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Uma freguesia com a melhor oferta e as melhores 
condições para a prática de desporto            Pág. 06

Mais de 2300 crianças das escolas públicas e privadas da freguesia 
saíram à rua para participar no mais concorrido corso de carnaval 
de Benfica de sempre.

INICIATIVAS

MUITA ALEGRIA  
NO CARNAVAL   
DE BENFICA

CULTURA

‘TRETA’ REGRESSA  
A BENFICA
20 ANOS DEPOIS
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Há 30 anos a trabalhar na 
inserção social de reclu-
sos e ex-reclusos, O COM-
PANHEIRO celebrou o seu 
aniversário no passado dia 13 
de fevereiro.
Foi nesse dia, em 1987, que 
um grupo de visitadores pri-
sionais, por inspiração do Pa-
dre Dâmaso, constituiu esta 
instituição de referência da 
nossa Freguesia.
Desde então que o combate à 
exclusão social e a integração 
pessoal, social, laboral e cul-
tural são uma missão diária 
para todos os que colaboram 
e procuram O COMPA- 
NHEIRO. A prevenção do 
crime, intervindo em grupos 

de risco e apostando na pre-
venção da reincidência são 
também uma das preocu-
pações desta instituição.
Ao chegar aos 30 anos O 
COMPANHEIRO oferece 
uma residência, masculina, um 
banco alimentar, um refeitório 
social, um banco de roupa, 
um espaço info-cultural, um 
espaço informática, voluntari- 
ado, uma horta comunitária, 
a iniciativa “Desporto é com-
panheiro”, ateliers e oficinas 
profissionais e ainda formação 
profissional (certificada pela 
Direcção-Geral do Emprego e 
das Relações de Trabalho).
Inês Drummond, Presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Benfica, fez questão de estar 
presente nas comemorações 
do 30ºaniversário desta insti-
tuição.

ASSOCIATIVISMO

30 ANOS 
DO COMPANHEIRO

Um tempo em que o ritmo 
das vidas e do meio urbano era 
menos agitado. Aos poucos, 
fomos-nos virando para dentro 
de casa, uns por conforto, 
outros por atrações sedentárias 
e muitos por questões de 
mobilidade. O espaço público 
deixou de ter a centralidade 
como palco de brincadeiras, de 
sonhos e de relações humanas. 
Modernices, dirão alguns.
Ao longo dos últimos anos, te-
mos trabalhado para recuperar 
a importância do espaço públi-
co como território de sensações 
positivas, de relações comu-
nitárias e de valorização da nos- 
-sa identidade como Freguesia.
Esse esforço de valorização do 
espaço público está presente nas 
intervenções de requalificação 
do território, dos passeios ao 
piso das ruas; na dinamização 
de oferta de programas ao ar 
livre que cria hábitos saudáveis e 
na reorganização do espaço pú-
blico para acomodar os peões, 
os ciclistas, os automobilistas e 
os transportes públicos.
Não é um desafio fácil. Não 
é um desafio que, na fase das 
obras, não deixe de ter impac-
tos negativos nos hábitos do 
dia-a-dia, mas sem esforço não 

há resultados. Quero agradecer 
a sua tolerância e compreensão 
por partilhar connosco a am-
bição de transformar o espaço 
público numa oportunidade 
para vivermos melhor.
Oportunidade para termos es-
tilos de vida mais saudáveis, no 
convívio com outras pessoas, 
na prática de atividades físicas 
e no reforço da comunidade da 
Freguesia de Benfica. Sair do 
sofá, de em frente ao televisor, 
deixar de estar online no com-
putador ou largar os comandos 
da consola para desfrutar da 
Freguesia, ao ar livre, nos equi-
pamentos comunitários ou nos 
serviços e eventos que organiza-
mos.
Oportunidade para valorizar 
o território como espaço de 
qualidade de vida, nos espaços 
verdes, na mobilidade, na 
preservação do património e na 
educação para uma adequada 
atitude cívica de respeito pelos 
outros e pelo que é de todos.
Oportunidade para apoiar o 
comércio local, as dinâmicas 
sociais e associativas e as ne-
cessidades do espaço urbano 
em que estamos inseridos, com 
uma forte presença de meios de 
transportes, de pessoas e de ani- 

mais de companhia. Foi assim, 
com a criação de cerca de 800 
luga- res de estacionamento nos 
últimos anos e assim contin-
uará a ser, com melhor espaço 
urbano, melhores transportes 
públicos e uma permanente 
atenção para as solicitações dos 
cidadãos.
O território existe para estar ao 
serviço das pessoas e as obras são 
feitas em função das pessoas.  

