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Fernando Medina responde ao Jornal b  
sobre passagem da Carris para a CML    Pág. 06

3 dias de desporto aquático e várias atividades 
desportivas numa convenção que reuniu os 
melhores profissionais nacionais e internacionais 
nesta área. 

DESPORTO

LISBOA AQUA CONFERENCE 
TRAZ 1000 PESSOAS    
PARA BENFICA

COMÉRCIO

MONTRAS DE NATAL  
E SONHO DOCE   
DE NATAL
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BENFICA   
NA NOVA REDE 
DE BAIRROS 
DA CARRIS

ESPAÇO PÚBLICO

NOVA ILUMINAÇÃO 
NA RUA DA 
CASQUILHA 
Traz maior eficiência energética 
e redução de custos
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Na mesma semana em que a Admi-                                                                                
nistração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLV) 
anunciou cinco novas Unidades 
de Saúde Familiar em Lisboa 
(de um total de 22 que serão 
construídas) Inês Drummond, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Benfica, escreveu ao Governo 
uma carta a alertar para uma situ-
ação de desperdício que considera 
“intolerável”.
“Para a Junta de Freguesia de Ben-
fica, é inconcebível ouvir a ARS 
de Lisboa falar sobre a necessidade 
de aumentar a cobertura de cen-
tros de saúde e médicos de família 
na área de Lisboa, quando tem 
um equipamento novo no bairro 
da Boavista inaugurado há menos 
de quatro anos, votado ao aban-
dono”, disse a autarca socialista.

Inês Drummond considera ina- 
creditável que um equipamento 
que custou quase um milhão 
de euros, e que foi identificado 
como uma prioridade da CML 
na altura em que António Costa 
era presidente da câmara, con-
tinue sem funcionar, deixando 
milhares de utentes sem a devida 
cobertura médica. E pior ainda, 
que sejam anunciados mais 22 
novos centros quando outros es-
tão “abandonados”. A presidente 
da Junta de Freguesia de Ben-
fica não duvida da necessidade 
de se aumentar a cobertura de 
serviços de saúde, mas expressa a 
indignação da Junta perante uma 
situação que classifica de “desper-
dício”, com impacto negativo na 
qualidade de vida dos moradores 
no Bairro da Boavista.

SERVIÇO PÚBLICO  

CENTRO DE SAÚDE   
DO BAIRRO DA BOAVISTA  
AO ABANDONO

Habituámo-nos a ter um con-
junto de serviços ao nosso dis-
por que são importantes para 
as nossas vidas. Na saúde, na 
educação, na proteção social, 
nas comunicações, na mobi-
lidade ou na utilização do es-
paço público existem serviços 
que contribuem para a nossa 
qualidade de vida.

Muitos destes serviços, dada a 
sua importância, devem per-
manecer na esfera do Estado, 
como forma de garantir a uni-
versalidade da prestação do 
serviço. Não foi o que aconte-
ceu com os CTT e o resultado 
da privatização concretizada 
pelo governos anterior está 
à vista: falta de dinheiro em 
vários balcões, incluindo o do 
Bairro da Boavista, que é asse-
gurado pela Junta de Freguesia, 
e por isso praticamente sem 
custos para a empresa, para 
pagar os vales das reformas e 
das pensões o que tem motiva-
do muitas queixas, sobretudo 
de idosos que contam com o 
pagamentos destas para poder 
comprar os seus medicamen-
tos, pagar as rendas de casa e 
contas de água e luz. A estes a 
resposta dada é que se devem 
deslocar às estações mais próxi-

mas, onde, por vezes a resposta 
é a mesma.
Isto é o que sucede quando as 
opções políticas se centram 
mais nos cêntimos do que nas 
pessoas. A mesma atitude que 
levou ao desinvestimento nos 
últimos anos nos transportes e 
na mobilidade, com prejuízos 
para o serviço público presta-
do e para a nossa qualidade de 
vida. Em boa hora, o Primeiro 
Ministro, António Costa, e o 
Presidente da Câmara Munici- 
pal de Lisboa, Fernando Me-
dida, acordaram a transferên-
cia da gestão da Carris para o 
Município, com o objetivo de 
garantir melhores transportes e 
mais baratos.
Sim, melhores transportes e 
mais baratos. Mas, quando 
nos preparámos para transpor-
tar a esperança em melhores 
serviços, mais baratos e mais 
adequados ao nosso território, 
eis que, a poucos dias da trans-
ferência efetiva da Carris para 
a CML, o PCP resolve ques-
tionar a solução tentando co-
locar em  causa medidas que 
permitem que o transporte de 
crianças (até 12 anos) seja gra-
tuito, que os reformados (a par-
tir dos 65 anos) paguem apenas 

15 euros o que significa para es-
tes uma poupança anual de 141 
euros, ou que uma família com 
dois filhos até aos 12 anos possa 
poupar até 642 euros num ano?
Fernando Medina pretende 
fazer uma clara aposta no trans-
porte público, criar 21 novas 
linhas de transporte nos Bairros, 
pensadas para as deslocações do 
dia-a-dia dos cidadãos, inves- 
tir na aquisição de 250 novos 
autocarros, na contratação de 
mais motoristas e na disponibi-
lização de wifi gratuito em to-
dos os autocarros e elétricos, 
por forma a termos um serviço 
público de qualidade que seja 
uma verdadeira alternativa ao 
transporte individual.
Independentemente das opções 
políticas de cada um uma coisa 
é certa, precisamos de melhores 
transportes, melhores serviços 
públicos e segurança nas opções 
que são feitas. Em Benfica, 
continuaremos a trabalhar para 
que as respostas da Freguesia 
contribuam para melhorar a 
vida das famílias, para apoiar 
a economia e as associações lo-
cais e para gerar esperança num 
futuro melhor. É esse o sentido 
das nossas iniciativas.   
Por Benfica e por si.

Benfica em números
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Em Benfica, 
continuaremos a trabalhar 
para que as respostas  
da Freguesia contribuam 
para melhorar a vida 
das famílias, para apoiar 
a economia e as 
associações locais e para 
gerar esperança num 
futuro melhor.

