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40.000 pessoas passaram pelo Mercado   
de Natal de Benfica  Pág. 06

A mAgiA do 
nAtAl esteve 
em benficA

Projetos na área da educação e cultura vencem o Orçamento 
Participativo de Benfica mais votado de sempre, com 1211 votos 
válidos. O OP é um instrumento de participação democrática 
cada vez mais importante e de reconhecido valor. 

cidadania

6 projetos AprovAdos   
no orçAmento pArticipAtivo 
de benficA

desporto
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Decorreu a 15 de dezembro 
a Assembleia Geral da Asso-
ciação + Benfica para pro-
gramar o plano de atividades 
para o próximo ano.
Tratou-se de uma reunião de 
trabalho muito produtiva e 
participada, que contou com o 
empenho das mais de 20 asso-
ciações e entidades locais que 
compõem a + Benfica.
Recordamos que a Associação   

+ Benfica - Associação de 
Desenvolvimento e Co-Gover-
nança local, viu aprovada a sua 
candidatura DLBC urbana, 
com a melhor pontuação a nível 
nacional, conseguindo canali-
zar para Benfica 303 mil euros 
de investimento em estratégias 
de desenvolvimento da econo-
mia local e de melhoria das 
condições de vida da população 
de Benfica no próximo triénio.

AssociAtivismo  

+ benficA prepArA 
plAno de AtividAdes 
pArA 2017

Ele é, atualmente, o nível do 
“Estado” que se encontra mais 
próximo do cidadão tendo uma 
inegável capacidade para dar 
mais e melhores respostas às 
reais necessidades da população.
Sendo assim, o poder local 
democraticamente eleito fun-
ciona com última linha de defe-
sa do interesse dos cidadãos na 
hierarquia do Estado, ao mes-
mo tempo que se afirma como 
uma garantia de consolidação 
da própria democracia dos úl-
timos 40 anos, deixando para 
trás inenarráveis nomeações 
dos Presidentes de Câmara 
Municipal.
Não é menos importante 
referir que não é por mero 
acaso que os municípios e as 
freguesias assumem cada vez 
mais competências, quer por 
via da descentralização, quer 
por via da figura da delegação, 
de outros níveis da adminis-
tração pública, que conseguem 
perfeitamente entender, junta-
mente com o poder político, 
as vantagens do princípio da 
subsidiariedade. A eficácia e 
eficiência da atuação das au-
tarquias locais corporiza este 
princípio e justifica plenamente 
esta opção de “dar a fazer a 
quem sabe melhor fazer”.

Particularmente para mim, 
este aspeto é muito significati-
vo, pois as juntas de freguesia 
deixaram há muito de ser os 
“parentes pobres” da estru-
tura política democrática e 
passaram a ser, efetivamente, 
parceiros na construção de 
um futuro melhor para os ci-
dadãos. Ainda recordo bem 
a forma jocosa como eram 
referidas as juntas de freguesia, 
especialmente nas cidades, re-
duzidas à insignificante com-
petência de atestar canídeos 
apesar de, por carolice dos 
dirigentes políticos, irem mui-
to além fazendo um trabalho 
social muito importante mas 
invisível por falta de meios fi-
nanceiros e humanos. 
Esse tempo já lá vai, feliz-
mente, e quando olho para a 
Junta de Freguesia de Benfi-
ca vejo agora dezenas de pro-
gramas e serviços disponibi-
lizados aos cidadãos, uma 
enorme capacidade reivindica-
tiva junto da CML em matéria 
de “fazer cidade”, uma parceira 
incontornável para o desen-
volvimento local,  e vejo uma 
equipa fantástica que todos os 
dias dá o seu melhor por Ben-
fica, porque tem a ambição de 
tornar esta freguesia no melhor 
local para se viver.

Lisboa trilhou, há 3 anos, um 
percurso assinalável com a refor-
ma administrativa, protago-
nizada por António Costa, mas 
haverá ainda muito a fazer em 
matéria de descentralização. 
As Juntas de freguesia podem 
fazer ainda mais e melhor 
porque estão mais próximas 
dos cidadãos e com eles par-
tilham os problemas, anseios, 
os sonhos e as ambições.

Aproveito a oportunidade para 
lhe desejar um feliz ano novo 
cheio de sucessos e conquis-
tas pessoais e coletivas e ainda 
convidá-lo a visitar o nosso 

postal de Boas Festas no You-
tube, representativo do espíri-
to de equipa com que esta au-
tarquia se coloca ao serviço da 
freguesia de Benfica.

Benfica em números

200
pArticipAntes 
no 19º open

de xAdrez de benficA

94
Anos sepArAm o utente mAis 
novo do utente mAis velho

do complexo desportivo de benficA

40
Anos 

do poder locAl

476
pessoAs votArAm

no orçAmento pArticipAtivo
de benficA

40
montrAs pArticipArAm

no concurso 
de montrAs de nAtAl

20
doces de nAtAl no 

concurso gAstronómico
“sonho doce de nAtAl”

6
projetos vencedores 

orçAmento pArticipAtivo 
de benficA

200
pessoAs inscritAs 

nA 1ª edição 
jogos escolAres de benficA

600
ArticipAntes
nos festivAis 

de nAtAl dA piscinA

40.000
pessoAs 

em 12 diAs no mercAdo 
de nAtAl de benficA

editoriAl - inês drummond

40 Anos do poder locAl
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Ainda recordo bem a forma jocosa 
como eram referidas as juntas de freguesia, 
especialmente nas cidades, reduzidas à 
insignificante competência de atestar canídeos 
apesar de, por carolice dos dirigentes políticos, 
irem muito além fazendo um trabalho social 
muito importante mas invisível por falta de 
meios financeiros e humanos.

pArticipAção no op benficA
bAte recordes

encAnto e mAgiA nA decorAção
do mercAdo de nAtAl

1ª edição dos jogos escolAres 
de benficA

AcessibilidAde à pArAgem de 
AutocArro do cAlhAriz resolvidA

livrAriA ulmeiro poderá 
encerrAr portAs

dificuldAde em mAnter 
As ruAs sem folhAs no chão

obrAs no hospitAl dA luz 
provocAm cAos no trânsito

aróMetro
de benfica

No último dia de aulas deste 
período foram entregues nas 
escolas, às crianças inscritas 
na Componente de Apo-
io à Familia (CAF), os jo-
gos de cartas “Cafantásticos              
- História aos quadradinhos 
com arte na CAF”, criados a 
partir dos desenhos realiza-
dos pelas próprias crianças e 
inspirados no projeto anual 
das AAAF/CAF: a banda-de-
senhada e os desenhos ani-
mados.

