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6 programas de apoio direto aos seniores  
e 9 programas para um envelhecimento 
ativo e saudável Pág. 06

ENVELHECER
BEM EM 
BENFICA 

Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, marcou presença na inauguração da exposição 
comemorativa dos 75 anos de história do bairro, dando 
início a 3 dias de festa.

A RECORDAR

O BAIRRO DA BOAVISTA
FAZ 75 ANOS.
ESTÁ DE PARABÉNS!

NOVO ANO LETIVO

MEDINA INAUGURA
OBRAS NA ESCOLA 
DA MATA Pág. 08
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Cerca de 5000 pessoas saíram à rua 
para comemorar o dia Mundial da 
Música, em Benfica! Foi um dia em 
cheio, com mais de 20 atuações mu-
sicais em vários locais da freguesia e 
comércio aberto até à meia-noite. 

INICIATIVAS

BENFICA
NA RUA Pág. 11



2  |     2  |  NOV2016 NOV2016  |     2  |  3

A palavra participação é, hoje 
em dia, um dos termos mais 
utilizados do léxico político. 
Todos nós já ouvimos, mais do 
que uma vez, expressões como 
“é necessária mais participação 
cívica” ou “este projeto deve-
ria ter tido a participação dos 
cidadãos”. Se a democracia é 
o regime mais transformador 
e modernizador da sociedade, 
a sua melhor arma é, inques-
tionavelmente, o poder da par-
ticipação individual e coletiva 
dos cidadãos.
Para construirmos uma cidade 
e uma freguesia onde se pre-
tenda melhorar a qualidade 
de vida de quem cá mora, es-
tuda ou trabalha é imperioso 
dar mais “voz aos cidadãos”. 
É preciso ouvir as suas críti-
cas, opiniões e sugestões sob 
pena de contribuirmos para 
um maior afastamento dos ci-
dadãos em relação à política 
e claramente nos afastarmos 
daquilo que são os reais anseios 
das pessoas.
Mas a participação dever ser 
uma responsabilidade partilhada: 
é dever de um político fomen-
tar a participação, mas também 
é dever cívico dos cidadãos 
participar nas decisões políticas 
e fiscalizar de forma ativa a im-
plementação das mesmas.

Como então concretizar essa 
participação em Benfica? Por 
exemplo, através da apresen-
tação de projetos ou ideias no 
Orçamento Participativo da 
Junta, que este ano conta com 
43 candidaturas para proje-
tos que iremos financiar até 
5.000€; ou fazendo como os 
moradores da Praça Professor 
Santos Andrea, 
que em parce-
ria com a Jun-
ta de Freguesia 
de Benfica se 
mobil izaram 
e exigiram à 
Câmara Muni-                  
cipal de Lisboa 
que efetuasse 
correções às o-    
bras realizadas 
na sua praça e 
com as quais 
não estavam de               
acordo;  ou co-
mo os morado-   
res do Bairro  da 
Boavista (para-                 
béns pelos 75 
anos do bairro!), que através 
da sua dinâmica Associação 
de Moradores, têm uma par-
ticipação determinante no 
processo de realojamento e 
construção das novas habi-
tações através do Grupo de 

Apoio aos Bairros de Inter-
venção Prioritária (GABIP); ou                     
participando nas reuniões des-   
centralizadas que a Junta de 
Freguesia tem promovido ao 
longos dos anos para discutir 
a implementação de projetos 
como a “Acessibilidade para 
todos em Benfica” ou “Uma 
Praça em Cada Bairro” para a 

zona do Fonte 
Nova e da Igre-
ja de Benfica; 
ou participan-
do nas “Visitas 
Bairro a Bairro” 
conjuntamente              
com as associa-                          
ções de mora-
dores para iden-
tificar proble-
mas e propor 
soluções; ou par-
ticipando no 
Conselho Con-
sultivo do Co-
mércio onde se 
pretende pro-
mover ativida-  
des e parcerias 

para a promoção do comércio 
local; ou participando no Con-
selho Consultivo da Educação 
ou na Comissão Social de 
Freguesia, fóruns privilegiados 
para debater estratégias para 
Benfica com os parceiros locais; 

ou participando nas Assembleias 
de Freguesia e reuniões descen-
tralizadas da CML que se reali-
zam na freguesia.
No entanto, não nos devemos 
nunca dar por satisfeitos, deve-
mos querer e ambicionar sem-
pre mais e melhor para a nossa 
freguesia. Por isso, o que espero 
de si é que PARTICIPE ativa-
mente com propostas, críticas, 
sugestões e opiniões.
Juntos construímos Benfica.

Benfica em números

5000
PARTICIPANTES

NO BENFICA NA RUA

300
INSCRITOS

NO PROJETO MEMÓRIA 
ATIVA SENIOR

200
 PARTICIPANTES 
NA GALA SÉNIOR

25
INSCRITOS NO 1º CURSO 
DE TÉCNICO DE COZINHA 

E PASTELARIA

10
ANOS DA UNIVERSIDADE 

INTERGERACIONAL
‘UNISBEN’

10
PROPOSTAS

PARA BENFICA NO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO DE LISBOA

60%
DE EMPREGABILIDADE DOS 
CURSOS FORMUP BENFICA

21
NOVOS LUGARES 

DE ESTACIONAMENTO 
NA RUA DOS ARNEIROS

2
NOVOS ESPAÇOS DE LAZER 
NO BAIRRO DO CALHARIZ

43
PROPOSTAS 

NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
DE BENFICA

MARIA ARMANDA 
CANTA PELA 1ª VEZ 

EM BENFICA

OBSTÁCULOS À MOBILIDADE 
RETIRADOS 

DA VIA PÚBLICA

RESOLVIDO O PROBLEMA
DO TERRENO NA TRAVESSA 

MORAIS SARMENTO

NOVO CAMINHO
DE ACESSO À ESCOLA 

DA BOAVISTA

CUSTOS COM A LIMPEZA 
DE GRAFFITIS

OS COCÓS 
NOS PASSEIOS 

O bairro do Calhariz de Ben-
fica recebeu um novo espaço 
de lazer e bem-estar: o Parque 
Fitness da Rua Vila de São 
Martinho. Este espaço, agora 
totalmente requalificado, dis-
ponibiliza aos moradores do 
bairro uma mesa de ping-pong 
e três equipamentos de fitness: 
uma balança dupla, um jogo 
cintura e umas pedaleiras. A 
criação de um Parque Fitness 

neste local e de um Jardim In-
fantil na Rua Armando Vieira 
Santos, inaugurado em junho 
passado, surgiram na sequência 
de uma Consulta Pública efetu-
ada à população do bairro, com 
o objetivo de ouvir e discutir 
com os moradores o projeto 
que preferiam ver implementa-
do nestes espaços. 
Estes dois projetos, que foram 
os mais votados pelos mora-
dores em novembro de 2015, 
estão agora executados e ao dis-
por dos habitantes do Calhariz.