CERTIFICAÇÃO DA JUNTA PELO IPDJ
NA FORMAÇÃO EM DESPORTO

NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA RUA DA CASQUILHA

PARTICIPAÇÃO NOS CONCURSOS
DE MONTRAS E DOCES DE NATAL

REMODELAÇÃO DA COZINHA
DA ESCOLA DA BOAVISTA

FÉRIAS SÉNIOR COM O DOBRO 
DOS DIAS EM 2017

CENTRO DE SAÚDE DA BOAVISTA 
AO ABANDONO

DEMORA NA CONCLUSÃO DA OBRA 
NO LARGO DA ESTAÇÃO DE BENFICA

ARÓMETRO
DE BENFICA

A Santa Casa da Misericórdia 
vai construir em Monsanto, na 
antiga fábrica da Nestlé, uma 
unidade residencial assistida des-
tinada a seniores e pessoas com 
mobilidade reduzida.
Este projeto de inovação social 
tem como objetivo criar uma 
solução inovadora de acolhimento 
e assistência especial preparando 
as pessoas para o regresso à vida 
quotidiana, entre os tratamentos 
de reabilitação em unidades hos-
pitalares e o regresso às suas casas.
A unidade residencial assistida 
terá capacidade para 48 utentes 
de diferentes grupos etários e com 

capacidade para dar resposta às 
diversas necessidades de assistên-
cia terapêutica.
O projeto contempla, ainda, um 
centro de bem-estar com piscina 
adaptada no exterior, espaços de 
lazer e um anfiteatro ao ar livre 
adaptado a pessoas com mobili-
dade reduzida. Este projeto, tem 
também uma forte componente 
de sustentabilidade ambiental, 
apostando na produção e no con-
sumo de energia através do recur-
so a fontes renováveis. Por outro 
lado, cria condições para que 
beneficiários convivam, com-
batendo a exclusão social.

APOIO SOCIAL

ESTRUTURA RESIDENCIAL ASSISTIDA EM MONSANTO

NUM MUNDO CHEIO DE INCERTEZAS, TEMOS A OBRIGAÇÃO DE 
TRABALHAR PARA DAR SEGURANÇA E PREVISIBILIDADE ÀS PESSOAS 
NAS OPÇÕES QUE FAZEMOS. PRECISAMOS TODOS DE SABER COM O 
QUE PODEMOS CONTAR.
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COMÉRCIO

MONTRAS E ‘SONHO DOCE’ DE NATAL  
JÁ  TÊM VENCEDORES

INICIATIVAS

CORSO DE CARNAVAL 
DIA 24

Realiza-se a 24 de fevereiro, pelas 14h, o habitual corso de 
Carnaval com a participação dos jardins de infância e escolas 

da freguesia. São mais de 2 mil crianças que vão percorrer 
as ruas de Benfica desfilando as suas fantasias, numa festa 

repleta de alegria e criatividade. 
Estão todos convidados para assistir a este desfile e participar 

no Carnaval nas ruas de Benfica! 

TRADIÇÃO

JANEIRAS DA UNISBEN
Como já vem sendo tradição, 
o Grupo de Cavaquinhos e 
de Cantares Tradicionais da 
UNISBEN (Universidade 

Sénior), esteve nas instalações 
da Junta no Dia de Reis para 
desejar um Bom Ano e cantar 

as Janeiras. 

EDUCAÇÃO

ACADEMIA DO SABER
Ainda há vagas para a Academia do Saber, um projeto de Apoio ao 

Estudo e Ocupação de tempos livres para os alunos do 2º ciclo 
(5º e 6º ano) das escolas de Benfica.

A Academia do Saber está disponível diariamente entre as 14h e as 
19h, com um programa que conjuga o Apoio ao Estudo Diário com 
ateliers lúdico-pedagógicos nas áreas de Desporto, Informática, Artes 

Plásticas, Teatro e Escrita Criativa.
Conheça as condições e horários deste programa:
http://www.jf-benfica.pt/academia-do-saber-3/

COMÉRCIO

HAMBURGUÊS
CHEGA A BENFICA

A moda das hamburguerias artesanais 
invadiu Lisboa, e Benfica não é exceção. 
O Hamburguês é a nova hamburgueria 

artesanal na Rua Lucília Simões, que junta 
ingredientes tipicamente portugueses aos 
hambúrgueres artesanais, servidos em pão 
de brioche, bolo lêvedo ou bolo do caco. 

No dia 12 de janeiro houve 
festa no Auditório Carlos 
Paredes, com a divulgação de 
resultados e entrega de prémios 
do concurso de gastronomia 
“Sonho Doce de Natal” e 
da 4º edição do concurso de 
Montras de Natal de Benfica.

Marcaram presença mais de 40 
comerciantes de Benfica que 
participaram nestas iniciativas 
do Cartão B, criadas para con-
tinuar a promover e dinamizar o 
comércio de rua no bairro, e que 
contaram com grande adesão, 
tanto por parte dos comerci-

antes (33 montras e 20 doces 
de natal a concurso) como da 
população, que participou ati-
vamente votando nas suas mon-
tras ou doces preferidos.
A votação do Concurso de 
Montras de Natal foi realizada 
por um júri e também online. 

Na votação online foram bati-
dos novos recordes, com um 
total de 2202 votos/gostos nas 
fotografias das montras a con-
curso.
Para eleger os melhores doces 
de Natal de Benfica, contámos 
com um júri qualificado, que 

teve entre os seus membros a 
especialista em doçaria portu-
guesa Cristina Castro e a “food 
editor” da Time Out, Mariana 
Pinheiro. Foi também realiza-
da uma votação online, que 
contou com uma participação 
record de 8241 votos.

RESULTADOS 
DA 4ª EDIÇÃO 
DO CONCURSO 
DE MONTRAS 
DE NATAL

1º 1º2º 3º

VENCEDOR ONLINE
A ACADEMIA DA JOANA

1.º CLASSIFICADO JÚRI 
MARIA BAUNILHA

2.º CLASSIFICADO JÚRI 
ALAIN AFFLELOU

3.º CLASSIFICADO JÚRI
A JANELA AMARELA

3º

1º CLASSIFICADO JÚRI EX AEQUO
TONGA > FARÓFIAS
EVIAN > BOLO REI

2º

2º CLASSIFICADO JÚRI EX AEQUO
CONFEITARIA SÃO TIAGO 
> BROA AIROSA
VIA VENEZA > BROA CONVENTUAL

3º CLASSIFICADO JÚRI
BOLACHAS E CHOCOLATE > BOLO REI

VENCEDOR ONLINE
ICE PLEASURES > CASSATA DE NATAL

MENÇÃO HONROSA 
CRIATIVIDADE

CONFEITARIA SÃO TIAGO 
> BROA AIROSA

MENÇÃO HONROSA 
INOVAÇÃO

PÃO DE CHOCOLATE 
>  MINI BOLO REI DE CHOCOLATE

RESULTADOS 
DA 1ª EDIÇÃO 
DO CONCURSO
GASTRONÓMICO
BENFICA À MESA > EDIÇÃO 
‘SONHO DOCE 
DE NATAL’