A presidente de Benfica, Inês 
Drummond, e o vogal da edu-
cação Ricardo Marques, esti-
veram nas escolas da freguesia 
para ajudar na distribuição dos 
jogos e desejar um Bom Natal 
a estas crianças! As mascotes 
de cada escola – Professor Bar-
-radinhas, PeterStar, Capitão 
Macaco Oliveira, Super Relâm-
pago, Saponauta e Piggy JI - cri-
adas por cada equipa da CAF,  
também ajudaram nesta entre-
ga de presentes.

educAção

criAnçAs recebem jogo de cArtAs no nAtAl

no Mês eM que se coMeMoraraM os 40 anos sobre a realização das 
priMeiras eleições deMocráticas para o poder local eM portugal, 
já ninguéM contesta a iMportância deste no consolidar da 
deMocracia e enquanto proMotor da coesão social.

A EQUIPA DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA DESEJA A TODOS UM ÓPTIMO 2017, CHEIO DE SUCESSOS.
conHeçA o nosso ‘PostAl’ de BoAs FestAs no youtuBe ou nA nossA PáginA de FAceBook
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reparação do paviMento do ginásio g1 da escola 
secundária josé goMes Ferreira.

5000€projeto    9   educAção 99
votos

instalar uM telheiro na eb1/j.i da escola ar-
quiteto gonçalo ribeiro telles, que Faça a 
ligação entre o portão da escola, recreio e o 
ediFício principal, para proteção da coMunidade 
escolar no inverno, pois não existe espaço que 
proteja os 170 alunos nos dias de chuva.

5000€projeto   11   educAção 91
votos

colocação de caciFos na e. b. 123 pedro de santaréM.

5000€projeto   25   educAção 81
votos

aquisição de equipaMento para a Futura biblioteca 
central eM benFica

3500€projeto   13   culturA 72
votos

criação de raMpas para cadeiras de rodas para 
acesso aos vários blocos da escola secundária 
josé goMes Ferreira

5000€projeto   10   educAção 67
votos

aquisição de Motocultivadora para projeto 
“horta da nossa escola” da escola josé goMes 
Ferreira

500€projeto   14   Ambiente 64
votos

O Orçamento Participativo é um 
modelo de sucesso, comprova-
do pela adesão da comunidade, 
em todas as edições já realizadas. 
Além de analisar aquilo que são 
as prioridades de investimento 
definidas pelos fregueses, a Junta 
de Freguesia promove um proces- 
-so de votação e compromete-se a 
executar os projetos vencedores.

O Orçamento Participativo é, 
assim, um importante instru-
mento de envolvimento dos 
cidadãos na dinâmica de gover-
nação da freguesia. Contribui 
para o reforço da qualidade da 
democracia, para o aumento da 
transparência dos processos e 
para o envolvimento económi-
co, político, social e cultural 
dos cidadãos, promovendo a 
sua participação cívica e a sua 
capacidade de decisão sobre os 
assuntos da freguesia.
Este ano, a Junta de Freguesia de 
Benfica disponibilizou 25 mil eu-
ros para os projetos apresentados 
no âmbito do OP. Como forma 
de garantir a concretização de 
um maior número de projetos, o 
valor máximo a atribuir por ini-
ciativa é de 5 mil euros.

espaço público

ruA repúblicA 
peruAnA em obrAs
já em jAneiro
alargaMento de vias, Mais estacionaMento e acessibilidade 
pedonal

educação

criAnçAs de benficA nA vilA nAtAl óbidos
A Vila Natal de Óbidos foi “invadida” por mais de 650 

crianças de Benfica.
O passeio a Óbidos é uma das atividades dos programas de 

férias disponibilizado pela Junta de Freguesia de Benfica para 
as crianças inscritas na Componente de Apoio à Família e 

Atividades de Animação e de Apoio à Família (CAF’S/AAAF’S) 
ou na “Academia do Saber”. Um dia repleto de alegria e muita 

magia do Natal!

iniciativas

musicAl “rAinhA do gelo”
450 crianças em férias com a CAF de 

Benfica assistiram no dia 19 de dezembro 
ao fantástico espetáculo musical “A Rainha 
do Gelo”, inspirado no universo do filme 

“Frozen” da Disney.
Este espetáculo foi proporcionado 

gratuitamente pela Associação Rute. 

formação

formAção em Assistente fAmiliAr 
e de Apoio à comunidAde

Tem início em janeiro o curso de formação de Assistente 
Familiar e de Apoio à Comunidade, mais um curso gratuito 
de Educação e Formação de Adultos a decorrer no Formup 

Benfica, em parceria com o IEFP. Este curso é gratuito e 
destina-se a todos os inscritos no Serviços de Emprego do IEFP, 
maiores de 18 anos com habilitação igual ou superior ao 4º ano 

de escolaridade e inferior ao 9º ano.

cultura

Cabaret
no Auditório cArlos pAredes

De 19 a 22 de janeiro, o Luz Grupo de 
Teatro apresenta o espetáculo “Cabaret”:

 “Num Cabaret decadente os artistas 
tentam sobreviver a todo o custo... Sob 
ameaça terrorista, os corajosos recebem 
os fugitivos e dedicam-lhes um último 

espetáculo.”