A nossa obra são as pessoas, e 
isso é o que nos mobiliza.
Mobiliza nos recursos dis-
poníveis, no envolvimento 
de outras entidades que con-
tribuem para as respostas e 
para as intervenções em Ben-
fica e na ambição em querer 
o espaço público como opor-
tunidade para viver a nossa 
Freguesia, com segurança, 
mobilidade e alegria.

É para continuar este trabalho 
que procuramos ser exigen-
tes, connosco, com a Câmara 
e com todas as entidades que 
podem e devem dar um con-
tributo para que a sua vida na 
Freguesia seja ainda melhor, 
no nosso espaço público, que 
partilhamos como comuni-
dade.
É com essa determinação que 
defendemos a freguesia.

Benfica em números

100
PARTICIPANTES

NAS CAMINHADAS SENIORES 
DE FEVEREIRO

26
KM PERCORRIDOS

EM FEVEREIRO
NAS CAMINHADAS SÉNIOR

30º
ANIVERSÁRIO

DA ASSOCIAÇÃO 
O COMPANHEIRO

400
IDOSOS INSCRITOS

NO PROGRAMA 
“MEMÓRIA ATIVA SÉNIOR”

2300
CRIANÇAS

NO CORSO DE CARNAVAL 
DE BENFICA

20º
ANIVERSÁRIO

DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DO BAIRRO DAS PEDRALVAS

14
CLUBES E ASSOCIAÇÕES 

DESPORTIVOS
EM BENFICA

2540
 UTENTES

NOS COMPLEXOS DESPORTIVOS 
DE BENFICA E DA BOAVISTA

60
PARTICIPANTES

NO CURSO FORMAÇÃO 
GESTÃO DE PISCINAS

20
ANOS DA ESTREIA

DA CONVERSA DA TRETA NO 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

O ESPAÇO PÚBLICO 
COMO OPORTUNIDADE
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RÁDIO RENASCENÇA ABRE PORTAS
A BENFICA NO DIA DA RÁDIO

FESTIVAL DA JUVENTUDE
REGRESSA A BENFICA

BENFICA ACONTECE - NOVA AGENDA
DE EVENTOS DA FREGUESIA

“TRETA” REGRESSA AO AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES 20 ANOS DEPOIS

ATRASO DAS OBRAS
NA ESTRADA A-DA-MAIA

ADAPTAÇÃO AO NOVO SEMÁFORO 
DA RUA RODRIGUES MIGUÉIS

TRÂNSITO JUNTO À ESTAÇÃO
DE BENFICA

ARÓMETRO
DE BENFICA

A Associação de Moradores do 
Bairro das Pedralvas comemo-
rou a 19 de fevereiro o seu 20º 
aniversário, com uma festa na 
rua para todos os moradores.

Os vogais da Ação Social e da 
Educação, Carla Rothes e Ri-
cardo Marques representaram 
a Junta de Freguesia de Benfica 
nesta iniciativa comemorativa 
do aniversário de uma das As- 
-sociações de Moradores com 
maior dinamismo e atividade de 
Benfica, e que ao longo destes 
anos tanto tem trabalhado em 
prol do Bairro das Pedralvas e de 
Benfica.

ASSOCIATIVISMO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS PEDRALVAS   
FAZ 20 ANOS

HOUVE UM TEMPO EM QUE AS BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS 

ERAM SOBRETUDO NA RUA, EM QUE ESTA ERA O CENTRO DOS 

SEUS SONHOS, RELAÇÕES E MEDOS. 

Ao longo dos últimos anos, 
temos trabalhado para recuperar 
a importância do espaço público 
como território de sensações 
positivas, de relações comunitárias 
e de valorização da nossa 
identidade como freguesia.
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Realizou-se a 8 de fevereiro 
mais uma visita de trabalho 
a um bairro de Benfica, desta 
vez ao Bairro de Santa Cruz.
Inês Drummond , Presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica e a 
sua equipa estiveram neste bairro 
para conversar com os moradores 
e identificar localmente os pro-

blemas existentes para encontrar 
as melhores soluções.
Estacionamento, mobilidade, 
acessibilidade, espaços verdes, 
calçadas e iluminação foram 
alguns dos temas abordados, 
sendo considerados prioritári-
os pelos representantes dos 
moradores da zona.

