações deverá dirigir-se à 
secretaria da Sede da Junta de Freguesia. 
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Espaco Publico

Reparou que as passadeiras da nossa 
freguesia estão com uma nova pintura? 

É verdade. São 90 as passadeiras que 
foram pintadas durante este verão em 
São Domingos de Ben�ca, com o propó-
sito de garantir melhores condições de 
segurança para todos os peões na traves-
sia da faixa de rodagem. Esta missão foi 
conduzida pelas equipas de manutenção 
da Junta de Freguesia, num esforço para 
conciliar as condições climatéricas 
adequadas com o planeamento do 
trânsito, de forma a causar os mínimos 
constrangimentos, bem como a utiliza-
ção e operação da máquina de pintura.

Mais  Segurança
para os Peões 

No desenvolvimento destes trabalhos foram tidas em consideração as condições em que 
se encontravam as passadeiras, de modo a priorizar as que se encontravam em mau estado 
e com baixa visibilidade. Um trabalho que continuará a ser realizado, sempre com o objeti-
vo de oferecer a máxima segurança para todos os que vivem São Domingos de Ben�ca.

Rede Emprega
A Rede São Domingos Emprega faz parte do Gabinete de Inserção Pro�ssional da Junta de 
Freguesia de São Domingos de Ben�ca. Visa a formação, a empregabilidade e a dinamiza-
ção do tecido empresarial local.
 
Em outubro de 2016, a Rede São Domingos Emprega surge com dois objetivos distintos: 
apoiar os candidatos a emprego e formações e, ao mesmo tempo, dar suporte às empresas 
locais a recrutar. 

É uma de sete redes existentes no território da cidade, integrando assim o Programa 
RedEmprega Lisboa.

Todos os serviços ao dispor são gratuitos. Para agendar, pode contactar através do 
número: 211 379 516 ou através do e-mail: info@saodomingosemprega.pt

Visite-nos!

8

Esta equipa tem como principal objetivo a limpeza do espaço público envolvente.

A limpeza das ruas consiste em vários procedimentos, desde a recolha de objetos de 
pequeno e grande porte, à utilização de meios técnicos de limpeza, tendo por base 
soluções compostas por água.

A nossa equipa de Higiene Urbana dedica-se também à lavagem de ecopontos, recolha 
porta a porta, reciclagem de vidro, varredura das folhas e, ainda, corte de ervas. Um serviço 
que permite uma Freguesia mais cuidada, organizada e limpa.

Nos últimos tempos, têm sido realizados alertas de sensibilização sobre a recolha dos 
dejetos dos animais de companhia, informações sobre recolha de eletrodomésticos, entre 
outros serviços de igual pertinência.

A Higiene Urbana existe para prestar um serviço de qualidade à Freguesia e à cidade de 
Lisboa. Uma missão diária e contínua.

Conte connosco. Sempre.

Conhece o Trabalho da Nossa
Equipa de Higiene Urbana?

A Rua Conde Almoster foi alvo de uma requali�ca-
ção muito necessária, sendo que os trabalhos 
iniciaram ainda durante o �nal do ano transato. Esta 
obra permitiu a melhor organização do estaciona-
mento e do passeio, até então irregulares devido à 
presença de veículos no local.

Requalificação do 
Estacionamento 
na Rua Conde 
Almoster

A Junta de Freguesia São Domingos Ben�ca teve como propósito, neste projeto, não só 
criar mais lugares de estacionamento, mas também garantir a segurança dos seus Fregue-
ses, por forma a assegurar a passagem mais larga e segura no espaço envolvente.

A iluminação foi igualmente uma preocupação a ter em conta, sendo que os candeeiros de 
todo o arruamento foram alvo de uma atualização, por forma a maximizar a qualidade da 
luz, o que, por inerência, melhorou a visibilidade noturna, trazendo com isso mais seguran-
ça para quem ali passa ou habita.

A Junta de Freguesia de São Domingos de Ben�ca continua a�ncadamente investida em 
assegurar o bem-estar dos fregueses.