José Maria Faria

~FARÓFIAS~ 
RESTAURANTE TONGA

1º LUGAR 
JÚRI [EX AEQUO]

Qual a importância de 
participar num concurso de 
doces de Natal, promovido 
pela Junta, para o seu negócio?
“Pela primeira vez participei 
num concurso destes. Foi ex-
celente, não só por ter ganho, 
mas também por ter divulgado 
o meu restaurante”.
O que é que este prémio 
trouxe de positivo?
“Não tinha a noção que poderia 
ter uma dimensão tão grande. 
As pessoas chegavam ao restau-
rante e davam os parabéns pelo 
prémio. Foi bastante positivo 
e sem dúvida dei a conhecer à 
população de Benfica o serviço 
do restaurante Tonga”.

Fernando Nogueira

~BOLO REI~ 
PASTELARIA EVIAN

1º LUGAR
JÚRI [EX AEQUO]

O que o levou a participar 
neste concurso?
“Um dos motivos principais é 
sem dúvida dar a conhecer os 
meus produtos, aquilo que sei 
fazer! Neste caso foi o Bolo Rei, 
um dos nossos principais pro-
dutos de Natal”.
Qual a importância de 
vencer este prémio?
“É sempre muito bom ganhar 
um prémio e sermos reconheci-
dos pela nossa qualidade. O nos- 
-so objetivo é oferecer o melhor 
aos nossos clientes porque sem 
eles nada disto seria possível. Este 
prémio não só divulga o nosso 
comércio como também ajuda a 
crescer o volume de negócio”.

Eduardo Fonseca

~CASCATA DE NATAL~
GELATARIA ICE PLEASURES

1º LUGAR
ONLINE

Qual a importância do 
prémio para o seu negócio?
“Este prémio não só dinami-
za como também nos dá mais 
exposição na freguesia.   
As pessoas ficam a conhecer o 
nosso serviço e a nossa quali-
dade”.
Qual a importância da Junta 
neste tipo de iniciativas?
“Sim. O papel da Junta é 
muito importante. Desde 
que começou a dinamizar e 
divulgar o comércio de Ben-
fica, nota-se que as pessoas 
aderem mais ao comércio 
local e têm um maior conhe-
cimento do que a freguesia 
pode oferecer”.

Rita Carapinha

~MARIA BAUNILHA~
CAFETARIA / RESTAURANTE 

1º LUGAR 
JÚRI

Qual a importância de vencer 
este concurso?
“Acima de tudo tem a ver com 
a notoriedade. A divulgação do 
nome “Maria Baunilha” na fre- 
guesia de Benfica para nós é mui-
to importante. A nossa montra é 
a primeira imagem para todos os 
clientes e por isso tem de ser o es-
pelho e alma do nosso negócio”.
Acha importante para o 
comércio local este tipo de 
iniciativas?
“Este tipo de iniciativa sem dúvi-
da que ajuda o comércio a divul-
gar o seu negócio, mas também é 
um fator de impulso e motivação 
para todos nós, comerciantes”.

Joana Cabral

~ACADEMIA DA JOANA~
ATELIER DE ATIVIDADES LÚDICAS  

1º LUGAR
ONLINE

Qual a motivação para 
participar neste concurso?
“A principal motivação, e co- 
nhecendo o concurso, é dar 
destaque à loja. É uma ma-
neira de promover o nosso 
negócio na freguesia de Ben-
fica”.
Qual a importância de 
vencer?
“Nós gostamos muito de par-
ticipar nestes concursos, mas 
acima de tudo, queremos que 
a “Academia da Joana” entre 
no ouvido das pessoas, que 
a população de Benfica co-
nheça os nossos serviços.  
É uma forma de promover o 
nosso comércio”.

ENTREVISTA

O QUE DIZEM OS VENCEDORES?
DO CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL DO CONCURSO GASTRONÓMICO - EDIÇÃO ‘SONHO DE NATAL’
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COMÉRCIO

CARTÃO B SAI À RUA
É já a 11 de fevereiro que vai pode aderir ao Cartão B na 

Avenida Grão Vasco, onde vai estar um stand à sua espera. 
Esta é mais uma iniciativa para dinamizar o comércio local e as 

ruas de Benfica.
Com este cartão, a que já se associaram cerca de 200 comerciantes, 
os moradores de Benfica podem usufruir de vantagens e descontos, 

em diversos locais do comércio e serviços da freguesia. 
Esta iniciativa vai repetir-se todos os meses numa rua diferente 

da freguesia. 

CULTURA

FILMINHOS 
À SOLTA PELO PAÍS
Mais um mês mais uma sessão de 

cinema infantil, Filminhos à Solta pelo 
País. É no dia 12 de fevereiro pelas 

11h30 no Auditório Carlos Paredes. 
A sessão terá a duração de uma hora. 
Conheça os filmes em exibição em

www.jf-benfica.pt

SENIORES

AGENDA CULTURAL SÉNIOR
Decorreram a 31 de janeiro as inscrições para os próximos 
passeios da Agenda Cultural Sénior a realizar nos meses de 

fevereiro, março e abril.
Estão previstas duas visitas em cada mês, a realizar a vários 
museus da cidade de Lisboa e ainda ao Castelo de S. Jorge,       

ao Mosteiro dos Jerónimos e à Torre de Belém. 
A inscrição é limitada a um máximo de 45 participantes

por passeio.

DESPORTO

INÊS DRUMMOND 
NO 72º ANIVERSÁRIO DO CDL ÁGUIAS

Inês Drummond, presidente da Junta de Freguesia 
de Benfica, e o vogal de educação Ricardo Marques, 

participaram a 7 de janeiro nas comemorações do 72º 
aniversário do Clube Desportivo Lisboa e Águias.

Na mesma manhã, passaram também na escola Arquiteto 
Ribeiro Telles para apoiar a equipa que se encontrava a 

pintar o refeitório e casas de banho.