MAIS LAZER EM BENFICA  

NOVOS ESPAÇOS   
DE LAZER NO CALHARIZ

CIDADANIA

43 PROPOSTAS NO OP DE BENFICA

Terminou no dia 16 de ou-
tubro a fase de entrega de 
propostas para o Orçamento 
Participativo (OP) de Benfica, 
com 43 propostas de cidadãos, 
em áreas como espaço público, 
educação, desporto ou cultura, 

que a Junta de Freguesia apre-
ciará tecnicamente e, de entre 
todas, selecionará as que obe-
decerem aos critérios definidos 
no regulamento do OP.
A Junta de Freguesia de Benfica 
irá disponibilizar 25 mil euros 
para os projetos vencedores. 
A lista definitiva de projetos a 
votação será divulgada no dia 
18 de novembro e a votação 
dos projetos decorrerá entre os 
dias 1 e 8 de dezembro.

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

PARTICIPAÇÃO
É CIDADANIA 
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MAIS SEGURANÇA NA RUA

MENOS OBSTÁCULOS NA VIA PÚBLICA
Nas últimas semanas as Briga-
das Lx, da CML, estiveram em 
vários locais em Benfica, numa 
ação de correção de sinalética, 
retirando mais de 30 sinais re-
dundantes e semáforos inativos, 
que geravam a confusão, com 

o objetivo de facilitar a leitura 
dos automobilistas e melhorar a 
circulação e condições de segu-
rança dos peões.  Na Rua Caro-
lina Michaelis foram removidos 
vários pórticos que ali estavam 
inutilizados há 20 anos.

Devemos querer 
e ambicionar 
sempre mais 
e melhor para 
a nossa freguesia

TODOS TEMOS A RESPONSABILIDADE
DE CONTRIBUIR PARA UMA MELHOR 
FREGUESIA
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.1... 1938. Lugar descampado que 
daria lugar à construção 
de novas habitações e veria 
nascer o Bairro da Boavista. 

.2... 1940. Casas económicas, capela 
e centro de assistência social 
do Bairro da Boavista.  

.3... 1940. Interior da capela e 
de uma casa económica.

.4... 1941. Data de entrega das 
primeiras chaves aos 
moradores do bairro.

.5... 1965. Sessão de cinema 
oferecido às crianças do 
bairro da Boavista. 

.6... 1966. Transferência de 45 
famílias da avenida de 
Ceuta para os Olivais Sul 
e bairro da Boavista.

.7... 1969. Bairro da Boavista.

.8... 1972. Exposição no 
Centro Social.

.9... 1973.Visita do Presidente 
da Câmara Municipal de 
Lisboa ao Clube Desportivo 
Lisboa e Águias. 

10... 1975. Casas de alvenaria 
construídas no início da 

década da 70. Em abril de 
1974, muitas destas casas 
ainda estão desocupadas ou 
em fase de acabamento.

11... 1988. Vista panorâmica 
do Bairro da Boavista.

12... 1990. Bairro da Boavista 
na década de 90.

13... 2000. Vistas panorâmicas 
do Bairro da Boavista.

.14... 2004. Estádio Pina Manique.

.15... 2004. Igreja São José 
do Bairro da Boavista, 
aquando da comemoração 
do 1º aniversário da 
paróquia de São José.

.16... 2005. Imagens do bairro 
e do estádio do Clube 
Desportivo Lisboa e Águias.

.17... 2009. Inauguração das piscinas 
do Bairro da Boavista.

.18... 2010. Bairro da Boavista

.19... 2014. Comemorações do 73º 
aniversário da Boavista.

.20... 2015. Primeira pista de BMX 
da cidade de Lisboa.

.21... 2016. Inauguração da Cozinha 
Comunitária na sede da 
Associação Recreativa 
de Moradores e Amigos 
do Bairro da Boavista.

.22... 2016. Marcha do Bairro da 
Boavista, pela primeira vez, 
no concurso das Marchas 
de Lisboa e no des�le da 
Avenida de Liberdade.

  
   

A RECORDAR

PARABÉNS BOAVISTA!
O BAIRRO DA BOAVISTA FAZ 75 ANOS

Foi no dia 25 de outubro de 
1941 que foram entregues o�-
cialmente as primeiras chaves 
aos moradores do bairro da 
Boavista, Ben�ca – que já tinha 
começado a ser ocupado em 
1940. No lugar de um antigo 
descampado, com uma “boa vis-
ta” sobre a Serra de Sintra e o Rio 
Tejo, nasciam os primeiros 488 
fogos que seriam habitados por 
famílias carenciadas oriundas de 

zonas de barracas então elimina-
das. Em outubro o bairro fez 75 
anos, momento comemorado 
em festa nas ruas do bairro.
2016 é, portanto, um ano 
importante para a Boavista: 
para além de festejar o seu 
75º aniversário, toda a zona 
de alvenaria existente desde os 
anos 70 começou �nalmente 
a ser substituída por casas de 
nova geração. Com esta obra, 

“o Bairro da Boavista entra 
na vanguarda das soluções 
urbanísticas e ecológicas de 
última geração na cidade de 
Lisboa.”, como a�rmou re-
centemente a presidente da 
Junta de Freguesia de Ben�ca, 
Inês Drummond, a propósito 
da inauguração daquela obra.
Recordamos aqui alguns mo-
mentos da evolução deste 
bairro histórico de Ben�ca.

ESPAÇO PÚBLICO

PAVIMENTAÇÃO NA BOAVISTA 
Foram recentemente concluídos os trabalhos de quali�cação e reposição de 
pavimentos no Bairro da Boavista, uma intervenção há muito necessária e 

reivindicada pelos moradores e Junta de Freguesia, junto da CML.
As Ruas Rainha D. Catarina, Rainha D. Maria I e do Azevinho foram 
repavimentadas para melhoria das condições de circulação e segurança 

neste local, faltando, no entanto, ainda a colocação de lombas para 
acalmia do tráfego e aumento da segurança de peões. Trata-se de uma 

medida especialmente relevante neste local onde ocorrem frequentemente 
“corridas” informais de automóveis.

COMÉRCIO DE RUA

FEIRA SALOIA
A Feira Saloia realizada de 13 a 16 de 
outubro na Estrada de Ben�ca foi um 
sucesso, com centenas de visitantes ao 

longo de quatro dias! Uma recriação das 
feiras saloias típicas do início do séc. XX, 
com uma grande diversidade de produtos 
regionais e tradicionais, que permitiram a 
quem a visitou sentir os cheiros e sabores 

de outros tempos.

ACESSIBILIDADE

NOVO CAMINHO DE ACESSO
À ESCOLA ARQ. RIBEIRO TELLES

Com as obras para a construção das novas casas, as crianças 
do Jardim de Infância da Escola Arq. Ribeiro Telles, na 

Boavista, �caram sem rua de acesso ao portão de entrada.
Depois da visita de Fernando Medina, no passado mês de 
setembro ao bairro da Boavista, o problema foi resolvido 

ainda que provisoriamente e as crianças podem agora aceder 
à escola em segurança.

SAÚDE

PREVENÇÃO DO CANCRO
PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO

A campanha de sensibilização sobre Prevenção 
do Cancro, organizada pelo Núcleo Saúde 

Mais Próxima da Santa Casa da Misericórdia, a 
decorrer até 30 de novembro em vários pontos 
da cidade, esteve na Estrada de Ben�ca nos dias 

10 e 11 de outubro. 
Nesta campanha, foram realizados rastreios ao 

cancro da mama e da próstata.