Contamos com o apoio de todos, pelo que nos manteremos sempre em alerta para as 
solicitações que nos sejam endereçadas.
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Em virtude da invasão da Ucrânia e das terríveis consequên-
cias associadas, a Junta de Freguesia de São Domingos de 
Ben�ca criou uma unidade de apoio.

Daí resultou o GIC (Gabinete de Intervenção em Crise de 
São Domingos de Ben�ca). Este agrega um conjunto de 
serviços que pretendem dar resposta às necessidades das 
pessoas refugiadas que chegam agora a Portugal, vítimas 
do con�ito.

Em estreita parceria com os agentes sociais, este gabinete 
tem como principal objetivo o acolhimento das pessoas 
refugiadas na Freguesia e o apoio na sua integração na 
comunidade.

Para o bem de todos, continuamos juntos por esta causa!

Gabinete de Intervenção em 
Crise de São Domingos de Benfica

Acao Social

A Junta de Freguesia promove inúmeras viagens ao longo do ano, por forma a possibilitar 
que as diferentes gerações que compõem a nossa comunidade possam conhecer outras 
localidades do país, com especial ênfase na população sénior.

Fátima, Serra da Lousã, Mértola e Rota da Bairrada foram alguns dos locais por onde passa-
ram ao longo do último ano.

São Domingos Viaja é, portanto, a porta de acesso ao convívio e à partilha de cultura e 
conhecimento.

São Domingos também viaja!
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Cultura
Mariana Duarte Santos:
“Tenho um arquivo
que me dava para
o resto da vida”
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Academia
O Ano Letivo da Academia de São Domingos está de volta! Agora com ofertas ainda mais 
diversi�cadas. 
 
Como o objetivo primordial se prende com o enriquecimento do currículo dos nossos 
alunos, apostámos em novas disciplinas. São elas: Clube de Cinema e Clube de Leitura, 
Estudos Olisiponenses, Geogra�a, História da Europa, Iniciação ao Desenho e à Cor, O�cina 
do Bem-Estar e Dança Criativa.
 
O projeto visa essencialmente o despertar de interesses e aprendizagem de novos temas, 
sendo que o foco incide exclusivamente na população adulta.

A maioria das disciplinas deste ano estão já preenchidas, no entanto, como cada aluno 
pode escolher até cinco conteúdos diferentes, ainda se aceitam inscrições para algumas 
das disciplinas mais lotadas. Para saber mais, poderá solicitar informações junto dos 
serviços na sede da Junta de Freguesia ou, em alternativa, através do seguinte endereço de 
email: academia@jf-sdomingosben�ca.pt

A Academia não é só para os alunos, mas também para professores. Estamos sempre 
dispostos a receber novos professores voluntários que queiram partilhar o seu conheci-
mento. Informe-se junto dos nossos serviços.  

Na Academia encontrará um lugar para fazer novas amizades e compartilhar conhecimen-
to, sempre com muito companheirismo.

Empreendedorismo
Mercado de Inovação

É empreendedor e gostava de ter auxílio na implementação do seu negócio?
 
O Mercado de Inovação de São Domingos de Ben�ca pode ajudá-lo!

O Mercado de Inovação é uma incubadora de empresas. Tem como principais objetivos o 
suporte de novos empreendedores que queiram desenvolver ideias de negócio, facilitar a 
criação e implementação de iniciativas empresariais através da cedência de infraestruturas 
e serviços de apoio especializados. Numa fase posterior, o objetivo concentra-se na imple-
mentação no mercado.  

O suporte em questão é fornecido através da disponibilização de espaços físicos, bem 
como da realização de iniciativas, tendo como alicerces a cooperação e inovação, promo-
vendo uma dinâmica empresarial. Integrada na Rede Nacional de Incubadoras e acredita-
da pelo IAPMEI, esta incubadora tem a particularidade de ser a primeira afeta a uma Junta 
de Freguesia, que promove, desta forma, a empregabilidade. 
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De acordo o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 82/2019, de 
27 de junho, os cães registados no SIAC são objeto de
licenciamento anual na junta de freguesia da área de
recenseamento do seu titular, podendo as freguesias
emitir regulamentação complementar para o procedi-
mento de emissão da licença.