DESPORTO

TORNEIO DE FUTEBOL 7 - VETERANOS
Começa já a 13 de março o Torneio de Futebol 7 de Veteranos 
de Benfica, uma iniciativa que conta com o apoio de todas as 

associações e clubes da freguesia e que visa promover o desporto e 
convívio entre todos.

Para participar basta ter mais de 35 anos, criar uma equipa e 
inscrever-se! O torneio realiza-se às segundas-feiras, entre as 20h00 

e as 00h00, nos campos do Clube Desportivo Lisboa e Águias.
Saiba mais em www.jf-benfica.pt

ESPAÇO PÚBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARINHO
No âmbito da requalificação da zona da Rua Prof Santos 

Lucas, para reorganização da circulação na via, melhoria do 
estacionamento e acessibilidade pedonal, a decorrer durante 
os meses de março e abril, vai ser realizada a pavimentação 

total da Rua José Marinho.
Para melhorar a circulação nesta artéria, após a conclusão 

desta intervenção, a Rua José Marinho vai passar a ter apenas 
um sentido.

ESPAÇO PÚBLICO

VISITAS BAIRRO A BAIRRO 
SANTA CRUZ E AV. GOMES 
PEREIRA

ESPAÇO PÚBLICO

OBRAS NA ESTRADA 
DE A-DA-MAIA PELO MENOS 
ATÉ AO FINAL DE MARÇO

Decorrem há um ano as obras 
que a Infraestruturas de Portu-
gal está a levar a cabo na Estra-
da A-Da-Maia para desvio do 
caneiro de Benfica / Alcântara. 
Esta obra, que tinha previsto 
um prazo de execução de 12 
meses, tem vindo a sofrer al-
guns atrasos.
Em declarações ao Jornal b, o 
Engenheiro José Luís Faleiro, 
Gestor de Empreendimentos 
na Infraestruturas de Portugal, 
explicou que “os atrasos se de-
vem ao facto de ser uma obra 
subterrânea, onde por vezes so-
mos surpreendidos com proble- 
mas que não estavam previstos 
e estes percalços atrasam inevi-         
tavelmente a obra. Sabemos 
que os constrangimentos são 
muitos para os moradores e 

para o comércio. Temos recebi-
do várias reclamações às quais 
tentamos responder da melhor 
forma possível.”
O Engenheiro José Luís Faleiro 
diz ainda, “compreendo o trans- 
torno causado pelas obras, mas 
apelo à paciência dos moradores 
e do comércio local”. Adianta 
que “até ao final do primeiro tri-
mestre a obra estará concluída”.
Inês Drummond, presidente 
da Junta de Freguesia de Ben-
fica, já reforçou o pedido para 
que, depois de concluída a 
obra, a Infraestruturas de Por-
tugal, requalifique a Estrada 
A-Da-Maia para reordenação 
do trânsito e aumento dos lu-
gares estacionamento, não es-
quecendo a melhoria das aces- 
-sibilidades pedonais.

A 22 de fevereiro, foi a vez da 
Av. Gomes Pereira receber a 
visita desta equipa de trabalho 
presidida por Inês Drummond, 
que aqui esteve a ouvir os 
moradores e comerciantes para 
identificar as situações a resol-
ver, neste arruamento princi-
pal da freguesia.

“Uma Aula em cada Bair- 
-ro” é uma nova atividade 
de desporto e saúde, mensal 
e gratuita, à disposição dos 
moradores de Benfica.
Desde fevereiro, e nas últi-
mas sextas feiras de cada mês, 
passou a ser possível partici-

par numa aula ao ar livre e 
praticar atividade física num 
dos Bairros da freguesia.
No passado dia 24 de fe-
vereiro, 25 pessoas partici-
param nesta aula aberta, que 
decorreu no novo parque fit-
ness do Calhariz.