O Bairro da Boavista faz 75 anos 
e, como não poderia deixar de 
ser, a Associação Recreativa de 
Moradores e Amigos do Bair-       
-ro da Boavista, com o apoio 
da Junta de Freguesia de Ben�-
ca, da CML, da Santa Casa da 
Misericórdia, da Gebalis e da 
EGEAC, preparou com pom-
pa e circunstância esta come-

moração com três dias de pro-
gramação, repleta de animação 
e momentos simbólicos para 
relembrar a história do Bairro. 
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, Fernando Me-
dina, esteve presente no dia 25 
de outubro, na inauguração da 
exposição fotográ�ca “O Bairro 
da Boa Vista”, na apresentação 

de um vídeo comemorativo com 
depoimentos de alguns mora-
dores do bairro e responsáveis 
políticos, e ainda num jantar no 
Pavilhão Desportivo do Bairro 
da Boavista. 
As celebrações continuarão du-
rante o �m-de-semana com uma 
noite de fados na sexta-feira, dia 
28, com a presença de vários fa-
distas do Bairro, e uma grande 
festa no sábado, com a cele-
bração de uma missa, um torneio 
desportivo entre os clubes do 
bairro, um jantar cabo-verdiano 
e muitas atuações musicais, que 
culminam com o concerto de 
Fernando Correia Marques.

COMEMORAÇÕES

BOAVISTA EM FESTA
“   A Associação foi fundada em 2000, mas �cou parada. 
   Eu e um grupo de amigos decidimos reativá-la em 2006 porque havia 

necessidade: o bairro estava muito abandonado, os problemas eram muitos 
e os políticos vinham cá só para fazer promessas porque queriam era votos! 
Hoje já não se pode dizer isso. Este bairro hoje é reconhecido por todas  
as instâncias. Hoje temos com frequência a visita da senhora presidente  
da Junta de Freguesia, coisa que não acontecia há montes de tempo.  
Acho que a Inês Drummond conhece tão bem o bairro da Boavista  
como eu. O presidente da CML já cá veio e o anterior, que é hoje 
primeiro-ministro, também. E desde aí têm-se feito obras muito 
importantes.” 

GILDA CALDEIRA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA   
DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DA BOAVISTA

“ O bairro tem uma identidade muito forte e eu aprendi muito com    
as pessoas do Bairro da Boavista. Uma generosidade, uma energia, 
uma criatividade e o não haver impossíveis.    
Mesmo sem meios nenhuns eles conseguem inventar soluções.”

HELENA ROSETA
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA

“ O Bairro da Boavista é uma comunidade muito forte, integrada, empenhada, 
batalhadora e lutadora e que tem encontrado na Junta de Freguesia e na 
Câmara Municipal de Lisboa parceiros que ouvem, compreendem e querem 
construir em conjunto o futuro do Bairro da Boavista.”

FERNANDO MEDINA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

“ O Bairro da Boavista é uma grande família, as pessoas têm um sentimento    
de pertença e um bairrismo tão autêntico e genuíno, que todas as pessoas 
que ali vão por bem se sentem bem-vindas e se sentem parte de uma grande 
família. E eu sinto que também faço parte desta grande família!”

INÊS DRUMMOND
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA
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As fotos utilizadas neste artigo foram gentilmente cedidas por: 
Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa; LUSA;    
Raquel Pinto/Fotokell 

Já está a decorrer a 1ª edição do 
Curso de Técnico de Cozinha e 
Pastelaria, um curso pro�ssio- 
nal desenvolvido pelo Formup 
Ben�ca em parceria com o SISEP 
e o IEFP, com componente prá- 
tica a realizar na recém-inaugu-
rada cozinha comunitária do 

Bairro da Boavista, 
Boavista Take Away.
Tal como todos os 
cursos que têm 
vindo a ser minis-
trados no Formup 
Ben�ca, este é um 
curso com elevado 
grau de emprega-
bilidade, pensado 
tendo em conta 
as necessidades de 
formação existentes 

na freguesia, mas também do 
tecido empregador, por forma 
a dar resposta às exigências do 
mercado de trabalho.
Este é um curso gratuito, com 
a duração de 2 anos e meio e 
que conta com 25 inscritos.

Para Ricardo Marques, vogal de 
educação da Junta de Fregue-                                                                  
sia de Ben�ca, “a abertura 
deste curso reveste-se de uma 
importância capital na con-
solidação do projeto FormUp 
Ben�ca.”, sublinhando ainda 
que “há três anos lançámos 
este programa com o intuito 
de priorizar a Educação e 
Formação de adultos, à esca-
la da freguesia, adaptando as 
expectativas dos formandos às 
reais necessidades do tecido 
empregador local. Os resul-
tados obtidos têm excedido 
sobremaneira as nossas expec-
tativas iniciais, com mais de 
700 formandos e uma taxa de 
empregabilidade efetiva supe-
rior a 60%.”

FORMAÇÃO

CURSO DE COZINHA E PASTELARIA
NO BOAVISTA TAKEAWAY

3 DIAS DE FESTA
PARA ASSINALAR 
OS 75 ANOS DE 
HISTÓRIA DO BAIRRO

18

20
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ARTE

GHUTS ILUSTRA 2016
O Ghuts Ilustra 2016 é uma exposição relâmpago que convida 

alguns dos melhores artistas da Street Art e ilustradores portugueses 
a participar com o seu trabalho criativo. Mosaik, Tâmara Alves, 

Nuno Draws, Raf, Nuno Alecrim, André Trindade e Mário Belém, 
entre outros, vão mostrar as suas intervenções artísticas nas mochilas 

da marca portuguesa Ghuts. A exposição acontece no dia 29 de 
Outubro, das 15h00 às 22h00, no Mu Workspace. O evento será 

aberto ao público em geral, contando com os próprios artistas, música 
e diversos DJ’s.

DESPORTO

SENIORES RADICAIS
Os seniores do programa Benfica 
Ativa +60 passaram uma manhã 
no BX Adventure Park, na Mata 

de Benfica. Tiro ao arco e escalada 
foram as atividades que tiveram 
oportunidade de experimentar, 
numa iniciativa organizada pela 

Junta no âmbito da Semana 
Europeia do Desporto.

 

CARAS

JOÃO BAIÃO
REGRESSA AO MERCADO DE BENFICA

João Baião esteve no dia 4 de outubro a espalhar a sua simpatia e alegria 
contagiante no Mercado de Benfica! O ator e apresentador esteve a 

conversar com comerciantes e clientes do Mercado numa gravação da 
rúbrica “A Visita do Baião” do programa Grande Tarde, da SIC.

Nesta visita, João Baião recordou as idas ao Mercado de Benfica na 
infância com o avô, os seus passeios e brincadeiras no Jardim do 

Mercado e na Mata de Benfica, e ainda reencontrou alguns antigos 
colegas de escola!

COMÉRCIO DE RUA

BAGAGEIRA
Realizou-se no dia 8 de outubro 
mais uma edição da Bagageira 

em Benfica. Esta foi mais 
uma edição muito participada 
desta feira que reúne artigos 
em segunda mão, velharias, 

reciclados, projetos inovadores, 
DJ, animação, massagens, Street 

Food, entre outros.