A Nossa Freguesia
O Teatro Thalia, mandado construir por Joaquim Pedro 
Quintela, 2º Barão de Quintela/1º Conde de Farrobo, foi 
inaugurado em 1843 com uma grande festa oferecida 
à Rainha Dona Maria II. Tornou-se um dos principais 
teatros do século XIX e desde 1974 que está classi�ca-
do como Imóvel de Interesse Público.

Este teatro privado, de estilo neoclássico e com uma 
lotação para 500 pessoas, foi palco não só de grandes 
peças, mas também de faustosas festas das elites 
lisboetas. Como tal, à entrada pode ler-se a inscrição 
em latim: “Aqui Serão Castigados os Costumes dos 
Homens”, pois o teatro servia, também, para a crítica e 
sátira social da sociedade da época.

Em 1862, o teatro é devastado por um terrível incêndio 
e, apesar de ser dada a ordem para a sua reconstrução, 
devido aos problemas �nanceiros do Conde Farrobo, o 
edifício é deixado ao abandono durante 150 anos. 
Quando a propriedade é passada para a Secretaria-Ge-
ral da Educação e Ciência, a instituição encomenda a 
Gonçalo Byrne Arquitetos e Barbas Lopes Arquitetos 
uma intervenção arquitetónica que conservasse o que 
restava do teatro, na altura em risco de colapso.

A requali�cação deu-se entre os �nais de 2009 e 2012, criando-se uma cápsula exterior e 
interior em pele de betão para consolidar as ruínas. Já a entrada com o seu frontão clássico 
foi cuidadosamente restaurada. O projeto foi realizado com uma atenção particular ao 
contexto histórico do espaço e, como tal, procurou-se manter a memória do teatro. O 
trabalho desenvolvido por Gonçalo Byrne, Patrícia Barbas e Diogo Lopes é distinguido 
internacionalmente, recebendo visitas de todo o mundo.

A Recuperação 
de uma Relíquia

O Teatro Thalia continua a necessitar de 
manutenção para manter a infraestrutu-
ra, por isso, esteve fechado durante todo 
o mês de agosto. Abriu portas a 6 de 
setembro para a realização do primeiro 
evento, dando assim início à sua progra-
mação cultural.

O Teatro recebe visitas com entrada livre 
às sextas-feiras, entre as 9h00 e as 19h00, 
exceção feita aos dias com eventos a 
decorrer.
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1 - Localização da Sede da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica;

2 - Nome da mascote da Freguesia;

3 - Nome de um bairro da Freguesia;

4 - Palácio construído entre 1670 e 1673;

5 - Parque de lazer que pertenceu a uma quinta antiga;

6 - Nome do maior estádio localizado na nossa Freguesia;

7 - Nome de uma árvore, que também é um local na Freguesia.

8 - Fórum onde são feitas algumas das exposições de arte divulgadas pela Junta;

9 - Quantidade de mercados situados na Freguesia;

10 - Nome da Igreja que era correspondente ao antigo convento de São Domingos de Benfica;

11 - As atividades da Academia são prioritariamente direcionadas para que público;

12 - Qual o apelido da personalidade homenageada recentemente com a pintura de um 
mural?
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A exposição “Do Surrealismo ao Expressionismo” de Tomás Lopes, estará presente 
na Casa da Cidadania, de 25 de novembro a 2 de janeiro. Será apresentado um 
conjunto de obras criadas entre 2002 e 2020, todas elas fruto da paixão e interesse 
pelos movimentos surrealista e expressionista. Os pintores Joan Miró e Amedeo 
Modigliani são algumas das referências que poderá encontrar nos trabalhos de 
Tomás Lopes.