As Olisipíadas estão de vol-
ta para a realização da terceira 
edição dos jogos da cidade, uma 
iniciativa organizada pela CML 
e pelas 24 freguesias de Lisboa, 
em parceria com os Comités 
Olímpico e Paralímpico de 
Portugal, as Associações e Fe-       
derações desportivas, os Clubes 
e os Agrupamentos Escolares.
A organização das fases locais 
cabe às Juntas de Freguesia, 
e Benfica tem já as suas datas 
definidas: os participantes terão 
2 fins de semana preenchidos 
por oito modalidades a decorrer 
nos espaços desportivos da Jun-
ta de Freguesia de Benfica nos 
dias 11 e 12 de março e 1 e 2 
de abril. 
Após duas edições consecuti-
vas, as Olisipíadas vieram para 
ficar e são hoje uma marca 

consolidada e mobilizadora 
que envolve todos os agentes 
desportivos de Lisboa. Na 2ª 
edição contou com 8330 ins- 
critos que participaram em 90 
eventos desportivos, realizados 
em 54 locais da cidade, num 
total de 300 horas de atividade 
desportiva. As Olisipíadas per-
mitem o primeiro contacto 
com a prática desportiva a 
todas as crianças e jovens, dos 
5 aos 14 anos, e fomentam a 
prática desportiva regular jun-
to do movimento associativo 
de Lisboa. 
O tema desta 3ª edição das 
Olisípiadas é a candidatura 
de Lisboa a Capital Europeia 
do Desporto em 2021, mar-
cando o início da caminhada 
para 2021 e da campanha de 
comunicação #roadto2021”.

DESPORTO

OLISIPÍADAS

DESPORTO

 BENFICA 
AVENTURA 
ESTÁ DE 
REGRESSO

Começa já a 4 de fevereiro a 
edição de 2017 do Benfica 
Aventura!
Para assinalar o arranque de mais 
uma edição deste projeto, o BX 
Adventure Park vai estar aberto 
e a funcionar gratuitamente no 
sábado, 4 de fevereiro, a partir 
das 14h30, proporcionando 
uma tarde repleta de atividades 
radicais.

O Benfica Aventura, lançado em 
2015, tem como principal obje-
tivo a promoção do Desporto e 
do Turismo Aventura em Ben-
fica, proporcionando a opor-
tunidade à população em geral 
de praticar Desporto Aventura 
a baixo custo ou gratuitamente.
Escalada, Rapel, Stand Up 
Paddle, Orientação, Trekking, 
Canyoning, Rafting, Coasteering, 

Pesca, Snorkeling, Mergulho, Ar-
borismo são apenas algumas das 
atividades propostas neste projeto.
Com estas atividades pre-
tende-se aproximar a população 
dos espaços verdes e sensibilizar 
a freguesia para as questões am-
bientais e para um estilo de vida 
mais ativo e saudável!
Para mais informações contacte: 
desporto@jf-benfica.pt

SERVIÇO PÚBLICO

BENFICA VAI FAZER PARTE DA NOVA 
‘REDE DE BAIRROS’ DA CARRIS
NO ÂMBITO DA PASSAGEM DA CARRIS PARA A CML A 1 DE FEVEREIRO, O PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE LISBOA, FERNANDO MEDINA, FALA AO JORNAL B, DESTACANDO  AS MELHORIAS RODOVIÁRIAS 
E AS SIGNIFICATIVAS POUPANÇAS PARA OS LISBOETAS

* Navegante 
Urbano

ANTES 
4-12 PAGAVA €26,75
0-4 NÃO PAGAVA

UMA FAMÍLIA COM 2 FILHOS
ATÉ AOS 12 ANOS*

POUPAMOS*

€53,5 / MÊS

€642 / ANOAS CRIANÇAS

NÃO PAGAM

ANTES
PAGAVA
€26,75

POUPO*

€12,25 / MÊS

€147 / ANOPAGO

€14,5 / MÊS

UM REFORMADO
COM MAIS DE 65 ANOS*

€130,00

€86,67

€43,33

€0,00
2016 2017

€124,80

€72,40

CUSTO MENSAL DE UMA FAMÍLIA
COM 2 FILHOS ATÉ AOS 12 ANOS*

€28,00

€21,00

€14,00

€7,00

€0,00
2016 2017

€14,50

€26,75

CUSTO MENSAL DE UM REFORMADO 
COM MAIS DE 65 ANOS*

* Navegante Urbano

QUAL A IMPORTÂNCIA   
PARA A CIDADE DE LISBOA  
DA PASSAGEM DA CARRIS  
PARA GESTÃO DA CML?

Nas duas últimas décadas o 
transporte individual ganhou 
terreno ao transporte colectivo  
- em 1991 representava 23 por 
cento das viagens feitas na Área 
Metropolitana de Lisboa; em 
2011, já 54 por cento das deslo-
cações eram feitas em transporte 
individual - com tudo o que de 
negativo esta situação tem asso-
ciado: poluição, penosas deslo-
cações pendulares entre o centro 
e a periferia da cidade de Lisboa. 
Concomitantemente, quem 
tem sofrido com esta situação é 
o transporte colectivo cuja ofer-
ta, nos últimos 5 anos, diminuiu 
em 25 por cento; Aumentaram 
substancialmente os tempos de 
espera, tal como o preço dos 

bilhetes que teve um acréscimo 
de 50 por cento. Entretanto, 
para piorar ainda mais o estado 
das coisas, com as políticas de 
austeridade aplicadas nos anos 
da intervenção da “troika” aca-
baram os descontos universais 
para jovens e aumentou o preço 
do transporte público para ido-
sos. As consequências não po-
diam ser mais gravosas: neste úl-
timos 5 anos fizeram-se menos 
100 milhões de viagens por ano.

Com a Carris a regressar à esfera 
municipal será possível desen-
volver uma nova estratégia para 
a mobilidade na capital. Como? 
Atraindo mais passageiros para 
o transporte público, através 
de uma maior fiabilidade dos 
transportes, que devem ser mais 
acessíveis, confortáveis e sus-
tentáveis. Esta nova visão para 
uma melhor mobilidade em 
Lisboa assenta numa política 

integrada em que há 4 factores 
preponderantes: é a Câmara que 
faz a gestão dos transportes, do 
espaço público do estaciona-
mento e do policiamento.

O QUE É QUE VAI MUDAR,  
NA PRÁTICA, PARA OS  
MORADORES DE BENFICA?

Para os moradores de Benfica, as- 
-sim como para outros 20 bairros 
de Lisboa a grande novidade vai 
ser a criação da rede de bairros. 
Esta rede foi pensada para as des- 
locações do dia a dia e procura 
ligar os pontos principais de cada 
bairro: escolas, mercado, centros 
de saúde, interfaces modais.