Já são conhecidos os projetos 
vencedores do Orçamento Par-
ticipativo de Benfica 2016.
A votação terminou no dia 18 
de dezembro, com uma partici-
pação de 476 eleitores. Estavam 
a votação 27 projetos propostos 
pela população e selecionados 
para a fase final do Orçamento 

Participativo de Benfica.
Os participantes puderam votar 
em um, dois ou três desses pro-
jetos. No total houve 1211 votos 
válidos.  
Conheça os 6 projetos vence-
dores, a executar pela Junta de 
Freguesia de Benfica na caixa 
abaixo.

cidadania

orçAmento pArticipAtivo de benficA     
já tem vencedores

Vão arrancar em janeiro as obras 
na Rua República Peruana para 
melhorar a acessibilidade e mo-
bilidade viária e pedonal desta 
que é uma das ruas mais cen-
trais de Benfica.
Tendo em conta a centralidade  
desta rua e o elevado número de 
edifícios de grandes dimensões 
nesta zona, é fundamental garantir 
o acesso de veículos de emergên-
cia, como carros de bombeiros ou 
ambulâncias, sem reduzir a oferta 
de estacionamento.  

Nesta empreitada, a realizar 
no âmbito da Delegação de 
Competências entre a Junta 
de Freguesia de Benfica e a 
Camara Municipal de Lisboa, 
está previsto o alargamento das 
vias de circulação e a melho- 
ria das condições de estacio-
namento com o aumento do 
espaço de estacionamento no 
eixo central da via e na última 
praceta nas traseiras do Teatro 
Turim, e com o ordenamento 
do estacionamento na praceta 

que dá acesso à Alameda Padre 
Álvaro Proença. Será também 
realizada a pavimentação da 
totalidade da área de inter-
venção e a melhoria da acessi-
bilidade pedonal com a intro-
dução de pavimentos tácteis, 
a criação de 4 novas passadei-
ras e o arranjo de passeios em 
toda a extensão deste arrua-
mento. Está também prevista 
a substituição do arvoredo e a 
revisão da iluminação pública 
nesta rua.

Foi inaugurada no dia 5 de 
dezembro a nova base de meio 
de socorro do INEM que irá 
ficar sediada nas instalações 
do Ecocentro, no Bairro da 
Boavista.
Este é o resultado de uma par-
ceria entre a Junta de Fregue-
sia de Benfica e o INEM, que 
já estava instalado provisoria-

mente no Parque Silva Porto e 
que a partir de agora irá ficar 
instalado no Ecocentro.
Esta Base do INEM con-
ta com o apoio de uma am-
bulância que irá servir, para 
além da freguesia de Benfica, 
as freguesias de São Domin-
gos de Benfica, Carnide e Lu-
miar.

saúde

bAse do inem    
nA boAvistA

Projetos OP Benfica 2015 executados 

projetos vencedores do orçAmento pArticipAtivo de benficA

obrigAdo pelA
suA pArticipAção!

27 
projetos
A votAção

1211
votos válidos

1º]

2º]

3º]

4º]

5º]

6º]

desporto

cAsA cheiA 
no 19º open  
de xAdrez 
de benficA 

Realizou-se no dia 1 de dezembro, 
o 19º Open de Xadrez de Benfica.
Este evento desportivo de xa-
drez é uma iniciativa conjunta 
da ADRC Mata de Benfica e 
da Junta de Freguesia de Benfi-
ca, que se realiza todos os anos 
desde 1998. Esta edição deste 
Open de Xadrez contou com 

mais de 200 participantes em 
escalões etários que vão desde 
sub-8 anos até veteranos + 65.
Este torneio está integrado no 
Circuito de Semi-Rápidas da 
Federação Portuguesa de Xa-
drez e é contabilizado para 
o sistema de ranking Elo da 
FIDE.
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educação

escolA do bAirro dA boAvistA
no progrAmA “escolA novA” dA cml

Os vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Salgado e 
Catarina Albergaria, visitaram a Escola Arquiteto Gonçalo Ribeiro 
Telles, para avaliar as deficiências estruturais que esta apresenta e 

consequente degradação das condições desta infraestrutura.
Recorde-se que, na sequência da reunião descentralizada da CML 

em Benfica, no passado mês de outubro, ficou decidido que 
esta escola iria sofrer uma intervenção profunda no âmbito do 

programa Escola Nova da CML.

imprensa

O MerCadO de Natal 
Na SIC e Na NIt

O Mercado de Natal de Benfica 
esteve em destaque no Primeiro 
Jornal da SIC e na SIC Notícias, 
numa peça sobre os Mercados 

de Natal na cidade de Lisboa. O 
jornal online NIT - New in Town 
também fez uma reportagem sobre 

o nosso Mercado de Natal.

iniciativas

A mAgiA do nAtAl em benficA
pelo 4º ano consecutivo, realizou-se a grande Festa 
do natal da Freguesia, o Mercado de natal

seniores

alMOçO de Natal 
da aSSOCIaçãO de 

refOrMadOS de beNfICa
Inês Drummond, presidente da Junta de Freguesia de 

Benfica, esteve presente no almoço convívio de Natal da 
Associação de Reformados de Benfica, nas instalações do 

Bairro do Charquinho.
Um almoço de convívio em grande espírito de amizade, 

confraternização e boa disposição.

desporto

clube corridA e cAminhAdA
no grAnde prémio de nAtAl dA edp
No dia 11 de dezembro partiram de Benfica 21 

membros do Clube de Corrida e Caminhada, para 
participar no Grande Prémio de Natal da EDP. 

Com partida da Av. Marechal Teixeira Ribeiro, em 
Benfica, esta carismática prova tem um percurso de 

10 Km e termina nos Restauradores.

Já é conhecida a lista de par-
ticipantes no concurso gas-
tronómico Benfica à Mesa – 
Sonho Doce de Natal, o qual 
conta com a elite da pastelaria 
de fabrico próprio de Benfica, 
pondo à prova os melhores 
doces de Natal da nossa fre- 

guesia. O concurso, cujo pra-
zo foi prorrogado até ao dia 
6 de janeiro, contará com os 
seguintes participantes/doces:
Pastelaria Evian (bolo rei), 
Tonga (farófias), Escondi-
dinho do Charquinho (tarte 
de amêndoa), Pastelaria Nilo 
(azevias de grão), Travessa do 
Rio (barriga de freira), Maria 
Baunilha (carta ao Pai Na-
tal), Defacto Cake (bolo bem 
casado), Pastelaria Mona Lisa 
(sonho de abóbora), Nata e 
Pão (pastel de nata com Nute-
lla), Bolachas e Chocolate 
(bolo rei), O Golo de Benfica 
(bolo rei miniatura), Pão de 
Chocolate (mini bolo rei de 
chocolate), Ice Pleasures (cas-
sata), O Baptista (tentação de 
três chocolates), Pau de Cane-