O Bairro do Calhariz foi o 
primeiro a receber esta ativi-
dade mensal, totalmente gra-
tuita e aberta a toda a popu-
lação.
Para participar, basta trazer 
o equipamento adequado e 
aparecer!

DESPORTO

UMA AULA 
EM CADA 
BAIRRO

ESPAÇO PÚBLICO

MAIS ACESSIBILIDADE       
NAS PEDRALVAS EM CURSO

Em 2010 os moradores de 
Benfica mobilizaram-se em 
torno do Orçamento Partici-                                            
pativo de Lisboa e conquis-
taram 500 mil euros para tor-
nar Benfica numa freguesia 
mais acessível. 
O Bairro das Pedralvas, por 
ser uma das zonas com maior 
número residentes, foi defini-
do como uma das áreas pri-
oritárias desta intervenção, que 
por delegação de competências 
da CML, está a ser executa-
da pela Junta de Freguesia de 
Benfica. O primeiro lote de 10 
passadeiras está quase concluí-

do, e em breve todo o Bairro 
das Pedralvas será acessível a 
todos os cidadãos. 
A velocidade de circulação 
dos automóveis e a segurança 
de peões na rua das Pedral-
vas eram também grandes 
preocupações nesta zona, por 
isso, foram introduzidas algu-
mas medidas de acalmia de 
trânsito, para prevenir a ocor- 
-rência de acidentes.
Nesta intervenção, tal como 
em todas as que estão a decor-                                               
-rer na freguesia, há uma 
preocupação em ordenar o 
estacionamento, e se possível 

aumentá-lo, uma vez que 
grande parte das habitações 
não têm garagem própria, e 
esta é uma das prioridades 
dos moradores. Com a inter-
venção em curso no bairro 
das Pedralvas, vão ser criados 
mais 10 lugares de estaciona-
mento. Está também em estu-
do na CML a possibilidade de 
aumentar os lugares de esta-
cionamento em algumas das  
ruas adjacentes, onde a reor-
denação e legalização do esta-
cionamento no eixo central, 
poderá vir a solucionar alguns 
problemas.

NO 20º ANIVERSÁRIO  
DA ASSOCIAÇÃO,   
QUE BALANÇO FAZ?
O balanço destes 20 anos é 
muito positivo, embora o 
inicio não tenha sido fácil. 
Com as obras da CRIL ficá-
mos sem sede, e apenas com 

o empenho do ex-presidente 
Gabriel Gama, antigas di-
reções, e algumas entidades 
que reconhecem o trabalho 
desta associação, consegui-
mos o nosso espaço físico. 
A Associação de Moradores 
do Bairro das Pedralvas tem 
como objectivo melhorar a 
vivência de quem habita o 
bairro. Estar perto dos mora-
dores é a principal valência da 
associação, tratando-se de um 
trabalho em conjunto, onde 
todos participam.  Conside-
ro que ainda há muito a fazer 
por este bairro, mas estamos 
no bom caminho.

QUE PAPEL A JUNTA 
DE FREGUESIA DE 
BENFICA TEM NA VOSSA 
ASSOCIAÇÃO?
Trabalhamos diariamente com 
os diversos pelouros, estreitando 
a ligação e comunicação entre 
a população do bairro das Pe-
dralvas e a Junta de Freguesia. É 
essencial existir esta ponte entre 
os moradores e o poder local, 
para que se consiga chegar mais 
eficientemente às necessidades 
dos fregueses do bairro das Pe-
dralvas. Durante os últimos 

mandatos tivemos o apoio da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
o que tornou o nosso trabalho 
mais útil e ativo.

QUAL IMPORTÂNCIA 
DESTA OBRA, PARA O 
BAIRRO DAS PEDRALVAS?
Os melhoramentos feitos  
trazem benefícios aos mora-
dores, embora tragam alguns 
constrangimentos durante a 
sua execução. O rebaixamento 
dos passeios junto às passadei-
ras de peões torna mais segura 
a chegada de moradores, ido-

sos e pessoas com mobilidade 
reduzida, reaproximando o 
bairro à estrada de Benfica e ao 
mercado. Ao encurtar a largu-
ra da via na rua das Pedralvas 
evita-se a velocidade excessiva, 
prevenindo acidentes graves 
que já ocorreram. Aguarda-
mos ainda que sejam pintados 
lugares de estacionamento na 
rua Lucília Simões, rua Aura 
Abrantes e rua Costa Costi- 
nha, de forma a evitar o cons- 
trangimento causado pelo ele- 
vado número de carros que aí 
se concentram, insuficiente 
para o número de habitantes 
destas ruas.