MÊS DO IDOSO 

BALDAIA RECEBEU    
GALA SÉNIOR COM GLAMOUR
Cerca de 200 idosos partici-
param na Gala Sénior realizada 
no Palácio Baldaia no dia 21 
de outubro, um dos momen-
tos altos das comemorações 
do Mês do Idoso em Benfica. 
Mais uma vez, o Palácio Bal-
daia abriu as portas ao público, 
agora para receber os idosos, 
que tiveram a oportunidade 
de conhecer por dentro este 
edifício histórico de referência 
na freguesia, e aqui participar 

num jantar de gala repleto de 
“glamour” e animação.
Durante todo o mês de ou-
tubro, Mês do Idoso, foram 
várias as atividades que ani-
maram os seniores da fregue-
sia: um passeio à Quinta da 
Regaleira foi uma das ativi-
dades mais participadas, com 
cerca de 100 pessoas a visitar 
este lugar mágico e rico em 
história em Sintra. As idas ao 
Teatro Politeama e Casino do 

Estoril para assistir a espetácu-
los foram outros dos pontos 
altos da programação, assim 
como a ida ao cinema para 
ver o filme português “Cartas 

da Guerra”. Muito partici-
padas foram também as aulas 
de zumba, de ginástica e as 
recém-criadas “Caminhadas 
Sénior”.

Em outubro comemorou-se o 
mês do Idoso e em Benfica foi 
lançado mais um programa, 
“Caminhadas Sénior”, especial-
mente criado a pensar nos se-
niores da freguesia.
Este é um programa gratuito, 
que proporciona aos inscritos 
caminhadas quinzenais, por 
alguns pontos de interesse da 
cidade de Lisboa, conciliando 
cultura e atividade física. As pri-

meiras caminhadas realizaram-se 
no Parque das Nações e Belém, 
estando previstas para novembro 
caminhadas em Alfama, Quinta 
das Conchas e num mercado de 
Natal a definir.
A atividade decorrerá sem-
pre de manhã sendo o trans-
porte para o local assegurado 
pela Junta. Os percursos da 
caminhada são de grau de di-
ficuldade fácil.

DESPORTO SÉNIOR 

CAMINHADAS SÉNIOR
DE ALFAMA A BELÉM

Para assinalar o Dia Mun-
dial da Saúde Mental que se 
comemora a 10 de outubro, 
decorreu na Estrada de Benfi-
ca uma ação de sensibilização 
da população para as questões 
da saúde mental, que preten-
deu dar a conhecer as várias 
respostas e parceiros existentes 
na freguesia, que disponibili-
zam apoio nesta área.
Estiveram representadas nesta 
iniciativa as várias instituições 
que constituem o Grupo de 
Saúde Mental da Comissão 
Social de Freguesia, que aqui 
vieram dar a conhecer os seus 
programas e proporcionar ex-
periências e vários exercícios 
práticos a quem por aqui pas-
-sou.
Em grande destaque esteve o 
projeto Memória Ativa Sénior 
(MAS), que visa a estimulação 
das funções cognitivas com 
base na utilização das novas 
tecnologias, nomeadamente a 
realidade virtual, que já conta 
com mais de 300 inscritos.

SAÚDE 

REALIDADE VIRTUAL 
NO DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL 

A criação destes programas 
decorreu da necessidade de dar 
resposta ao envelhecimento 
(de uma camada importante)
da população da freguesia.
Para dar apoio às rotinas 
diárias dos seniores, foram cri-
ados programas como o SOS 
Reparações para realização de 
pequenos serviços de reparação 
nas habitações, ou o Banco 
de Ajudas Técnicas, para em-
préstimo de material ortopédi-
co a idosos. 

O Transporte Solidário é 
outro dos serviços criado para 
apoiar os mais velhos no seu dia 
a dia, proporcionando trans-
porte mais cómodo e seguro 
para consultas em hospitais ou 
clínicas, para centros de dia, 
centros de fisioterapia, entre 
outras.
Para identificar e prevenir 
casos de isolamento foi criado 
em 2013 o programa GIRO, 
resultado de uma parceria en-
tre a Junta de Freguesia, PSP, 

Santa Casa da Misericórdia, 
Centro de Saúde e IPSS´s lo-
cais. O Programa de Apoio Di-
reto ao Domicilio foi tam-
bém criado para acompanhar 
idosos isolados, ajudando nas 
tarefas diárias mais simples.
A Lavandaria Social é também 
um equipamento fundamental 
de apoio aos idosos da fregue-
sia, disponibilizando serviços 
de lavagem e secagem de roupa 
a preços simbólicos.

No âmbito dos programas 
de Envelhecimento Ativo e 
Saudável existentes em Benfica, 
destaca-se um projeto inova-
dor, o Memória Ativa Sénior 
(MAS), que tem como objetivos 
a estimulação das funções cog-
nitivas e a promoção do rela-
cionamento social dos idosos, 
com base na utilização de novas 
tecnologias, nomeadamente a re-
alidade virtual. Este é um projeto 
piloto inovador, criado pela Jun-
ta em parceria com a Copelabs.

Na sequência de um projeto 
vencedor do OP de Benfi-
ca 2015, foi também criado 
um núcleo educativo de In-
formática para Seniores, que 
conta com mais de 300 inscri-
tos.
Os programas de Férias Sénior, 
Benfica em Férias ou Agenda 
Cultural Sénior disponibi-
lizam um conjunto de ativi-
dades, como férias, transportes 
para a praia, passeios ou visi-
tas culturais, que promovem 

ENVELHECER BEM EM BENFICA

MAIS QUALIDADE DE VIDA 
PARA OS MAIS VELHOS
É O GRANDE OBJETIVO DOS PROGRAMAS  
DE APOIO A SENIORES E DE ENVELHECIMENTO 
ATIVO E SAUDÁVEL DE BENFICA

o inter-relacionamento e con-
tribuem para bem-estar físico 
e intelectual da população de 
maior idade.
Já na vertente da atividade física 
e desportiva, Benfica tem mui-
to para oferecer, a começar pela 
Hidroginástica Sénior, ou o 
programa Benfica Ativa +60, 
que proporciona dança, ginásti-
ca, atividades em meio aquático 
ou no exterior, ou ainda o recém 
criado programa “Caminhadas 
Sénior”(ver artigo nesta página).