la (D. Sobral), Pastelaria Fim 
de Século (bolo rei), Paste-
laria Talismã (bolo rainha), 
Via Veneza (broa conventual), 
Padaria São Tiago (broa da 
avó), Aromas (sonhos à moda 
da Madeira com cobertura de 
açúcar de cana).
Esta edição natalícia do Benfica 
à Mesa terá entre os membros 
do júri a “food editor” da revista 
Time Out, Mariana Pinheiro, e 
a especialista em doçaria portu-
guesa Cristina Castro.
Para saber quais os doces a con-
curso e votar no melhor doce 
de Natal de Benfica, visite o es-
tabelecimento participante.
Pode votar em
http://tinyurl.com/
sonhodocedenatal

boa mesa

benficA à mesA lAnçA    
concurso sonhos doces de nAtAl

Durante quase duas semanas, 
de 7 a 18 de dezembro, o Mer-
cado de Natal regressou ao Jar-
dim do Mercado com muitas 
atividades e uma programação 
variada que trouxe alegria, o 
espirito de Natal e muita ani- 
mação para toda a freguesia. 
Multiplicaram-se as atividades 
direcionadas a toda a família, as 
atuações musicais e animações 
de rua, que ajudaram a recriar 
o mundo mágico e encantado 
do Natal. Uma aldeia de duen-
des, um palácio do gelo, uma 
aldeia polar na pista do mini 
comboio, uma casa dos contos 
dentro de um cogumelo, uma 
fábrica de brinquedos e a já fa-
mosa casa do Pai Na-
tal, são apenas alguns 
exemplos do que to-
dos puderam encon-
trar durante estes dias 
em Benfica.
A festa começou com 
a Parada de Natal com 
as crianças das escolas 
da freguesia, seguin-
do-se as atuações do 
coro do Externato 

de S. Cristóvão, do grupo de 
dança da Academia do Saber, 
e do emblemático Coro Santo 
Amaro de Oeiras, assim como 
o Musical "A Rainha do Gelo".
Nos dias 9 e 12 de dezem-
bro o Mercado de Natal con-
tou com a visita 
das crianças das 
escolas da fregue-                                 
sia e com várias 
atuações musicais. 
No feriado e no fim 
de semana de 10 e 
11 de dezembro, 
passaram pelo Jar-
dim do Mercado o 
Grupo Etnográfico 

Danças e Cantares do Minho, 
o Trio Jazz Christmas, os Mu-
sicais “Já Cheira a Natal” e “A 
Rainha do Gelo”, o Coro de 
Gospel, Fernando Showman, 
os Dj´s MT e Gógó, assim 
como atuações de zumba e 

ballet e os já ha-
bituais flashmob 
de personagens do 
Natal.
Durante a semana, 
o Mercado con-
tinuou e todos os 
que aqui passaram 
puderam usufruir 
dos vários diver-
timentos, visitar 

Além da festa no Jardim do Mer-
cado, decorreu também na Estra-
da de Benfica, o "Benfica Street 
Market", um mercado de moda, 
design e acessórios, para artesãos, 
produtores ou comerciantes de 
pequena escala. Este mercado 
pretende ser mais um ponto de 
promoção e encontro de em-
preendedores das áreas da moda, 
acessórios, arte, design, artesana-
to, decoração ou gastronomia.
Entre os dias 16 e 21 de dezem-
bro, estiveram presentes no Ben-
fica Street Market mais de 50 
expositores que atraíram para a 
Estrada de Benfica muitas pes- 
-soas que por aqui fizeram as suas 
compras de Natal.

o palácio do gelo ou tirar fo-
tografias com o Pai Natal que 
esteve sempre presente com as 
suas renas e duendes a acom-
pa-nhá-lo.
O último fim de semana do 
Mercado de Natal contou 
também com várias atuações 
musicais como as Christmas 
Classic Songs, as Novas Vozes 
do Bairro, um DJ com Saxo-
fonista ou os Coros Musicarte 
e Radicati in Christo, entre 
outros, que por lá passaram 
com músicas a relembrar o es-
pírito e a magia do Natal.
O Mercado de Natal é um 
evento dedicado a toda a 

família, que contou 
mais uma vez com a 
participação de todas 
as escolas, associações 
e instituições da fre- 
guesia que em con-
junto se mobilizaram 
para proporcionar a 
toda a população de 
Benfica uma grande 
festa de Natal.

sonhos doces de nAtAl A concurso

sonhos à Moda
da Madeira

broa da avóbroa
conventual

bolo rainha

bolo reid. sobraltentação de três 
chocolates

cassata

Mini bolo rei
de chocolate

bolo rei
Miniatura

bolo reipastel de nata
coM nuttela

sonho de
abóbora

bolo 
beM casado

carta ao
pai natal

barriga
de Freira

azevias
de grão

tarte
de aMêndoa

FaróFiasbolo rei

pAstelAriA monA lisAdefActo cAkemAriA bAunilhAtrAvessA do rio

pAstelAriA nilotongApAstelAriA eviAn escondidinho do chArquinho

pAstelAriA tAlismã viA venezA pAdAriA são tiAgo AromAs

pAstelAriA fim de séculopAu de cAnelAo bAptistAice pleAsures

nAtA e pão bolAchAs e chocolAte o golo de benficA pão de chocolAte
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património

Igreja de beNfICa 
Celebra 207 aNOS

No dia 10 de dezembro, data em que se celebraram os 207 da 
Igreja de Benfica e da sagração da Comunidade Paroquial de 
Nossa Senhora do Amparo, realizou-se uma procissão com a 
imagem de Nossa Senhora de Fátima pelas ruas de Benfica, 

presidida pelo senhor D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de 
Lisboa, em que participou Inês Drummond, a presidente da 

Junta de Freguesia de Benfica.

imprensa

rtp em benficA
A RTP visitou a nossa freguesia para fazer uma 

reportagem sobre a aposta na formação profissional 
para adultos em Benfica. Em dois anos, a Junta de 
Freguesia de Benfica ministrou mais de 20 cursos, 
formou mais de 700 pessoas, e já conta com uma 

taxa de empregabilidade na casa dos 72%. É desde 
setembro de 2016, a primeira e única Junta de 

freguesia do país certificada pela DGERT para dar 
formação e em breve receberá um Centro Qualifica.

formação

formAção no bAirro dA boAvistA
Decorreu durante o fim de semana de 3 e 4 de dezembro, 

no Complexo Desportivo da Boavista, a formação em 
“Atividades Físicas e Desportivas-Técnicas e Capacidades”.