ENTREVISTA

FREDERICO SEQUEIRA, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO     
DE MORADORES DO BAIRRO DAS PEDRALVAS, FALA AO JORNAL B

PASSEIOS

FESTIVAL 
DO QUEIJO

A Junta de Freguesia de 
Benfica está a organizar uma 
visita a Feira do Queijo da 

Serra em Oliveira do Hospital 
nos dias 11 e 12 de março.

O passeio tem um valor de 10€ 
incluindo a visita e o almoço.

COMÉRCIO

PARABÉNS CARTÃO B!
A 10 de março faz um ano que a Junta de 
Freguesia de Benfica lançou o Cartão B. 

Cerca de 200 comerciantes já se associaram a 
este cartão que dá aos seus utilizadores vantagens 
e descontos no comércio e serviços de Benfica.

O Cartão B poderá ser solicitado junto dos 
lojistas aderentes ou nos serviços da Junta. 
Saiba mais no site www.omeucartaob.pt

FEIRAS

FEIRA DO ARTESANATO 
Entre as 10h00 e as 
18h00, no primeiro 
sábado de cada mês! 
Visite-nos na Estrada 
de Benfica (junto à 

Pastelaria Nilo) e conheça 
o trabalho dos cerca de 40 
artesãos que mensalmente 

participam nesta Feira!
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DESPORTO

VIDA SAUDÁVEL EM BENFICA
BENFICA É DAS FREGUESIAS DE LISBOA QUE OFERECE MAIS E MELHORES CONDIÇÕES
PARA A PRÁTICA DE DESPORTO

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
EM BENFICA

CLUBES E ASSOCIAÇÕES
DESPORTIVAS DE BENFICA 

ATIVIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

Proporcionar uma melhor quali-                                                           
dade de vida aos moradores 
de Benfica e criar as melhores 
condições para a prática do 
desporto e para a manutenção 
de um estilo de vida saudável 
é uma das missões da Junta de 
Freguesia de Benfica. 
A prática de desporto regular e 
a participação num conjunto 
de atividades desportivas ao ar 
livre direcionadas às várias faixas 
etárias, já faz parte do dia-a-dia 
de muitos dos moradores de 
Benfica, que encontram perto 
de casa uma grande variedade 
de propostas para se manterem 
em forma.
O “Clube de Corrida e Cami- 
nhada”, por exemplo, realiza-se 
gratuitamente todos os sábados 
de manhã no Parque Florestal 
de Monsanto. Já as “Caminha-
das Seniores”, ocorrem todas as 
quintas de manhã e percorrem 
vários pontos da cidade de Lis-
boa.
Desde fevereiro as aulas ao ar 
livre passaram a ir ao encontro 
das pessoas nos bairros onde 
residem, com o lançamento da 
iniciativa “Uma aula em cada 
Bairro” a decorrer na última sex-
ta feira de cada mês, que con-
siste na realização de uma aula 
na rua, aberta à população local. 
Também a prevenção é abran-
gida, com o Gabinete de Avali- 
ação e Aconselhamento para a 
Atividade Física (que se deslo-
ca mensalmente, a um ponto 
da freguesia para convidar 
a população a medir alguns 
parâmetros da sua saúde), e 
com a realização mensal de 
Ações de Sensibilização de 
Saúde, que abordam temas 
como a gripe ou os cuidados 
a ter com o frio, ou realizam 
ainda vários rastreios.