4550
SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE SOLIDÁRIO
DESDE 2014

361
SERVIÇOS 

SOS REPARAÇÕES
DESDE 2012

88
EMPRÉSTIMOS DE MATERIAL ORTOPÉDICO

NO BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS
DESDE 2011

70
PARTICIPANTES 

NO PROGRAMA CAMINHADAS
SENIORES

283
 INSCRITOS NO PROGRAMA
MEMÓRIA ATIVA SÉNIOR 

360
 INSCRITOS NAS AULAS

DE INFORMÁTICA
PARA SENIORES 

12
 INSCRITOS NO GRUPO

DE TEATRO SÉNIOR
3º ATO

1022
 INSCRITOS

NA HIDROGINÁSTICA
SÉNIOR DESDE 2011

1920
PARTICIPANTES 

NA AGENDA CULTURAL SÉNIOR

1276
PARTICIPANTES

NAS FÉRIAS SÉNIOR 
DESDE 2011

664
PARTICIPANTES 
NO PROGRAMA

BENFICA EM FÉRIAS
DESDE 2011

55
PARTICIPANTES 
NO PROGRAMA

BENFICA ATIVA +60

167
IDOSOS ACOMPANHADOS
COM APOIO AO DOMICÍLIO

DESDE 2013

24740
KG DE ROUPA TRATADA
NA LAVANDARIA SOCIAL

DESDE 2013

483
CASOS DE ISOLAMENTO 

IDENTIFICADOS PELO GIRO
DESDE 2012

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTAR O GABINETE DE AÇÃO SOCIAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA:  217 123 000
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DESPORTO

JOGADORAS DO FÓFÓ NA 
SELEÇÃO NACIONAL

Matilde Fidalgo, Jamila Martins, e 
Andreia Veiga, jogadoras do Clube 

Futebol Benfica, integraram a equipa 
da Seleção Nacional de Futebol 

Feminino, no jogo contra a Roménia 
que ditou o apuramento histórico de 

Portugal para o Campeonato Europeu 
da Holanda em 2017.

DESPORTO

CAMPEONATO NACIONAL 
DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS
A 18ª etapa do Campeonato Nacional de 

Carrinhos de Rolamentos 2016, a única em 
Lisboa, realizou-se em Monsanto no dia 16 de 
outubro, com o apoio da Junta de Freguesia 

de Benfica. Centenas de pessoas vieram apoiar 
os cerca de 40 pilotos desta modalidade numa 

prova repleta de adrenalina e velocidade.

DESPORTO

SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO
COM ATIVIDADES GRÁTIS EM BENFICA

Benfica aderiu à Semana Internacional do Desporto e proporcionou 
aos utentes dos Complexos Desportivos de Benfica e da Boavista 
a oportunidade de experimentarem gratuitamente 19 atividades e 

modalidades diferentes, como Cardio Power, Step Local, Yoga, Judo, 
TRX, Roller Derby, Patinagem Artística, Escalada, entre outros.

Para terminar em grande, o grupo de seniores do Benfica Ativa + 60 
foi até ao BX Adventure Park para fazer tiro com arco e escalada! 

PARCERIAS

1ª EDIÇÃO DO FÓRUM DESPORTIVO
O Fórum Desportivo, criado para estabelecer 
uma maior proximidade entre as entidades 

desportivas e a autarquia, e um maior 
acompanhamento das atividades realizadas em 
Benfica, reuniu no dia 26 de setembro, com a 
presença de mais de 10 entidades da freguesia.
Neste fórum os participantes deram a conhecer 
os seus projetos para o futuro, estabelecendo de 

imediato contactos para futuras parcerias.

ESPAÇO PÚBLICO

MAIS LUGARES 
DE ESTACIONAMENTO 
E NOVAS PASSADEIRAS 
NA RUA DOS ARNEIROS

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS ARNEIROS EM VIAS DE CONCLUSÃO

Para além do reordenamen-
to do estacionamento e da 
criação de novos lugares, a ter-
ceira fase da obra de requali-
ficação da Rua dos Arneiros 
prevê o alargamento e recuper-
ação de passeios e a melhoria 
da acessibilidade nas passagens 
de peões com a introdução de 
pavimentos diferenciados. 
O objetivo desta intervenção 
é a melhoraria das condições 

de acessibilidade, mobilidade 
e segurança rodoviária nesta 
artéria de Benfica.
No total, estão a ser criados 
mais 21 novos lugares de esta-
cionamento e 2 passadeiras.
Recorde-se que desde a pri-
meira fase desta obra, iniciada 
em 2012, já foram construídos 
15 lugares de estacionamento 
e 10 passadeiras acessíveis.

Teve lugar, no passado dia 22 
de setembro, a inauguração 
das obras de requalificação da 
Escola Básica do Parque Silva 
Porto, em Benfica. A escola, 
existente desde os anos 60, há 
muito que precisava de pro-
fundas obras de beneficiação. 
A cerimónia contou com a 
presença do presidente da 
CML, Fernando Medina, da 
vereadora da educação, Catari-
na Albergaria, e da presidente 
da Junta de Freguesia de Ben-
fica, Inês Drummond.
A Escola Básica Parque Silva 
Porto distingue-se por per-
tencer a um agrupamento de 
referência do ensino bilingue 
(português e língua gestual 
portuguesa), acolhendo cinco 
turmas com crianças surdas, 
oriundas não só de Lisboa, mas 
de outras regiões do distrito.
Na cerimónia de inauguração, 
Fernando Medina referiu-se à 

partilha crescente da gestão das 
escolas com as juntas de fregue-
sia e destacou as refeições esco-
lares como uma área em que 
a parceria com as juntas se faz 
notar com inegáveis benefícios. 
“Uma aposta cada vez maior 
na confeção local permitirá 
melhorar a qualidade da nu-
trição.  Um projeto que não 
constitui uma mudança ad-
ministrativa, mas sim na quali-        
dade da alimentação que nós 
facultamos às nossas crianças e 
aos nossos jovens”, sublinha.  
Durante a visita o presidente 
da autarquia anunciou também 
“para breve, um programa de 
apoio ao sucesso educativo das 
escolas”, que permita a cada co-
munidade educativa “apresen-
tar os seus projetos, o que con-
sideram mais importante para 
o futuro da escola, para serem 
organizados e financiados pela 
Câmara de Lisboa”.

ABERTURA DO ANO LETIVO

MEDINA NA 
ESCOLA DA MATA 
FERNANDO MEDINA INAUGURA OBRAS 
NA ESCOLA PARQUE SILVA PORTO

ESPAÇO PÚBLICO

PRAÇA PROF. SANTOS ANDREA 
CML CHEGA A ACORDO
COM JUNTA E MORADORES 
Realizou-se, no passado dia 3 
de outubro, uma reunião entre 
os moradores da Praça Prof. 
Santos Andrea, o vice-presi-
dente da CML, Duarte Cor-
deiro, e a presidente da Junta 
de Freguesia de Benfica, Inês 
Drummond, para debater a 
obra realizada naquele local, 
a qual tem levantado sérias 
reservas quer à Junta de Fre- 
guesia, quer aos moradores, 

dado que o projeto executa-
do difere substancialmente da 
proposta para o local consen-
sualizada com os moradores e 
Junta de Freguesia em 2012.
Os responsáveis da CML 
disponibilizaram-se para vir 
ao terreno debater o projeto 
e mostraram abertura para 
fazer as alterações necessárias 
para que a obra de requalifi-
cação em curso vá de encon-

tro às necessidades dos mora-
dores.
No final da reunião foi possível 
obter um grande consenso 
em volta de uma solução para 
aquela artéria de Benfica, o 
que demonstra que a partici-
pação e o envolvimento dos 
moradores é fundamental 
para criar soluções que ver-
dadeiramente respondam às 
necessidades das pessoas.