Esta foi a primeira ação de formação na área de 
Desporto, desde que a Junta de Freguesia de Benfica 

foi certificada pela DGERT, e contou com as 15 vagas 
disponibilizadas totalmente preenchidas e um balanço 

final muito positivo!

educação

benficA criA bArAlho 
de cArtAs infAntil
as cartas ForaM produzidas a partir dos desenhos 
recriados pelas próprias crianças e inspiraM-se    
no universo da banda desenhada

desporto escolar

jogos escolAres    
de benficA com mAis   
de 200 inscritos

A Junta de Freguesia de Benfica 
criou um jogo de cartas origi-
nal para oferecer às crianças 
que frequentam as CAF (Com-
ponente de Apoio à Família) 
e AAAF (Atividades de Ani-
mação e Apoio à Família) das 
escolas de Benfica. As cartas 
que compõem este baralho têm 
a particularidade de serem pro-
duzidas a partir de desenhos re-

alizados pelas próprias crianças 
e inspiram-se no projeto anual 
das AAAF/CAF: a banda-de-
senhada e os desenhos anima-
dos. O baralho contém ainda 
6 Jokers, que representam as 
personagens vivas criadas por 
cada escola.
“CAFantásticos - História aos 
quadradinhos com arte na 
CAF” é o nome do projeto do 

Ano letivo 2016/17 da AAAF/
CAF, que tem como objetivo 
promover as competências soci-
ais, através de momentos lúdi-
co-pedagógicos. A criação deste 
jogo original, inspirado no uni-
verso da BD e que contou com 
a participação ativa das crianças 
na sua concretização, é o ponto 
de partida e elo de ligação de 
todo este projeto anual. 

desporto

lisboA AquAconference 
27/28/29 jAneiro

A piscina da Junta de Fregue-
sia de Benfica foi escolhida 
pelo segundo ano consecuti-
vo para receber a Lisboa Aqua 
Conference, uma das maiores 
convenções de profissionais da 
área das atividades aquáticas a 
realizar de 27 a 29 de janeiro 
de 2017. 

A grande novidade deste ano é 
que, durante a convenção, no 
sábado dia 27, irão decorrer 
várias atividades gratuitas abertas 
à população de Benfica, minis-
tradas por formadores de topo a 
nível mundial. Uma oportuni-
dade única para treinar com os 
melhores do mundo.

cArtAs “cAfAntásticos”
são desenvolvidAs 
em conjunto com As criAnçAs

curiosidades

o mAis novo e o mAis velho 
do complexo desportivo de benficA

São 94 anos que separam o 
utente mais novo do utente 
mais velho do Complexo 
Desportivo de Benfica. 
Adelino Campos Dias, 94 
anos, e Nuno Naranjo, 8 
meses, são, respetivamente, os 
utentes mais velho e mais novo 
do Complexo Desportivo de 
Benfica. Adelino era comerci-
ante, em Coimbra, sua terra 
natal, mas está a viver há cerca 
de 10 anos em Benfica. Fre-
quenta aulas de hidroginásti-
ca no Complexo Desportivo 
há quase 6 anos porque o faz 
“andar mais leve”. “Cá fora te-
mos que fazer menos esforço 
do que dentro da piscina”, 
diz o antigo comerciante, que 
assim explica os benefícios da 
frequência desta aula em tão 
madura idade. “Só é pena que 
as aulas sejam só duas vezes 
por semana”, conclui.

Menos 94 anos tem Nuno 
Naranjo, o bebé de origem 
equatoriana que é o utente 
mais novo do Complexo e 
frequenta a aulas de natação 
para bebés. O seu pai, Mijail 
Naranjo, veio para Portugal 
em 2015 para fazer um dou-
toramento. Escolheu vir para 
Benfica e está a gostar porque 
“Benfica é uma amostra mais 
real do que é Portugal. Aqui é 
mais tranquilo, vamos para o 
centro e só vemos turistas.”
Já as aulas de natação para 
bebés, são “uma maneira di-
vertida de passar o tempo com 
os filhos”, explica Mijail. “Os 
bebés gostam muito de água” e 
o Nuno não é exceção. “Só não 
gosta do mergulho!”, diz o pai.
Saiba mais sobre as aulas que 
pode frequentar no Complexo 
Desportivo de Benfica em 
www.jf-benfica.pt

A primeira edição dos Jogos de 
Benfica decorreu no fim de se-
mana de 3 e 4 de dezembro em 
vários locais da freguesia, com 
mais de duas centenas de jo-
vens desportistas das escolas de 
Benfica inscritos. Judo, futsal, 
natação, voleibol e basquete-
bol foram as provas disputa-
das neste fim de semana pelos 
pequenos atletas de Benfica, a 
quem nem a chuva conseguiu 
parar.