Para além de todas esta ativi-
dades, Benfica dispõe ainda de 
um Parque Aventura (o BX Ad-
venture Park) e dois Complexos 
Desportivos, o de Benfica e o 
do Bairro da Boavista que têm 
um conjunto de instalações e 
inúmeras atividades que pos- 
-sibilitam a prática regular de 
desporto.
As piscinas, dispõem de um 
vasto conjunto de modalidades 
entre as quais, natação para 
bebés, crianças, jovens e adultos, 
a hidroginástica, a hidroterapia 
e até natação adaptada, (a Jun-
ta de Freguesia de Benfica é a 
única da cidade a oferecer este 
serviço).
Nos ginásios é possível frequen-
tar mais de 20 modalidades sa- 
tisfazendo as necessidades dos 
utilizadores mais jovens, mais 
idosos, mais competitivos ou 
apenas interessados em manter 
a boa forma. 
Já o ringue António Livramento, 
bem como o Pavilhão da Boavis-
ta oferecem excelentes condições 
para a prática do Futsal, Patina-
gem Artística ou  Basquetebol.
Para além das instalações 
desportivas e das atividades dis-            
ponibilizadas pela Junta de 
Freguesia, Benfica conta ainda 
com a incontornável parceria 
com 14 Associações Desporti-
vas, recreativas e Clubes que re-
forçam a oferta de modalidades 
e equipamentos à disposição de 
todos os utilizadores. São, no to-
tal, mais 25 disciplinas desporti- 
vas praticadas diariamente nos 
Clubes da freguesia, que para 
além de promoverem a prática 
do desporto e da vida saudável 
em Benfica, têm vindo a con-
quistar vários títulos e sucessos 
desportivos nas mais diversas 
modalidades.

2540utentes
EM 2016

complexos desportivos 
de benfica 

e do bairro da boavista
36

modalidades][ DIÁRIO

3520participantes
EM 2016

bx
parque aventura 8

modalidades][ POR
MARCAÇÃO

PARQUE FLORESTAL 
DE MONSANTO

O COMPANHEIRO 
[ FUTSAL, FUTEBOL ]

GRUPO CULTURAL E 
RECREATIVO “OS KAPAS” 

[ FUTSAL, SNOOKER ]

CLUBE DE JUDO 2009
[ JUDO ]

VERMELHO VIRTUOSO 
[ PATINAGEM ARTÍSTICA ]CLUBE FUTEBOL BENFICA

[ FUTEBOL, PATINAGEM 
ARTÍSTICA, HÓQUEI EM CAMPO, 

HÓQUEI, GINÁSTICA, PADEL, 
KARATÉ, CAPOEIRA, TAI-CHI, 

YOGA, ZUMBA ]

CENTRO DE ARTES MARCIAIS 
DE BENFICA  [ KARATÉ ]

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
RECREATIVA MATA DE BENFICA 
[ XADREZ, VÓLEI, TÉNIS DE MESA, 

BASQUETEBOL, FUTSAL, ATLETISMO ]
GRUPO DESPORTIVO DO 
CALHARIZ DE BENFICA 

[ FUTSAL ]

CASA PIA ATLÉTICO CLUBE 
[ FUTEBOL, HÓQUEI EM CAMPO, LUTAS 

AMADORAS, GINÁSTICA, FUTSAL, TÉNIS DE MESA ]

CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO 
DO BAIRRO DA BOAVISTA 

[ FUTSAL, GINÁSTICA ]

CLUBE DESPORTIVO LISBOA E ÁGUIAS
[ FUTEBOL, CICLOTURISMO, KICKBOXING ]

CAMPO DE FUTEBOL

LISBOA TÉNIS CLUBE
[ TÉNIS ]

CAMPO DE RÂGUEBI

CLUBE DESPORTIVO DIREITO
[ RUGBY ]

CAMPO DE TÉNIS

PISTA DE BMX

COMPLEXO DESPORTIVO DA BOAVISTA

ESTÁDIO PINA MANIQUE

CAMPO DE FUTSAL

BX-PARQUE AVENTURAESTÁDIO CFB

CAMPOS DE PADEL
COMPLEXO DESPORTIVO DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE BENFICA

PAVILHÃO ESCOLA QUINTA DE MARROCOS

PAVILHÃO ESCOLA SECUNDÁRIA DE BENFICA

NÚCLEO DE CORFEBOL DE BENFICA 
[ CORFEBOL ]