ESPAÇO PÚBLICO 

LIMPEZA 
DA TRAVESSA 
MORAIS 
SARMENTO

Está finalmente em curso a 
limpeza e reabilitação do ter-
-reno da Travessa Morais Sar-
mento que há anos necessitava 
de uma intervenção. Questões 
relacionadas com a titulari-
dade dos terrenos envolventes 
criaram várias dificuldades 
e barreiras burocráticas que 

obrigaram a que a intervenção 
neste local ficasse adiada por 
demasiado tempo. Ultrapassa-
das estas dificuldades, a Junta 
de Freguesia de Benfica con-
seguiu finalmente intervir e 
já iniciou a tão necessitada 
limpeza e requalificação do 
local. 

CIDADANIA 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE LISBOA

CONHEÇA AS PROPOSTAS 
PARA BENFICA
Até 20 de novembro, os lis-
boetas vão poder escolher onde 
serão aplicados 2,5 milhões 
de euros disponibilizados pela 
autarquia para novos proje-
tos nos bairros da cidade. Das 
566 propostas que a Câmara 

Municipal de Lisboa recebeu 
até junho, 183 projetos foram 
considerados elegíveis e postos 
a votação.
Cada munícipe pode votar em 
dois projetos. Para a freguesia de 
Benfica há 10 projetos a votação.

PROJETOS
A VOTAÇÃO 
PARA BENFICA 
1   BAIRRO DEMONSTRATIVO DE BAIXO 

CONSUMO ENERGÉTICO (PROJ. 14). E. 
Instalação de soluções de eficiência 
energética num edifício coletivo 
de habitação social no Bairro da 
Boavista

2   HORTAS URBANAS – ESTRADA  DO 
CALHARIZ DE BENFICA (PROJ. 15). L.
Implementação de Parque Hortícola 
na Estrada do Calhariz de Benfica

3   REQUALIFICAÇÃO DA PRACETA DR. 
NUNO RIBEIRO TORRES (PROJ. 34). E.
Reabilitação da Praceta Dr. Nuno 
Pinheiro Torres

4   PERCURSO CICLÁVEL - ESTRADA  
DA LUZ (PROJ. 57). L.
Implementação de percurso ciclável 
contínuo, seguro e em espaço próprio 
na Estrada da Luz

5     PERCURSO CICLÁVEL - FREGUESIA DE 
BENFICA (PROJ. 65). L.
Criação de rede ciclável contínua e 
segura, que interligue equipamentos 
importantes da freguesia de Benfica

6   CRIAÇÃO ZONA 30 – ESTRADA DO 
CALHARIZ DE BENFICA (PROJ. 67). L.
Criação de Zona 30 na área 
residencial situada na freguesia de 
Benfica que abrange: Estrada do 
Calhariz de Benfica, Rua Pery de 
Linde, Rua Manuel Correia Barros  
e Rua José dos Santos Pereira

7   ESTACIONAMENTO RESIDENCIAL  
EM BENFICA (PROJ. 71). L.
Criação de zona de estacionamento 
para residentes com cerca de 50 
lugares, em logradouro público 
entre as Ruas Jorge Barradas e 
Cláudio Nunes

8   REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO 
- RUA MARIA LALANDE E ENVOLVENTE 
(PROJ. 94). L.
O projeto visa reordenar o 
estacionamento na Rua Maria 
Lalande e zona envolvente

9    PERCURSO CICLÁVEL - PARQUE DE 
CAMPISMO DE LISBOA - ROTUNDA DE 
PINA MANIQUE (PROJ. 105). E.
Ligação ciclável entre o Parque de 
Campismo de Lisboa e a Rotunda de 
Pina Manique, através da Estrada da 
Circunvalação para potenciar a ligação 
ciclável Amadora (Alfragide)-Lisboa

10    CAMPUS GYM (PROJ. 173). L.
Instalação de equipamento de 
ginástica e calistenia ao ar livre

36 NOVOS 

LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO

E 12 PASSADEIRAS 

ACESSÍVEIS 

CATEGORIAS:  E. ESTRUTURANTE L. LOCAL

DESPORTO

FÓFÓ
NOS PAÇOS DO

 CONCELHO
O Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina, recebe no 
dia 28 de outubro as campeãs 
nacionais de futebol feminino 

do Clube Futebol Benfica, 
numa homenagem pelas 
vitórias da última época.
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APOIO SOCIAL

BANCO DE IDEIAS SOCIAIS:
ENTREGA DE PRÉMIOS

Foram entregues no dia 21 de outubro os apoios financeiros 
do Banco de Ideias Sociais. Com esta iniciativa, a Junta apoia 
financeiramente candidaturas de projetos que promovem a 

melhoria da qualidade de vida da população de Benfica e que dão 
resposta ao desenvolvimento comunitário e social, contemplando 
áreas de intervenção como a infância, juventude, terceira idade, 

famílias, desemprego e comunidade em geral.

COMÉRCIO DE RUA

FEIRA DE ARTESANATO
DE BENFICA

A Feira de Artesanato de Benfica, que 
é já uma tradição na freguesia, realiza-
se no primeiro Sábado de cada mês na 
Estrada de Benfica, junto ao Chafariz 
e conta com a participação de cerca de 

40 artesãos que aqui apresentam os seus 
trabalhos, oferecendo uma verdadeira 

diversidade artesanal. 

MÉRITO

MEMÓRIA ATIVA SÉNIOR
EM CONGRESSO INTERNACIONAL

No congresso internacional REHAB, da Universidade Lusófona, foram 
apresentados os resultados científicos do programa MAS - Memória Ativa Sénior 
da Junta de Freguesia de Benfica, que evidenciam os benefícios da aplicação de 

Realidade Virtual e das novas tecnologias (TIC) na reabilitação. 
O MAS é um projeto piloto inovador, criado pela Junta de Freguesia de Benfica 
em parceria com a COPELABS (Association for Research and Development in 

Cognition and People-centric Computing).

CULTURA

A ÚLTIMA VIAGEM DE LENINE 
A peça “A Última Viagem de 

Lenine”, em outubro com lotação 
esgotada no Teatro da Trindade, 
vai estar em cena no Auditório 

Carlos Paredes, nos dias 19 e 20 
de novembro. Uma apresentação 

do coletivo Não Matem o 
Mensageiro, especializado em 

teatro político.

Na Estrada de Benfica, jun-
to ao Chafariz, ergue-se o 
Palácio Baldaia, edificação do 
século XVIII, construída para 
residência de D. Maria Joana 
Baldaia. Em 1890 foi instala-
do no palacete o Hotel Mafra, 
que punha à disposição dos 
seus hóspedes as suas boas insta-
lações, dando-lhes a possibili-

dade de utilizarem a quinta e 
apresentando um serviço de 
restaurante de grande quali-
dade. Em 1918, a quinta e o 
Palácio são vendidos ao Es-
tado para aí instalar o Labo- 
ratório de Patologia Veterinária, 
atualmente designado por 
Laboratório Nacional de In-
vestigação Veterinária.   

Este Laboratório funcionou 
nas instalações do palácio 
Baldaia durante vários anos. 
Em Fevereiro de 2015, na se-
quência da Reforma Adminis-
trativa da cidade de Lisboa, e 
da assinatura de um contrato 
de comodato, o palácio Bal-
daia passou para a Junta de 
Freguesia de Benfica.