O vogal da Educação da Jun-
ta de Freguesia de Benfica, 
Ricardo Marques, faz “um ba-
lanço positivo desta 1ª Edição 
que contou com mais de 200 
jovens desportistas inscritos.” 
Ricardo Marques espera que 
este número aumente expo-
nencialmente nas próximas 
edições: “pretendemos envolver 
nestes Jogos as mais de 5000 
crianças e jovens das escolas 
públicas e privadas de Benfica, 

bem como dos clubes locais.”  
O autarca sublinha ainda a 
importância de existirem mo-
mentos de interação entre es-
colas públicas e privadas, bem 
como do fomento da prática 
desportiva com os clubes e as- 
-sociações locais
Em março de 2017, no final 
do 2º período deste ano letivo, 
decorrerá a segunda fase desta 
1ª Edição dos Jogos Escolares 
de Benfica.

sábAdo - 28 jAneiro

Manhã • Aulas de Hidroginástica
09h00 - Water Thai Fit - Silvia Senati (Itália)
10h00 - Aqua Seniores Fit - Katrien Lemahieu (Holanda)
11h00 - Magic Circuit - Portugal Aquatraining Team (Portugal)
12h00 - Zenrg - Javier Bergas (Espanha)

Tarde • Escola de Natação (Pais e Filhos)
15h00 - Aula de Especial de natação para Pais e Filhos
15h30 - Parque Aquático
16h00 - Crescer com bons alimentos
16h30 - Parentalidade Consciente nas Atividades de Tempo Livre

desporto De 10 a 21 de dezembro 
decorreram as diversas iniciati-
vas englobadas nos Festivais de 
Natal dos Complexos Despor- 
tivos da Junta de Freguesia de 
Benfica e da Boavista. Mais de 
600 pessoas participaram nas 
diversas iniciativas programa-
das a pensar em todas as idades 
e níveis de prática, como são 

exemplo a Mega Aula de 
Zumba ou de Hidroginástica, 
a Festa com Insufláveis na pis-          
cina para crianças, ou o Fes-
tival para Bebés. Estas foram 
atividades gratuitas e abertas 
a todos, que proporcionaram 
ótimos momentos de convívio 
e de grande animação a todos 
os participantes!

1

2

4

3

Entrega de um livro para as crianças 
recriarem as suas personagens de BD 
com a ajuda da família.

Seleção das 
personagens 
recriadas pelas 
crianças.

Uniformização dos desenhos,   
e incorporação dos mesmos 
nas cartas criadas.

Ilustração das personagens 
“mascote” das escolas (JOKERS).

Adelino
94
Anos

nuno
8

meses

desporto sénior

benficA AtivA e cAminhAdAs sénior
em Almoço de nAtAl

Mais de 70 idosos participantes nos programas Benfica Ativa e 
Caminhadas Sénior estiveram reunidos num almoço de Natal, que 
contou também com a presença de Inês Drummond, Presidente 

da Junta de Freguesia de Benfica, e dos vogais Ricardo 
Marques, Carla Rothes e Tiago Rodrigues.

Um almoço convívio animadíssimo onde reinou a boa disposição!

festivAis   
de nAtAl
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desporto

OlISIpíadaS
As Olisipíadas estão de volta para a realização 
da terceira edição dos jogos da cidade, uma 
iniciativa organizada pelo Município e pelas 
24 freguesias de Lisboa, em parceria com os 

Comités Olímpico e Paralímpico de Portugal, 
as Associações e Federações desportivas, clubes 

da cidade e agrupamentos escolares. 
As inscrições já estão abertas e decorrem até 

dia 15 de janeiro.

cidadania

gepe beNfICa
Os Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego – GEPE 

são grupos informais de pessoas desempregadas, que se 
reúnem periodicamente e cujo objetivo é a procura ativa de 
emprego, na qual todos os membros do grupo colaboram e 

se entreajudam.
As inscrições para o GEPE de Benfica, para constituição de 
um novo grupo, estão a decorrer nas instalações da Junta de 

Freguesia de Benfica ou no site: http://gepe.pt/

cultura

mArtA pereirA dA costA 
no juntA-te Ao fAdo

Houve lotação esgotada no espetáculo de 
Marta Pereira da Costa e da sua guitarra 
portuguesa na 6ª edição do Junta-te ao 

Fado, que se realizou no passado dia 25 de 
novembro, no Auditório Carlos Paredes.

A Fadista de 34 anos é das mais promissoras 
novas vozes do Fado.

espaço público

pArAgem de AutocArro nA estrAdA
do cAlhAriz finAlmente nivelAdA

Foi finalmente resolvido o problema de acesso à paragem de 
autocarro da Estrada do Calhariz, após a visita ao local do 
presidente da CML, Fernando Medina, e do Vereador da 

mobilidade, Carlos Castro. O lancil de 50 cm desta paragem 
de autocarro foi durante anos um entrave à mobilidade e um 

problema diário para muitas pessoas, sobretudo idosos e crianças, 
tendo inclusivamente provocado incidentes graves. 

PAtrimónio

100 Anos eselx 
espaço eMbleMático na ForMação   
de docentes

Na Serra de Monsanto encon-
tra-se situado um dos maiores 
“pulmões” da cidade de Lisboa: 
o Parque Florestal de Monsan-
to. Com uma área total de cer-
ca de 1000 hectares, apresenta 
vastas áreas de mata diversi-
ficada, sendo que dois terços 
do Parque fazem parte do ter-
-ritório da freguesia de Benfica.
A Serra de Monsanto é habita-
da desde os tempos pré-históri-
cos. Facto comprovado pelas 
numerosas descobertas arque-
ológicas efetuadas, destacan-
do-se as estações de Montes 
Claros e de Vila Pouca. A flo-

resta original terá começado a 
ser destruída, no momento em 
que a cidade de Lisboa iniciou 
o seu desenvolvimento.
A partir do período de domi-
nação romana, por força do 
aumento das necessidades de 
abastecimento de lenhas e pro-
dutos agrícolas, a floresta deu 
lugar a campos cerealíferos, 
pastagens e pedreiras.
No século XVIII, a Serra de 
Monsanto foi atravessada por 
uma imponente construção -   
o Aqueduto das Águas Livres 
- que abasteceria Lisboa com 
a água proveniente de Belas. 

Também nesta época, a zona 
norte da Serra assistiu à cons-
trução de numerosas quintas de 
recreio da aristocracia lisboeta, 
da qual é exemplo a Quinta dos 
Marqueses de Fronteira.
Atualmente é a principal zona 
verde da cidade constituin-
do um local privilegiado de 
lazer para muitos lisboetas. 
Neste frondoso espaço desta-
cam-se o Parque de Campis-
mo, o Parque das Merendas, 
o Parque Infantil do Alvito e 
o Restaurante Panorâmico, 
projeto do arquiteto Keil do 
Amaral.