CAMPO DE FUTSAL

PISTA DE RADIOMODELISMO DE MONSANTO

380 participantes
DESDE MAR 2015

BENFICA
AVENTURA ][ SEMANAL

(MAR/OUT)13
modalidades

55 participantes
DESDE ABR 2016

BENFICA
ATIVA +60 ][ SEMANAL4

atividades

250 participantes
DESDE JAN 2016

CLUBE DE CORRIDA 
E CAMINHADA ][ SEMANAL

passeio
caminhada e/ou

corrida

160 participantes
DESDE OUT 2016

CAMINHADAS
SENIORES ][ SEMANAL

caminhadas 
culturais 

e turísticas

250 participantes
EM 2016

CORRIDA AVENTURA
PAIS & FILHOS ][ ANUALcorridas

em família
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VIVER BENFICA

BENFICA ACONTECE
CULTURA

‘FILHO DA MÃE’ 
NO 92º ANIVERSÁRIO   
DE CARLOS PAREDES 

O 92º aniversário do nasci-
mento de Carlos Paredes, foi 
assinalado com um concerto 
que contou com a presença de 
um nome revelação da nova 
geração da guitarra portugue-
sa, Filho da Mãe. Rui Carvalho 
adotou este nome artístico 
para o seu projeto a solo liga-
do à guitarra clássica. 
Carlos Paredes teria feito 92 
anos a 16 de fevereiro. Nas-
ceu em Coimbra e a guitarra 
portuguesa já era uma autên-
tica segunda natureza na sua 
família: bisneto, neto e filho 
de guitarristas, começou a 
dedilhar a guitarra portugue-
sa aos 4 anos de idade. Por 
insistência da mãe frequenta 
aulas de violino e piano, que 
lhe acrescentam a cultura mu-
sical.
Chega a Lisboa em 1934 e 
dedica-se completamente à 
guitarra. 15 anos mais tarde 
já colabora regularmente num 
programa que o pai tem na 
Emissora Nacional.

Chega a ser preso pela PIDE, 
acusado de pertencer ao PCP, 
e em 1962 compõe a banda 
sonora do filme “Os Verdes 
Anos”, do realizador Paulo Ro-
cha. Decorridos 5 anos grava 
“Guitarra Portuguesa”, o seu 
primeiro disco. Curiosamente, 
Carlos Paredes pouco gravou 
ao longo da sua vida e carrei-
ra: era tão talentoso quanto 
modesto em relação à sua arte.
Dizia que amava demasiado a 
música para que dependesse 
dela para viver e por ser um 
perfeccionista, chegou mesmo 
a iniciar gravações que não che-
garia a concluir. Em 2003, pou-
co menos de um ano antes da 
sua morte, a sua obra foi  reuni-
da em 8 CD´s que perpetuam 
o seu legado musical. Morreu a 
23 de Julho de 2004 e a guitar- 
-ra portuguesa nunca mais soou 
da mesma maneira.
Carlos Paredes está imortali- 
zado na freguesia de Benfica, 
através do auditório batizado 
com o seu nome. 

Em Benfica há um novo proje-
to para divulgar e dar a conhe-                                                 
cer tudo o que acontece na 
freguesia. “Benfica Acontece” é 
uma agenda online que vai re-
unir num único suporte toda a 
informação sobre as iniciativas 
que ocorrem em Benfica. 
Esta plataforma, disponibili-

zada pela Junta de Freguesia 
de Benfica, vai permitir uma 
melhor promoção e divulgação 
das várias atividades locais, 
promovidas pela Junta ou pelas 
várias associações ou entidades 
locais. Cada entidade terá um 
login de acesso a esta platafor-
ma, para colocar na agenda to-

dos os seus eventos e iniciativas.
A agenda “Benfica Acontece” 
foi apresentada numa reunião, 
dia 8 de fevereiro, no Auditório 
Carlos Paredes, com mais de 30 
associações locais e entidades 
da freguesia, e será lançada ofi-
cialmente ao público no próxi-
mo mês de março.

INICIATIVAS

FESTIVAL DA 
JUVENTUDE
DE VOLTA
A BENFICA 

DESPORTO AVENTURA

BENFICA AVENTURA  
NA SERRA DA ESTRELA

Escalada, Rappel e Trekking 
num fim de semana aventu-
ra na Serra da Estrela foi a 
proposta do programa Ben-
fica Aventura de 17 a 19 de 
fevereiro.
Mais de 40 “aventureiros” 
aceitaram o desafio e foram 
até à Serra da Estrela para 
um fim de semana de muita 
adrenalina, aventura, ar puro 
e paisagens inesquecíveis!
O fim de semana aventura na 
Serra da Estrela, foi a primei-
ra saída outdoor do programa 
Benfica Aventura, estando 
previstas para os próximos 
meses várias outras saídas tu- 
rismo aventura, como o Rafting 