DAS MEDIDAS ANUNCIADAS 
PELA CML PARA A CARRIS, 
QUAIS AS QUE CONSIDERA 
MAIS RELEVANTES PARA  
OS LISBOETAS?

Uma das medidas que conside-                                              
ro de extrema importância é a 
de tornar, a partir já de 1 de 
fevereiro, o transporte mais 
barato, nomeadamente, gra-
tuito para as crianças até aos 
12 anos e a custar 14,50 eu-
ros por mês para todos idosos 
a partir dos 65 anos. Só com 
uma destas mudanças – a da 
gratuitidade para as crianças 
até 12 anos -  as famílias 
poupam, e bem! Imagine-se 

uma família com dois filhos 
até 12 anos: consegue mesmo 
poupar 642 euros anualmente. 
No caso de um idoso com 
mais de 65 anos poupa 147 
euros por ano. Outra das me-
didas que vai fazer realmente 
a diferença será, sem dúvida, 
o aumento e modernização da 
frota. Depois de 6 anos de to-
tal desinvestimento da Carris, 
a CML pretende substituir a 
frota por autocarros menos 
poluentes e aumentar a aqui-
sição de veículos a gás e eléc-
tricos. Além disso, nos próxi-
mos 3 anos a ideia é contratar 
mais 220 motoristas pois, fi-
nalmente, vai haver mais au-
tocarros em circulação!
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PATRIMÓNIO

PARABÉNS ESCS

O 27.º aniversário da ESCS foi celebrado com uma cerimónia em 
que foram homenageados alunos, docentes e funcionários da Escola.

No âmbito do protocolo celebrado entre a ESCS e a Junta de 
Freguesia de Benfica, o grupo de Carolina Galhoz, Luís Lopes e 
Susana Filipe recebeu a distinção de melhor trabalho relativo à 

criação da nova identidade gráfica do projeto “Palcos de Benfica”. 
O prémio foi entregue pela Junta de Freguesia de Benfica e pela 
Professora Anabela de Sousa Lopes, Vice-Presidente da ESCS.

HIGIENE URBANA

CAMPANHA “MONSTROS”
Não sabe o que fazer ao móvel que já não quer, ou 

ao eletrodoméstico que avariou? 
Este serviço da Câmara Municipal de Lisboa

é a solução. 
Basta ligar para o 808 20 32 32, 

e agendar a recolha do “monstro” à sua porta. 
Não abandone o lixo volumoso na rua!

COMÉRCIO DE RUA

FEIRA DO FUMEIRO
Decorre entre 9 e 12 de fevereiro, a tradicional Feira do 

Fumeiro. 
Estará situada na Estrada de Benfica, junto à pastelaria 

Nilo e conta com mais de 16 expositores. São várias 
as regiões e produtos que estarão representados, desde 
Mirandela, Régua, Lamego, Serra da Estrela, Castro 

D’Aire, Mesão Frio, Algarve, Sta Maria da Feira, 
Alentejo e Viseu. 

A Feira do Fumeiro estará aberta das 10h00 às 22h00.

ESPAÇO PÚBLICO

OBRAS NA ESTAÇÃO DE 
BENFICA…
PARA QUANDO A CONCLUSÃO?

INFRAESTRUTURAS

COZINHA DA ESCOLA 
DA BOAVISTA    
É REMODELADA 
E VOLTA A CONFECIONAR
Já terminaram as obras de 
reparação da cozinha e re-
feitório da Escola Arquiteto 
Gonçalo Ribeiro Telles no 
Bairro da Boavista.                     
Recorde-se que a cozinha se 
encontrava encerrada há vários 
meses, devido ao elevado es-
tado de degradação em que se 
encontrava. 
Em janeiro, após a conclusão 
destas obras e também da in-
tervenção para melhoria do 
refeitório, a cozinha voltou a 

ser utilizada para recomeçar 
a confecionar diariamente as 
refeições para as cerca de 200 
crianças que frequentam esta 
escola.
Foram também recentemente 
concluídas as intervenções nas 
instalações sanitárias do jar-
dim de infância desta mesma 
escola. A próxima etapa será 
a instalação de dois telheiros 
no recreio, um dos projectos 
vencedores do Orçamento 
Participativo de 2016.

Já lá vão mais de 150 dias.  Foi 
no mês de agosto de 2016, mais 
precisamente no dia 22, que 
iniciaram as obras no Largo da 
Estação de Benfica.
Esta intervenção, que há mui-
to tempo era necessária para 
melhorar as condições de segu-
rança nesta zona identificada 
como um dos pontos negros 
de atropelamentos em Lisboa, 
é uma obra a cargo da CML, 
com a supervisão e responsabi- 
lidade da equipa do Plano de 
Acessibilidade Pedonal.

Os objetivos desta obra pas- 
-sam por reduzir os atropela-
mentos, apoiar o transporte 
público e tornar os passeios e 
as passagens de peões funcio-
nais e acessíveis para todas as 
pessoas, incluindo para as pes-
-soas de mobilidade reduzida, 
criando maiores condições de 
segurança mudando não ape-
nas a passadeira de local, mas 
também colocando semáforos 
nos cruzamentos.
Com estes melhoramentos, o 
traçado da via foi também alte- 

rado de forma a permitir que os 
autocarros possam fazer inversão 
de marcha neste local. Estas mu-
danças na via vão de encontro ao 
objetivo principal, e são bastante 
positivas para a circulação dos au-
tocarros no que diz respeito, à re-
dução do tempo e gastos efetivos.
Tudo foi falado, planeado, testa-
do, deu-se o pontapé de saída, 
mas as obras continuam e, apesar 
das pressões da Junta para a rápi-
da conclusão da obra,  a pergun-
ta impõe-se… 
Para quando a sua conclusão?

A livraria Ulmeiro, um dos es-
paços mais emblemáticos de 
Benfica está de portas fechadas 
desde o último dia de dezem-
bro e corre o risco de fechar de-
finitivamente.
Inês Drummond, Presidente 
da Junta de Freguesia de Ben-

fica, reuniu com o proprietário, 
José Ribeiro, para propor uma 
solução que poderá ajudar a 
manter este espaço singular de 
cultura em funcionamento:  
a candidatura da livraria ao pro-
grama da Câmara Municipal 
de Lisboa Lojas com História.