BenFicA FootstePs

pArque florestAl  
de monsAnto
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.
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O Edifício da Escola Supe-
rior de Educação celebrou 
um século de vida. No dia 
12 de dezembro decorreu a 
cerimónia de comemoração 
para relembrar os 100 anos do 
lançamento da primeira pe-
dra deste magnífico edifício, 
situado no campus de Benfi-
ca do Instituto Politécnico de 
Lisboa, que serviu, na época, 
para instalar a Escola Normal 
Primária de Lisboa.
Esta cerimónia contou com a 
presença da ex-ministra da cul-
tura Isabel Alçada, em repre-       
sentação do Presidente da 
República, e da Presidente da 

Junta de Freguesia de Benfica, 
Inês Drummond, e do vogal da 
Educação, Ricardo Marques.
Estas comemorações revesti-
ram-se de um simbolismo es-
pecial, pela ligação quase cen-
tenária da freguesia de Benfica 
à formação de docentes. A ins- 
talação do edifício nos ter- 
-renos da Quinta de Marro-
cos, e as sucessivas gerações de 
professores que se formaram 
na Escola Normal Primária, 
mais tarde Escola do Magis- 
tério Primário e, atualmente, 
Escola Superior de Educação, 
fazem parte da identidade de 
Benfica e da sua gente.

mérito

fofó

“O Clube Futebol Benfica, no 
futebol feminino, vive o melhor 
momento, efeito dum trabalho 
com cerca de 20 anos.” Quem 
nos garante é o presidente do 
clube, Domingos Estanislau. 
Recorde-se que o clube se sagrou 
este ano bicampeão nacional 
de futebol feminino e venceu 
a Taça de Portugal. Para uns 
pode parecer banal, mas trata-se 
de um clube sem grandes fun-
dos ou injeções de capital. Não 
queremos chamar-lhe “clube de 
bairro” porque, como defende o 
seu presidente, “tem no seu pal-
marés títulos nacionais em 6 mo-
dalidades, tem 15 modalidades 
em atividade que movimen-                                                               
tam cerca de mil atletas […], 
não sei se poderei considerar o 
Futebol Benfica um clube de 
bairro.”  
Na realidade, o Fofó vem-se 
afirmando como uma das prin-
cipais potências nacionais no fu-
tebol feminino, ainda para mais 
numa altura em que a Seleção 
Nacional desta modalidade ga-
rantiu o seu primeiro apuramen-
to na história para um EURO 
e que a modalidade em Portu-
gal goza de uma visibilidade 
mediática sem precedentes. Para 
Domingos Estanislau não são 
estranhos estes recentes suces- 
-sos: “Há 4 anos tinha dito nos 
jornais, quando já se perspetiva-
va que podíamos ser campeões, 
uma vez que vencêssemos o 
campeonato que o paradigma 
do futebol em Portugal se al-
teraria, por duas razões: por ser-

mos da capital e pela simpatia 
que o Clube desfruta junto da 
comunicação social.”  
Mas a verdade é que não foi 
só o futebol feminino que deu 
que falar em 2016. Jovens joga-
dores como Gelson Martins 
ou Ruben Semedo fizeram 
o excelente trabalho de for-
mação do Fofó chegar às vozes 
do mundo. Se para uns é uma 
novidade, Domingos Estanis- 
lau prefere relembrar que o 
Fofó “sempre foi um clube 
onde nasceram grandes atle-
tas e em várias modalidades.”       
E relembra nomes como Artur 
Correia ou António Livra-
mento, só para referir alguns. 
A explicação? “O maior inves-
timento que no Clube se faz e 
em pessoas e são muitas as que 
todos os dias dão o melhor de 
si em prol da juventude e de-
pois vem o resto...” 
E onde é que o presidente do Fofó 
vê o clube daqui a 10-20 anos? 
“Seremos um clube mais sóli-
do. Não quero entrar por outros 
caminhos, o que me interessa é o 
caminho do Futebol Benfica e o 
que posso afirmar é que estamos 
no caminho certo. Somos nós, 
sem mandos externos, somos o 
Clube Futebol Benfica em toda a 
sua extensão e plenitude.“ 
Por fim, Domingos Estanislau 
pede que olhem para o Fofó 
“como um clube histórico, que 
nunca virou a cara à luta, que 
tem resistido, que tem uma 
história fascinante.” Promete-
mos olhar, Sr. Presidente!

2016
Ano de sonho

jogAs à bolA desde quAndo? 
Não sei bem, provavelmente 
desde que ando! Comecei a 
jogar com os meus irmãos, mas 
a primeira vez que joguei fute-
bol organizado tinha 5/6 anos.  

e já erAs um cAso sério nessA 
idAde e dAvAs bAile Aos rApAzes?  
Quando somos mais novos não 
existe grande diferença física en-
tre rapazes e raparigas, depois 
é que o caso complica! Tinha 
muitos amigos que jogavam 
bem, por isso não dava baile, 
mas, até certa idade, era muito 
mais rápida que eles. Comecei a 
jogar no Colégio S. João Brito. 
Quando entrei para o 1º ano 
passei a treinar numa equipa 
de rapazes. Na altura ainda era 
desporto escolar e participáva-
mos no campeonato masculino. 
Anos mais tarde, federei-me, no-
vamente a jogar no campeonato 
masculino. Fiquei federada até 
aos 13 anos, idade máxima per-
mitida na altura. 

estás desde quAndo no fofó? 
Depois de jogar com os rapazes 
parei uns anos. Quando voltei 
a jogar foi pelo Fofó em 2010. 
Vim parar ao Fofó por intermé-
dio do meu antigo treinador do 
colégio. Queria voltar a jogar 
e não podia fazê-lo com os 
rapazes, isso levou-me ao Fófó. 
Gostaram de mim e eu fiquei! Gos-
to muito de jogar aqui, sou bem re-
cebida e sinto-me acarinhada. 

o que há neste fofó pArA ter 
chegAdo A bi-cAmpeão?
Para mim, uma equipa não é 
onde as jogadoras se encon-
tram para treinar e jogar, é um 
grupo de pessoas que trabalha 
em prol do mesmo. Quanto 
mais coeso for o grupo, mais 

forte é a equipa e nós somos 
isso, um grupo que, além de 
talentoso e trabalhador, é mui-
to unido! 