Exposição | Do Surrealismo ao Expressionismo
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O Teatro Thalia acolhe a exposição “Il Fanatico per La Musica: o Conde do Farrobo e 
o Teatro das Laranjeiras”. Será inaugurada a 11 de dezembro, dia do aniversário do 
Conde de Farrobo, �cando exposta até 31 de março de 2023. Nesta exposição 
iremos descobrir a sua vida e obra, bem como a história do Teatro Thalia, através de 
documentos, pinturas e peças de arte, na sua maioria apresentadas pela primeira 
vez ao público, gentilmente cedidas por museus nacionais e coleções particulares.
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O Fórum Grandela acolhe a exposição “Fio Condutor” de Otília Rodrigues, de 28 de 
outubro a 28 de novembro. Um projeto que tem como abordagem artística a 
pintura e o bordado, em que é representada a ligação entre o Homem e a natureza. 
Para todos os que queiram compreender melhor as obras, a artista fará uma visita 

guiada pela exposição no dia 5 de novembro.
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Pedro Brandão Mira é um artista emergente que realiza a sua primeira exposição 
“In Animo Tuo - In your mind”, na Casa da Cidadania, de 21 de outubro a 21 de 
novembro. Apelando à saúde mental, o artista explora, através da sua arte, o 
subconsciente de todos nós, representando os nossos pensamentos, limites e 
vícios. Jean-Michel Basquiat, Pablo Picasso, Matisse, Kaws e Salvador Dalí são 
alguns dos seus artistas de referência e que o inspiram a criar.

Exposição | In Animo Tuo - In Your Mind
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Sabe o que signi�ca “Beau-Séjour”?  
Nós respondemos e, ainda, damos a conhecer um dos 
palácios mais bonitos da cidade de Lisboa. 
Beau-Séjour signi�ca “bem-estar”. O palácio oitocentista, 
edi�cado no século XIX, situa-se numa antiga quinta na 
Estrada de Ben�ca.  
Foi mandado construir pela Viscondessa da Regaleira, em 
1849 e, posteriormente, vendido ao Barão da Glória em 1859. 
O novo proprietário deu-lhe o nome de Jardim da Quinta das 
Campainhas do Barão da Glória. 
Local para estadias das populações nobres, os seus jardins são 
reconhecidos, principalmente, pelo seu romantismo.  
Foi classi�cado como Monumento de Interesse Público em 
1996 e, atualmente, é aqui sedeado o Gabinete de Estudos 
Olisiponenses.   
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No dia em que celebrou 86 anos, Mário Zambujal, escritor e jornalista, 
foi homenageado pela Junta de Freguesia de São Domingos de Ben�ca. 
A artista, Mariana Duarte Santos, pintou um mural situado na Estrada de 

Ben�ca, frente ao número 204, que muito tem surpreendido os nossos 
fregueses pela qualidade do trabalho.

O homenageado nasceu no Alentejo, mas reside há mais de 50 anos na 
nossa Freguesia. 
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O Palácio dos Marqueses de Fronteira, situado no largo São 
Domingos de Benfica, foi construído entre os anos de 1670 e 1673 
como pavilhão de caça para D. João de Mascarenhas, 1.º Marquês de 
Fronteira. 
O palácio é hoje ainda habitado por descendentes de D. João de 
Mascarenhas, que simpaticamente disponibilizam salas e os seus 
belíssimos jardins para visitas.
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O Centro Ismaili localiza-se na Avenida Lusíada. Inaugurado a 11 de julho de 
1996, contou com as presenças de Mawlana Hazar Imam, sacerdote Ismaelita 
e do então Presidente da República, Jorge Sampaio. 
O edifício re�ete a identidade e a herança cultural dos Ismaelitas em 
Portugal. Este é um espaço de oração para a comunidade e um ponto de 
encontro entre pessoas de vários contextos socio-culturais. 
O Centro procura, através de diversas iniciativas (como palestras, conferên-
cias e exposições) não só expressar as aspirações e valores da Comunidade 
Ismaili, mas também servir como agente ativo no desenvolvimento da 
sociedade onde o Centro se insere. 
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sociedade onde o Centro se insere.

Centro IsmailiCentro Ismaili

Jardim do Palácio Marqueses da FronteiraJardim do Palácio Marqueses da FronteiraJardim do Palácio Marqueses da FronteiraJardim do Palácio Marqueses da Fronteira

Centro IsmailiCentro Ismaili
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A Feira de Julho realizou-se entre 21 e 24 
de julho, na Alameda Manuel Ricardo 
Espírito Santo. Um evento organizado 
pela Junta de Freguesia de São Domin-
gos de Ben�ca que divertiu todos os que 
por lá passaram.