DESPORTO

FESTIVAL DE PATINAGEM 
NA BOAVISTA

188 atletas de vários clubes nacionais levaram mais de 300 
pessoas ao Complexo Desportivo da Boavista para assistir ao 

4º Festival de Patinagem Artística, este ano com o tema 
“O sonho comanda a vida!”.

Este festival é uma organização da secção de Patinagem do 
Clube Futebol Benfica, e conta com o apoio da Junta de 

Freguesia de Benfica.

CULTURA

ULMEIRO PODE 
CONCORRER 
A ‘LOJA COM 
HISTÓRIA’

ESPAÇO PÚBLICO

MAIS E MELHOR 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA RUA DA CASQUILHA

Está em curso a empreitada 
para substituição da ilumi-
nação na Rua da Casquilha: A 
EDP está a colocar toda uma 
nova instalação elétrica na 
zona, para garantir a ligação 
dos novos candeeiros LED 
que têm vindo a ser colocados 
pela CML. Trata-se de uma 

legítima e antiga reivindi-
cação dos moradores da zona, 
uma vez que a iluminação até 
agora existente era claramente 
subdimensionada e insufici-
ente, já que a rua só tem ilu-
minação num dos seus lados.
Atenta aos problemas de falta 
de visibilidade junto aos edi- 

fícios, a Junta de Freguesia 
de Benfica vinha reclamando 
junto da CML a colocação 
da iluminação em toda a ex-
tensão da rua. Inicialmente 
só estava contemplada a co-
locação de iluminação na Rua 
Prof. Jorge Silva Horta e per-
to da rotunda do Círculo de 
Leitores, mas após visita do 
Presidente da CML ao local, 
juntamente com Inês Drum-
mond, Presidente da Junta de 
Freguesia de Benfica, ficou 
acordada a substituição da 
iluminação em toda a rua da 
Casquilha.
A nova e moderna iluminação 
com lâmpadas LED resolve o 
problema e acrescenta maior 
eficiência energética, redução 
dos custos de energia e de ma-
nutenção prevendo-se que a 
intervenção fique concluída 
ainda no primeiro trimestre 
deste ano.
Por solucionar encontra-se 
ainda a questão da segurança 
rodoviária nesta via, onde os 
carros circulam a grande ve-
locidade e em que já ocorre-
ram diversos atropelamentos. 
A população exige, e a Junta 
apoia e sublinha a exigência 
e a urgência da colocação de 
2 passadeiras sobre-elevadas 
nesta rua para reduzir a ve-
locidade de circulação e au-
mentar a segurança dos peões.

ESPAÇO PÚBLICO

AVANÇA SOLUÇÃO
DA PRAÇA PROF.
SANTOS ANDREA

Na sequência das reuniões do pas-                                                                   
-sado mês de setembro entre 
moradores, CML e Junta de Fre- 
guesia de Benfica em que ficou 
acordada a realização de algumas 
retificações às obras realizada pela 
CML naquele local, arrancou final-
mente em janeiro a empreitada para 
realizar as alterações combinadas.
Recorde-se que a intervenção 
realizada pela CML durante o 
verão, levantou sérias reservas 
quer à Junta de Freguesia de 
Benfica, quer aos moradores, 
dado que o projeto executa-

do diferia substancialmente da 
proposta para o local consensu-
alizada em 2012, não indo ao 
encontro das necessidades dos 
moradores.
Dada a participação e envolvi-
mento dos moradores e Junta 
neste processo, e a disponibili-
dade da CML para fazer as al-
terações necessárias, foi possível 
chegar a um grande consenso 
em volta de uma solução para 
aquela artéria, estando agora 
em curso a implementação da 
solução acordada.

MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E REDUÇÃO DE CUSTOS    
DE ENERGIA E MANUTENÇÃO

No período de 27 de outu- 
bro a 14 de janeiro, foram 
recolhidas das ruas de Ben-
fica, mais de 160 toneladas 
de folhas caídas das cerca de 
8500 árvores que existem na 
freguesia.

Em tempo de inverno, a 
limpeza de folhas e o desen-
tupimento de sarjetas tem 
vindo a ser um trabalho de 
manutenção constante e uma 
das prioridades da equipa de 
Higiene Urbana.

HIGIENE URBANA

160 TONELADAS 
DE FOLHAS 
RECOLHIDAS   
EM BENFICA
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APOIO SOCIAL

13582 KG DE ALIMENTOS DOADOS
NO PROGRAMA AJUDAR BENFICA EM 2016

Projeto iniciado em maio de 2013 em colaboração com o 
Movimento Zero Desperdício, e com algumas instituições e 

estabelecimentos de restauração próximos da freguesia, o programa 
AjuDAR Benfica, recolhe e distribui diariamente refeições, 

produzidas e não consumidas, doadas por estas instituições, por 
alguns dos agregados familiares mais carenciados da freguesia.

Ao longo de 2016 foram distribuídos 13582 kg de alimentos a 21 
famílias (cerca de 50 pessoas) de Benfica.

SAÚDE

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
DOENÇAS CARDIOVASCULARES

O Núcleo Saúde Mais Próxima, da Santa Casa da 
Misericórdia esteve a 18 e 19 de janeiro na Estrada de 

Benfica com uma ação de sensibilização dedicada às doenças 
cardiovasculares.

No dia 6 de março esta mesma ação de sensibilização 
repete-se no Bairro da Boavista.

DESPORTO

1 ANO DE CLUBE DE CORRIDA E CAMINHADA
O Clube Corrida e Caminhada comemorou em janeiro o seu 

1º aniversário. Esta é uma iniciativa gratuita que se realiza 
todos os sábados de manhã, e decorre em percursos variados em 
Monsanto, com atividades de corrida e caminhada orientadas 

para um público dos 15 aos 70 anos. 
O ponto de encontro é às 9h45 no Complexo Desportivo de Benfica.

Uma forma saudável de começar o fim de semana!

CULTURA

QUANDO ELA É ELE
Estreia a 2 de fevereiro às 21h30, no Teatro Turim, a nova peça de 

teatro “Quando ela é ele”.
A peça está em cena de 2 a 26 fevereiro, de quinta a sábado às 

21h30 e domingo às 17h.
A comédia conta com a participação dos atores Emílio Mota, 

Carla Lourenço, Rui Cardoso e Rúben Menino e a encenação é 
de Rafael Ribeiro Rodrigues. Uma comédia hilariante que mostra 

o quanto a nossa sociedade ainda vive assente em tabus.