BENFICA FOOTSTEPS

PALÁCIO BALDAIA
O BENFICA FOOTSTEPS É UM ROTEIRO HISTÓRICO COM PERCURSO PEDESTRE, DESENVOLVIDO   
PELOS JOVENS DO PROJETO RETROCAS, EM PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA,   
E QUE VALORIZA A HISTÓRIA E O PATRIMÓNIO EDIFICADO E NATURAL DESTA FREGUESIA.

A Universidade Intergeracio-
nal de Benfica (UNISBEN) 
comemorou este ano uma déca-
da de vida e, para celebrar, lan-
çou recentemente um álbum 
comemorativo. Com 12 faixas, 
interpretadas pela Tuna, Coro e 
Grupo de Canto Tradicional 
da UNISBEN, o álbum explo-

ra o repertório da música tradi-
cional portuguesa, do Minho 
aos Açores. 
A UNISBEN tem cerca de 
700 alunos e nasceu com “o 
propósito de combater a solidão 
e proporcionar aos seniores com 
mais de 50 anos momentos de 
aprendizagem e lazer”.

UNISBEN CELEBRA 10 ANOS COM ALBÚM MUSICAL 

A fadista Maria Armanda foi 
uma das estrelas do “Benfica 
na Rua”. A cantar pela pri-
meira vez em Benfica, onde 
reside há cerca de 20 anos, fez 
as delícias do público, que por 
diversas vezes acompanhou os 
refrões das músicas interpreta-
das na noite do passado dia 1 
de outubro, no adro da igreja 
de Benfica.
Para a fadista esta foi uma 
noite memorável. “Confesso 
a minha alegria por se terem 
lembrado de mim. Estou 
muito agradecida à Junta de 
Freguesia de Benfica, não só 
à sua Presidente, mas a todos 
os funcionários. Fui tratada 
muitíssimo bem!” Maria Ar-

manda, que se estreou a cantar 
no bairro onde reside, conta 
ainda ao jornal b que, no dia 
a seguir ao concerto, encon-
trou várias pessoas nas ruas 
de Benfica que lhe deram os 
parabéns pelo concerto e lhe 
disseram que iam comprar o 
novo álbum.
Maria Armanda editou recen-
temente o álbum O Fado de 
Maria Armanda, após mais de 
20 anos sem lançar nenhum 
álbum. A fadista residente em 
Benfica tornou-se conhecida 
em 1967, quando participou 
na Grande Noite do Fado de 
Lisboa. Começou a gravar em 
1972 e desde então publicou 
6 álbuns em estúdio.

CARAS

MARIA ARMANDA
CANTOU
E ENCANTOU

“ CONFESSO   
A MINHA ALEGRIA  
POR SE TEREM 
LEMBRADO DE MIM"

CULTURA

MARTA PEREIRA 
DA COSTA 
NA 6ª EDIÇÃO 
DO ‘JUNTA-TE 
AO FADO’

BOA MESA

BENFICA À MESA
Como prometemos na edição anterior do jornal b – na qual 
destacámos os vencedores da votação online - damos agora des-
taque aos vencedores dos III Aventais do concurso gastronómico 
Benfica à Mesa, ou seja, aqueles estabelecimentos que receberam a 
maior distinção de entre os prémios do Júri.

VENCEDORES 
III AVENTAIS

“Grande iniciativa! Dantes 
mandava vir 18/20 patos, agora há 
semanas em que mando vir 24!”

ANTÓNIO DIAS,

Escondidinho
Curioso! A sobremesa do Escondi-
dinho é que ganhou o prémio, mas 
o pato com laranja é que fez ainda 
mais sucesso! 

“Há donos de restaurantes que 
recomendam alguns pratos, eu 
recomendo todos os pratos!”

DAVID RODRIGUES,

David da Buraca
António Dias sublinha a im-
portância deste tipo de iniciativas 
para dinamizar o comércio local.

BOLO DE CHOCOLATE COM MOUSSE
SOBREMESA

“Uma iniciativa positiva, 
pela visibilidade e notoriedade 
que dá aos estabelecimentos”

DIOGO ESTEVES,

Pastelaria Nilo
O pastel de feijão é outra igua- 
ria destacada por Diogo Esteves 
como muito procurada na pas-
telaria Nilo.

BACALHAU À MINHOTA
COZINHA PORTUGUESA

MOUSSE DE CHOCOLATE
SOBREMESA

JESUÍTA
PASTELARIA DOCE

“Há pessoas que vêm de longe 
cá de propósito para comer um 

dos nossos pratos.”

JOSÉ MARTINS,

Edmundo
O dono do restaurante diz-nos 
que o segredo para o sucesso é o 
“muito trabalho”.

“O nosso leitão tem a melhor 
qualidade sempre! 

É por isso que desde 2011 
estamos sempre cheios!”

ANTÓNIO SERRA,

Dom Leitão
O Dom Leitão serve um dos 
melhores leitões da Bairrada da 
região de Lisboa. 

“O segredo do Travessa do Rio? 
É um restaurante familiar. 

VÍTOR SEMEDO,

Travessa do Rio
Vítor Semedo considera o Benfica 
à Mesa uma iniciativa “brilhante e 
original”.

LEITÃO À BAIRRADA
COZINHA PORTUGUESA

LOMBINHOS DE PESCADA
COM AMÊNDOA

COZINHA PORTUGUESA
PUDIM ABADE PRISCOS

SOBREMESA

ARROZ DE TAMBORIL COM GAMBAS
COZINHA PORTUGUESA

PANACOTA
SOBREMESA

CRUMBLE DE MAÇÃ
COM GELADO CASEIRO*

SOBREMESA

O Baptista

JESUÍTA*
PASTELARIA DOCE

Evian
* Pratos vencedores dos III aventais e também da votação online, já divulgada com destaque  no n.º1 deste jornal .

EMPADA DE VITELA*
PASTELARIA SALGADA

Nilo

COMÉRCIO E CULTURA

BENFICA 
SAIU À RUA 
NO DIA MUNDIAL DA MÚSICA
O dia Mundial da Música em 
Benfica foi um dia em cheio, 
em que as ruas se encheram de 
música, comércio e animação 
até à meia noite, com mais de 
20 atuações e espetáculos!
O coro infantil do Externato S. 
Cristóvão, uma arruada com as 
crianças das CAF, uma leitura 
de poemas infantis na Ulmeiro 
e uma feira do artesanato na 
Estrada de Benfica animaram 
as principais artérias do nosso 
bairro durante a manhã do dia 
1 de outubro.
A tarde foi marcada pelas atu-
ações do Grupo Etnográfico 
Danças e Cantares do Minho, 

pelo Cante Alentejano, pelo ate-
lier de Instrumentos Musicais 
com Sebastião Antunes e o ines- 
quecível concerto da Orquestra 
Geração no Palácio Baldaia!
A presença das tunas académi-
cas, o Dj, as animações no es-
paço “Com Calma” e “Koala”, 
e o comércio aberto até à meia 
noite, mantiveram a animação e 
o espírito de festa nas principais 
artérias da freguesia.
O Dia Mundial da Música ter-
minou da melhor forma com 
uma noite de fados com Maria 
Armanda no Adro da Igreja, 
repleto de gente para ouvir esta 
grande fadista da freguesia.
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No ano em que se comemora 
o 5º aniversário da consagração 
do Fado como Património 
Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO, Benfica recebe a 
fadista Marta Pereira da Costa 
na iniciativa Junta-te ao Fado, 
no dia 26 de novembro, no 
Auditório Carlos Paredes.
O “Junta-te ao Fado” nasceu 
em 2011 com o objetivo de 
promover o fado e oferecer à 
população uma gama de even-
tos culturais com intérpretes e 

artistas de reconhecida quali-
dade e contou nas anteriores 
edições com a participação de 
António Chainho - Mestre da 
Guitarra Portuguesa -, Anabe-
la, Diamantina, Rosa Negra, 
Pedro Moutinho, Cristiana 
Águas e Ana Sofia Varela.
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AR LIVRE

CORTA A MATA! 