Feira de Julho

A feira recebeu artesanato e comércio local, 
bem como jogos tradicionais para os mais 
novos. Importante não esquecer a gastronomia 
regional e as tasquinhas habituais com bons 
petiscos. A música também se fez ouvir ao som 
do DJ Rockabilly e do cantor Ricardo Silva.

Passou-se na Freguesia...
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Pelouros:
Serviços, Gestão, Finanças e Recursos Humanos, Economia Local, 
Comércio e Inovação, Proteção Civil, Ordenamento do Território, 
Cultura e Licenciamento.

Presidente | José do Carmo Ataíde da Câmara

Pelouros:
Educação e Infância, Desporto, Comunicação e Bem-Estar Animal.

Vogal | Beatriz Maria Marreiros Patrício Forsado Gonçalves

Pelouros:
Intervenção Social, Juventude e Formação, Modernização Adminis-
trativa, Projetos Seniores e Gestão Financeira.

Vogal | José António Dias Marques de Melo
(substituto legal do Presidente e Tesoureiro)

Pelouros:
Higiene Urbana, Espaços Verdes, Ambiente e Energia, Mobilidade e 
Espaço Público.

Vogal | Pedro Manuel da Cunha da Silva Ribeiro

Pelouro:
Orçamento Participativo.

Vogal | Maria José Sobral de Oliveira (Secretária)

Pelouro:
Saúde.

Vogal | Ana Isabel Neiva Ferreira

Pelouros:
Turismo e Empreendedorismo

Vogal | Rui João Velez dos Santos Camelo

Executivo
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Assembleia de Freguesia
Mesa da Assembleia de Freguesia
Presidente da Mesa – Vítor Manuel de Rosa Formigal Navalho – (PSD)
1º Secretário – André Simões Vaz das Neves – (PSD)
2ª Secretária – Mafalda So�a Dias Oleirinha (Independente)

Eleitos partidários:
 
PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
Paulo Joaquim Rebola Caetano
Maria Violete Ascensão Catrola Jacob

BE – BLOCO DE ESQUERDA
João Manuel Neto Gomes

CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
Helena Maria Caetano da silva Damas Barros (Independente)
Sónia Cristina Mascarenhas Silva Ribeiro

IL – INICIATIVA LIBERAL
Madalena Manuel de Nobre Bernardes Domingos

PS – PARTIDO SOCIALISTA
Rita Joana Coelho Rodrigues Gabriel (Independente)
Hélio Gonçalo Torres Vieira Bernardo Lopes
Maria de Fátima Duarte Dias do Carmo (Independente)
Francisco José Gomes Guerreiro Patrício Álvares (Independente)
Vítor Manuel Antunes Firmo
Ana So�a Carneiro Fernandes Mota (Independente)
Carlos Alberto Marques

CDS - PP – PARTIDO DO CENTRO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PARTIDO POPULAR
Nuno Ricardo Araújo de Brito
Ana Luísa Veloso Mota e Santos Nogueira
Engrácia da Conceição Serra Bernardo
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Contactos

Rua António Saúde, 13 |1500-048 Lisboa

217 248 610

jf-sdomingosben�ca.pt

geral@jf-sdomingosben�ca.pt

facebook.com/jfsaodomingosben�ca

instagram.com/jfsaodomingosben�ca

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica

Rua Lúcio de Azevedo, 12-A | 1600-148 Lisboa

211 515 506

mercado.inovacao@jf-sdomingosben�ca.pt

Incubadora Mercado de Inovação

Estrada de Ben�ca, 419 | 1500-078 Lisboa

212 487 643

Fórum Grandela

Estrada de Ben�ca, 417-A | 1500-078 Lisboa

211 509 541

Casa da Cidadania

Rua Lúcio de Azevedo, 12-A | 1600-148 Lisboa

211 515 506

Delegação das Laranjeiras

Rua Fernando Sylvan, Lote 34, Loja 1 | 1500-273 Lisboa

218 001 156

Delegação das Furnas
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