As origens da Quinta do Bom 
Pastor ou Quinta da Buraca per-
deram-se na memória. 
O local foi mudando várias vezes 
de nome, ao longo do tempo, de 
acordo com a sua função primor-
dial ou consoante a designação 
dada pelo proprietário. Há relatos 
da existência desta quinta pelo 
menos desde 1756, altura em que 
pertencia a Pedro Caetano Brum 
Pimentel que ali habitava com a 
sua esposa D. Mariana Catarina 
de Pastori, juntamente com 22 
criados. No Livro das Almas, de 
1771, o mesmo local é designado 
por Quinta de Pedro Caetano, tes-                                                                  
temunhando a permanência da 
propriedade na mesma família.
A opulência da Quinta, dos seus 
jardins e palácio, deve-se a João 
António Lopes Pastor, provavel-
mente descendente de D. Mari- 
ana Pastori, um negociante 
abastado que se torna no novo 

proprietário em inícios do séc. 
XIX. O local afamado é colocado 
à disposição da infanta D. Maria 
Amélia, filha do Rei D. Pedro IV, 
que muito parecia apreciar os seus 
bons ares e a sua serenidade.
Em 1873 verifica-se a existên-
cia de novo proprietário, José 
Maria de Pastori e por esta 
altura a Quinta já era sobeja-
mente conhecida pelos dois 
nomes: do Bom Pastor ou da 
Buraca. A partir de então veri- 
fica-se a existência de vários 
proprietários, assim como de 
variadíssimas designações che-
gando a denominar-se Quinta 
do Macaísta, ou Quinta do 
Marquês de Fontes, que lhe 
conferiu francas melhorias. 
Nos inícios do séc. XX acabou 
por ser vendida ao Patriarcado 
de Lisboa que após obras de 
integração e reabilitação do 
palácio construiu a Casa de 

Retiro, inaugurada em maio de 
1964, pelo Cardeal Patriarca de 
Lisboa D. Manuel II. Adapta-
do a residencial patriarcal desde 
então, o palácio, os jardins e as 
hortas encontram-se encerra-
dos sendo mantidos para fins 
exclusivamente eclesiásticos. 
Em 2016, o Retiro do Bom 
Pastor foi totalmente remode- 
lado, passando a funcionar 
como sede das instalações e es-
túdios da Rádio Renascença.
Reza a história que o nome 
Bom Pastor tem origem no tem-
po em que o seu proprietário, 
por ser um homem íntegro e 
solidário com os mais pobres, 
era chamado o Bom Pastor.  
A designação da Buraca cujo sen-
tido é de origem geológica, tem 
proveniência na proximidade do 
chafariz com o mesmo nome, e 
de onde provinha parte da água 
que abastecia a Quinta. 

BENFICA FOOTSTEPS

RETIRO DO BOM PASTOR
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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A “pedido de várias famílias” e 
devido ao sucesso das edições 
anteriores, a duração do pro-
grama de Férias Sénior em 
2017 vai duplicar. Este ano, 
a estadia em Monte Gordo, 
terá início no dia 22 de maio 
e poderá terminar no dia 27 
de maio (5 noites) ou 1 de 
junho, para quem optar por 
ficar 10 dias de férias. 

O programa de Férias 
Sénior, que já se realiza des-
de 2014, visa proporcionar 
aos seniores da freguesia 
uma semana de férias em cli-
ma de praia, com atividades 
variadas, mas também tem-
pos livres suficientes para 
desfrutarem da melhor ma-
neira possível deste período 
de descanso. O programa 

inclui transporte, seguro de 
viagem, estadia em pensão 
completa e várias atividades.
As inscrições são limitadas 
a um máximo de 350 par-
ticipantes e decorrem nos 
próximos dias 6, 7 e 8 de fe-
vereiro no Auditório Carlos 
Paredes.
Para mais informações consulte: 
www.jf-benfica.pt

SENIORES

FÉRIAS SÉNIOR 
COM O DOBRO DOS DIAS 
EM 2017 

APOIO SOCIAL

CANDIDATURAS À 3ª EDIÇÃO  
DO BANCO DE IDEIAS SOCIAIS  
EM FEVEREIRO

A Junta de Freguesia de Benfica 
no âmbito da sua responsabili-
dade social e da Comissão Social 
de Fre- guesia, criou o Banco 
de Ideias Sociais (BIS), com o 
intuito de apoiar financeiramente 
candidaturas de projetos que pro-
movam a melhoria da qualidade 
de vida da população de Benfica. 
Com este programa pretende-se 
apoiar projetos que deem resposta 
ao desenvolvimento comunitário 

e social, contemplando áreas de in-
tervenção como a infância, juven-
tude, terceira idade, famílias, de-
semprego e comunidade em geral.
Podem concorrer ao BIS e bene- 
ficiar deste apoio, as entidades 
inscritas na Comissão Social de 
Freguesia, que participem nas reu-     
niões de acordo com o plano de 
atividades, e que tenham uma 
participação ativa nos grupos de 
trabalho da mesma.
Esta iniciativa pretende ajudar as 
associações a concretizar os seus 
projetos sociais, que promovam a 
melhoria da qualidade de vida da 
população de Benfica.
As candidaturas para a 3ª edição 
do BIS decorrem durante o mês 
de fevereiro.

FÓRUM TERRITORIAL LISBOA/ZONA NORTE

CARTA DE LISBOA DE DIREITOS 
E RESPONSABILIDADES
Com o objetivo de recolher os 
contributos da população para 
construir a Carta de Lisboa de 
Direitos e Responsabilidades, 
realiza-se no próximo dia 7, 
na Escola Superior de Edu-
cação de Lisboa, em Benfica, 
o Fórum Territorial Lisboa - 
Zona Norte. Neste fórum to-
dos são convidados a responder 
em conjunto às questões na 
origem da construção desta 

Carta: Que direitos deve consa-
grar? Quem é responsável pela 
garantia desses direitos? O que 
deve se feito?
Esta Carta, documento que con-
sagra os direitos de cidadania e 
as responsabilidades dos poderes 
autárquicos, das organizações 
sociais e dos cidadãos, será dis-
cutida e proposta à cidade na 4ª 
edição do Fórum da Cidadania 
a realizar em maio de 2017.