INICIATIVAS

REGRESSO DO MERCADO DE S. MARTINHO 
O Mercado de S. Martinho 
regressa a Benfica, desta vez ao 
Jardim do Eucaliptal, onde nos 
dias 11, 12 e 13 de novembro 
todos podem vir comemorar o 
Magusto. Tal como na primeira 
edição, esta iniciativa vai contar 
com muita animação musical, 

Street Food, castanhas e jeropi-
ga para todos! No domingo, 
dia 13, a festa do Magusto es-
tende-se ao Mercado de Benfica, 
onde se irá realizar a iniciativa 
“Tasquinhas de Benfica” com a 
participação dos estabelecimen-
tos de restauração da freguesia.

DESPORTO E INCLUSÃO SOCIAL NUMA PROVA DESPORTIVA  
PARA TODA A FAMÍLIA

No próximo dia 12 de no-
vembro, realiza-se no Parque 
Silva Porto (Mata de Benfica), 
a primeira edição do “Corta a 
Mata!”, uma iniciativa desporti-
va que tem como objetivo pro-
mover o desporto na freguesia, 
mas acima de tudo proporcio-
nar às famílias um momento 
não só competitivo, mas tam-

bém de convívio e inclusão.
Para mostrar que a prática 
desportiva familiar também 
pode ter uma componente 
pedagógica, esta iniciativa orga-
nizada pela Junta de Freguesia 
de Benfica propõe 7 (sete) pro-
vas diferentes e inclusivas, a re-
alizar num mesmo percurso de 
1234 metros.

Paralelamente a estas provas 
estarão disponíveis atividades 
de escalada, arborismo e tiro 
com arco, gratuitas. Uma óti-
ma opção para um Sábado de 
manhã em família!
A inscrição e entrada são gra-
tuitas. 
Participe!

EM NOVEMBRO 
FAZEMOS
O QUÊ?
03.17QUI
08H00-12H30
CAMINHADAS SÉNIOR *
Alfama e Quinta das Conchas

04SEX
09H00
FEIRA DO EMPREGO
Portas de Benfica

04.11.18SEX
21H30
TEATRO DE IMPROVISO  
JOGO DE TRONOS – UMA PARÓDIA 
MEDIEVAL IMPROVISADA
Auditório Carlos Paredes

05SÁB
10H00-18H00
FEIRA DE ARTESANATO
Estrada de Benfica

17H00
TERTÚLIA POÉTICA
“AO ENCONTRO DE BOCAGE” 
Auditório Carlos Paredes

05.12.19.26SÁB
09H45
CLUBE DE CORRIDA 
E CAMINHADA 
Ponto de encontro: 
Complexo Desportivo de Benfica

06DOM
08H00-18H00
FEIRA DE TRÁS-OS-MONTES
Junto ao Mercado de Benfica

17H00
CINEMA INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS 
Auditório Carlos Paredes

15H00
AULA ABERTA
STAND UP PADDLE 
Piscina de Benfica

11SEX
HORA A DEFINIR
AGENDA CULTURAL SÉNIOR
CONVENTO DE SANTOS-O-NOVO * 

11SEX12SÁB
13DOM
HORA A DEFINIR
MERCADO DE S. MARTINHO 
Jardim do Eucaliptal

12SÁB
10H00-12H00
PROVAS DESPORTIVAS
CORTA A MATA! *
Parque Silva Porto

21H00
A LONTRA FEST 2016
FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA 
CANTADA EM PORTUGUÊS
Auditório Carlos Paredes

13DOM
HORA A DEFINIR
TASQUINHAS DE BENFICA
Junto ao Mercado de Benfica

18SEX 19SÁB
9H00-18H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

19SÁB20DOM
21H30
TEATRO
A ÚLTIMA VIAGEM DE LENINE
Auditório Carlos Paredes

24QUI25SEX    
26SÁB27DOM
10H00-22H00
FEIRA DO CHOCOLATE
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

25SEX
HORA A DEFINIR
AGENDA CULTURAL SÉNIOR
CONVENTO DO GRILO *

26SÁB
21H30
JUNTA-TE AO FADO
MARTA PEREIRA DA COSTA
Auditório Carlos Paredes

* Sujeito a inscrição

Na reunião descentralizada re-
alizada no passado dia 12 de 
outubro em Benfica, as questões 
da mobilidade, como o ordena-
mento do trânsito, a segurança 
dos peões ou a necessidade de 
estacionamento, dominaram 
as intervenções dos moradores. 
Também foi trazida para a 
discussão, entre outras, uma 
reivindicação antiga dos mora-
dores do Bairro da Boavista: a 
intervenção de fundo na Esco-
la Arq. Gonçalo Ribeiro Telles, 
dadas as deficiências estruturais 
que apresenta e que têm vindo a 
contribuir para a degradação das 
condições desta infraestrutura.
Na sua intervenção, Inês 
Drummond, presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
abordou diversos temas, como 
as delegações de competências 
da CML na Junta, que irão dar 
lugar a intervenções de requali-
ficação em vários locais, assim 
como a necessidade da CML 

vedar e limpar terrenos onde se 
vem acumulando lixo e entulho. 
Solicitou também um pon-
to de situação sobre a cons-                                                   
trução de um lar de idosos, 
assim como o apoio da CML 
para a instalação de uma bibli-                                                   
oteca no Palácio Baldaia. 
Por fim, Inês Drummond 
enalteceu a postura de aber-
tura e diálogo da CML para 
encontrar soluções com os 
moradores da praça Professor 
Santos Andrea a respeito das 
obras recentemente realiza-
das.
Esta foi uma reunião com 
uma elevada participação, o 
que representa um contribu-
to para uma gestão camarária 
que envolve verdadeiramente 
os cidadãos. Fernando Medina 
e o executivo camarário respon-
deram às questões e apresen-
taram as soluções previstas para 
responder às necessidades dos 
moradores.

PROVAS:
1 CORRIDA 
2 CORRIDA INVISUAIS
3 CADEIRA DE RODAS
4 CARRINHOS DE BEBÉ
5   VEÍCULOS A PEDAIS COM MAIS DE 2 RODAS 
6 CAMINHADA 
7  CONSTRUÇÕES LIVRES ORIGINAIS A PEDAIS

CIDADANIA

REUNIÃO DESCENTRALIZADA
DA CML EM BENFICA

desporto.natureza.convívio.inclusão