como te sentes por seres 
considerAdA A melhor jogAdorA 
portuguesA de 2015/16? 
Sinto-me lisonjeada, é sempre 
bom saber que os outros reconhe-                                                               
cem mérito no nosso esforço.

e o que significA pArA ti estA 
primeirA quAlificAção de 
portugAl pArA o euro? 
Jogar por Portugal é sempre 
um grande orgulho para mim. 
Fazer parte dum momento 
histórico na modalidade e no 
nosso país mais ainda. Acho 
que este apuramento marca 
um ponto de viragem do fu-
tebol feminino em Portugal e 
sinto-me muito feliz por ter 
deixado o meu contributo. 

há dois ou três Anos Atrás 
imAginAvAs que isto tudo iriA 
Acontecer? 
À distância pensava ser impos- 
-sível, mas nos momentos que 
antecedem os jogos e durante e 
o tempo todo que estou a jogar 
acredito sempre que é possível 
e que a minha equipa vai sair 
vencedora! 

o que te dá mAis prAzer quAndo 
estás em cAmpo? 
Quando estou em campo não 
há nada mais a passar na minha 
mente senão o que se está a pas- 
-sar em campo. Além disso, sen-
tir que temos a capacidade de 
nos superarmos e surpreender-
mos a nós próprios é fantástico. 

tAmbém és estudAnte de 
engenhAriA, certo?  
Estou no último ano do mestra-
do em Engenharia da Energia e 
Ambiente. Desde pequena que 
divido o tempo entre o futebol 
e a vida académica, por isso nem 
saberia fazê-lo de outra forma! As 
duas coisas são compagináveis 
desde que eu me dê ao trabalho, 
e eu dou-me com muito prazer. 

como é que A tuA fAmíliA e 
Amigos te vêem enquAnto 
jogAdorA de futebol? 
Eu sempre fui muito apoiada em 
relação ao futebol. Para a minha 
família é um orgulho ver que 
tenho conseguido algumas coisas 
e para os meus amigos também. 

quAl é o teu mAior sonho 
enquAnto jogAdorA de futebol? 
Não sou muito sonhadora, pre-
firo ir pensando nas coisas passo 
a passo. Para já, quero fazer uma 
boa campanha no EURO 2017 
e ganhar o campeonato e a taça 
de Portugal.

desPorto

mAtilde fidAlgo
entrevista à capitã do FoFó, 22 anos, a Melhor jogadora 
do caMpeonato nacional de Futebol FeMinino eM 2016

1. O Parque FlOrestal 
de MOnsantO FOi 

inauguradO eM 1934?

sAbiA que... 

5. a PriMeira reFerência à 
ideia de arbOrizar a serra 

de MOnsantO surgiu eM 
1868, nuM relatóriO 

acerca da arbOrizaçãO 
geral dO País?

2. teM uMa área de 
1000 hectares, O que 

equivale a cerca de 10% 
dO cOncelhO de lisbOa? 

3. OcuPa PraticaMente 
Metade da Freguesia 

de benFica?

4. integra O territóriO 
de seis Freguesias, 

nOMeadaMente ajuda, 
alcântara, beléM, 
benFica, caMPOlide 

e s. dOMingOs de benFica?
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* Sujeito a inscrição07sáb
10h00-18h00
Feira de artesanato
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

03.14.21.28sáb
09h45
clube de corrida 
e caMinhada 
Ponto de encontro: Complexo 
Desportivo de Benfica 

12.19.26qui
08h00-12h30
caMinhadas sénior*
cAscAis, mourAriA, pArque dAs 
nAções

14sáb
20h00
Festival de patinageM
(clube futebol benficA) 
Complexo Desportivo do Bairro  
da Boavista

19qui20sex 
21sáb
21h30
cabaret - coMédia
(luz grupo de teAtro) 
Auditório Carlos Paredes

22dom
11h30
cineMa inFantil
filminhos à soltA pelo pAís 
Auditório Carlos Paredes

27sex28sáb 

29dom
09h00
lisboA AquA conference*
Piscina do Complexo Desportivo  
de Benfica

27sex28sáb
09h00-18h00
benficA street mArket
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

eM janeirO FazeMOs O quê?

om
Ano
novo

cidAde

lisboA lAnçA cAmpAnhA 
sobre recolhA de 
“monstros”
Não sabe onde deixar a 
máquina de lavar que avariou, 
o móvel démodé do escritório 
ou o colchão pulguento de que 
se quer desfazer? Não faz mal! 
A Câmara Municipal de Lis-
boa tem um serviço de recolha 
de lixos de grande dimensão 
(mais conhecidos por “monos” 
ou “monstros”) completa-
mente gratuito, tendo lançado 

recentemente uma campanha 
(ver foto à esquerda) para re-
forçar esta componente da hi-
giene do município. 
Só tem que ligar para o 808 20 32 
32 e agendar a recolha do “mons-
tro” à sua porta. Assim, pode 
evitar depósitos desnecessários 
na rua, que prejudicam o meio 
ambiente e deixam as ruas mais 
feias.

os “monstros” tAmbém podem ser entregues nos seguintes pontos 
de recolhA:

1  centro de receção de resíduos infAnte d. henrique
Avenida Infante Dom Henrique (cruzamento com a Rua Mouz-
inho de Albuquerque) | Tel. 215 962 121 | Aberto de segunda a 
sábado, das 7h00 às 17h30 e das 21h00 às 8h00. Encerra domin-
gos e feriados.

2  centro de receção de resíduos vAle do forno
Estrada Militar à Quinta do Olival em Carnide | Tel. 217 587 
277 | Aberto 24 horas.

3  centro de receção de resíduos monsAnto
Estrada da Pimenteira (próximo à casa dos Animais de Lisboa) |  
Aberto 24 horas, exceto ao domingo, que encerra às 12h00. 

4  posto de limpezA dA boAvistA
Rua Dom Luis I, n.º 10 | Tel. 213 253 678/536 | Aberto 24 horas.

5  posto de limpezA ruA filipe dA mAtA
Rua Filipe da Mata | Tel. 217 977 385 | Aberto de segunda a 
sexta das 8h00 às 17h30 e sábados das 8h00 às 16h30. Encerra 
domingos e feriados.