FORMAÇÃO

JUNTA CERTIFICADA PELO IPDJ 
PARA FORMAÇÃO NA ÁREA DO DESPORTO

“Gestão de Piscinas” é o pró- 
ximo curso de formação no 
âmbito do projeto Formup 
Benfica, a realizar nos dias 18 
e 19 de fevereiro, no Auditório 
Carlos Paredes em Benfica.
Esta é uma ação de formação 
contínua certificada pela 
DGERT e pelo Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juven-
tude (IPDJ), com atribuição 

de Unidades de Crédito para 
revalidação dos Títulos Profis- 
-sionais de Técnico de Exercício 
Físico e de Diretor Técnico.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca é a primeira, e por enquan-
to única junta de freguesia do 
país, certificada pelo IPDJ para 
ministrar formação nesta área.
Este curso, com a duração de 
10h, tem um valor de inscrição 

de 20€, atribuindo 2 unidades 
de crédito certificadas pelo 
IPDJ.
Para o mês de março, está 
prevista a realização de mais 
uma ação de formação cer-
tificada na área do desporto, 
“Promoção da Atividade Físi-
ca nas Autarquias”, destina-
da a estudantes, licenciados 
ou técnicos profissionais em 
Desporto ou Educação Física, 
Diretores Técnicos, Técnicos 
Autárquicos, gestores e diri-
gentes desportivos ou outros 
interessados. Esta formação, 
a realizar no dia 1 de março, 
terá a duração de 5 horas, e 
um custo de 10h, atribuindo 
1 unidade de crédito.

CULTURA

FILHO DA MÃE   
NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES 

A Junta de Freguesia de Benfica 
assinala todos os anos o aniversário 
de Carlos Paredes, guitarrista que 
dá o nome ao Auditório, com 
um concerto comemorativo, em 
que já estiveram presentes nomes 
como Rão Kyao, Celina da Pie-
dade e Mísia.
No próximo dia 17 de fevereiro 
o CONCERTO CARLOS 
PAREDES, vai contar com a 
presença de um nome revelação 
da nova geração da guitarra por-
tuguesa: FILHO DA MÃE.
Rui Carvalho adotou o nome 
artístico Filho da Mãe para o 
seu projeto solo ligado à guitar-        
-ra clássica.
Filho da Mãe tem na sua ba-
gagem a edição de três álbuns 
dedicados à guitarra portuguesa 
em que se incluem novas pers-

petivas da guitarra portuguesa, 
oriundas de influências artísticas 
e vivências próprias.
No seu percurso artístico des- 
tacam-se colaborações com 
Linda Martini, Paus, Tó Trips 
entre outros.
O terceiro álbum “Mergulho”, 
lançado em 2016, foi produzi- 
do por João Brandão e é fruto 
de uma residência artística pro-
porcionada pela associação En-
contrarte-Amares. Este trabalho 
resulta da dialética nature-
za-vivências da própria residên-
cia e do artista: “Queda livre.  
Um mergulho na terra, na pe-
dra que se faz mar, lá no fundo 
onde se preparam cristais.”
Um espetáculo a não perder na 
comemoração do 92º aniversário 
Carlos Paredes.
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EM FEVEREIRO FAZEMOS O QUÊ?

02.09.16.23QUI
08H00-12H30
CAMINHADAS SÉNIOR*
CAMPO GRANDE, ESTRELA,  
PARQUE EDUARDO VII, JAMOR

02QUI03SEX 
04SÁB21H30

05DOM17H00
TEATRO
ESPERAR ATÉ ABRIL É MORRER
Auditório Carlos Paredes

03SEX
10H00-12H00
SAÚDE
GABINETE DE AVALIAÇÃO MÉDICA
Mercado de Benfica

04.11.18.25SÁB
09H45
CLUBE DE CORRIDA 
E CAMINHADA 
Ponto de encontro: 
Complexo Desportivo de Benfica 

04SÁB
10H00-18H00
FEIRA DE ARTESANATO
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

14H30
OPEN DAY
BX - Adventure Park

05DOM
09H30
BENFICA AVENTURA*
STAND UP PADDLE
Piscina do Complexo Desportivo  
da Boavista

14H30
BENFICA AVENTURA*
SNORKELING
Piscina do Complexo Desportivo  
da Boavista

10SEX
09H15-13H00
AGENDA CULTURAL SÉNIOR*
MUSEU DA AMÁLIA

09QUI10SEX
11SÁB12DOM
09H00-18H00
FEIRA DO FUMEIRO 
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

11SÁB
10H00-13H00
CARTÃO B - RUA A RUA
Av. Grão Vasco

12DOM
11H30
CINEMA INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS 
Auditório Carlos Paredes

17SEX18SÁB 
19DOM
BENFICA AVENTURA*
TREKKING, ESCALADA, CAMPISMO
Serra da Estrela

17SEX
21H30
MÚSICA PORTUGUESA
FILHO DA MÃE
Auditório Carlos Paredes

18SÁB14H00-19H00

19DOM09H00-14H00
CURSO DE GESTÃO DE PISCINAS*
Auditório Carlos Paredes

24SEX
09H15-13H00
AGENDA CULTURAL SÉNIOR*
CASTELO DE S. JORGE

10H30
DESPORTO
UMA AULA EM CADA BAIRRO
Bairro do Calhariz

14H00-16H00
CORSO DE CARNAVAL DAS ESCOLAS 
DE BENFICA
Estrada de Benfica 

24SEX25SÁB 
09H00-18H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

25SÁB
15H00
BAILE DE MÁSCARAS
Ginásio do Complexo Desportivo 
de Benfica

* Sujeito a inscrição

A piscina do Complexo 
Desportivo de Benfica foi 
pequena para receber os cer-
ca de 1000 participantes que 
por ali passaram ao longo dos 
3 dias em que se realizou Lis-
boa Aqua Conference. Esta é 
uma das maiores convenções 
de profissionais da área das 
atividades aquáticas e trouxe 
a Benfica professores e técni-
cos de vários países que aqui 
vieram para receber formação 
de topo, no que diz respeito ao 
exercício dentro de água.   

Também estiveram disponíveis 
para o público em geral várias 
atividades gratuitas abertas 
aos utentes dos complexos 
desportivos, ministradas por 
formadores de topo a nível 
mundial. Uma oportunidade 
única para treinar com os 
melhores do mundo.
A piscina do Complexo 
Desportivo de Benfica foi 
escolhida, pelo segundo ano 
consecutivo, para receber este 
evento único e com um for-
mato original no mundo.

DESPORTO

1000 
PARTICIPANTES 
NO LISBOA AQUA 
CONFERENCE