e Passadiços do Paiva a 4 e 5 
de março, a Surf Trip na Cos-
ta Alentejana ou o Canyoning 
na Ribeira da Pena ou Desci-
da do Rio Zêzere em maio.
O Benfica Aventura, lançado 
em 2015, tem como prin-
cipal objetivo a promoção 
do Desporto e do Turismo 
Aventura em Benfica, pro-
porcionando a oportunidade 
à população em geral de 
praticar Desporto Aventura 
a baixo custo ou gratuita-
mente.
Para mais informações e ins- 
crições no programa Benfi-
ca Aventura consulte www.
jf-benfica.pt

MAIS DE 40 PARTICIPANTES NUM FIM DE SEMANA REPLETO   
DE ADRENALINA E AVENTURA

De abril a junho de 2017, re-
aliza-se a 3ª edição do Festival 
da Juventude.
Com uma programação criada 
a pensar nos jovens da fregue-
sia, o Festival da Juventude irá 
decorrer durante mais de quase 
três meses em diversos equi-

pamentos e espaços públicos 
de Benfica (como o Auditório 
Carlos Paredes, os Complexos 
Desportivos de Benfica e 
Boavista ou os jardins da fregue-
sia) ou noutras zonas do país.
Concertos, Festivais de Músi-
ca, Torneios Desportivos, 

Teatro, Desporto Aventura 
são apenas algumas das ini-
ciativas agendadas para este 
Festival!
A programação destas inicia-
tivas dedicadas à juventude 
será divulgada durante o mês 
de março.

INTERGERACIONALIDADE

SABER NA COZINHA
Saber na Cozinha é uma iniciativa que pretende promover o 

envolvimento da população sénior com os mais novos.
Esta atividade, que se realiza uma vez por mês nas escolas de Benfica, 
tem como objetivo promover a intergeracionalidade, as relações de 

partilha e o crescimento coletivo, através da culinária.
No início de fevereiro, o Saber na Cozinha realizou-se no Jardim de 
infância nº1, com a participação de 6 seniores e 75 crianças. Nesta 
experiência os seniores preparam receitas e as crianças cozinharam, 

numa excelente partilha de experiências entre gerações!

AGENDA SÉNIOR

VISITAS SÉNIOR
No âmbito da agenda cultural sénior, 

realizou-se no passado dia 10 fevereiro, uma 
visita ao Museu Amália. Também no dia 24 
de fevereiro um grupo de idosos foi visitar o 

Castelo de São Jorge.
Para o mês de março está prevista uma visita 
ao Museu do Fado e uma visita ao Museu do 

Azulejo.

AÇÃO SOCIAL

MEMÓRIA ATIVA SÉNIOR
O Projeto MAS - Memória Ativa Sénior, da Junta de 

Freguesia de Benfica foi apresentado no seminário “Inovações 
no Ensino: tecnologias no Ensino/Formação de Grupos Alvo 

Específicos”, a convite da Citeforma, com a comunicação 
Formação para Seniores.

O MAS, que conta atualmente com aproximadamente 
400 idosos inscritos, é desenvolvido em parceria com a 

COPELABS/ULHT, responsável pela criação da plataforma 
de informática que é utilizada para a estimulação cognitiva.

FORMAÇÃO

BENFICA CONTINUA A FORMAR
Promoção da Atividade Física nas Autarquias é o próximo 

curso de formação do projeto Formup Benfica, a realizar no 
próximo dia 11 de março.

Esta é uma ação de formação contínua certificada pela DGERT 
e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com 

atribuição de Unidades de Crédito para revalidação dos Títulos 
Profissionais de Técnico de Exercício Físico e de Diretor Técnico.
A Junta de Freguesia de Benfica, é a primeira e única, junta de 
freguesia do país certificada para ministrar formação nesta área.

ARTE

LANÇAMENTO STREET 
ART LISBON 2 NO MU 
WORKSPACE
Decorreu a 10 de fevereiro no 
MU Workspace Lisboa, em 
Benfica, o lançamento do Livro 
Street Art Lisbon 2.
“Street Art Lisbon 2” é um 
mini-álbum (que também é 
roteiro) sobre o que melhor 
houve em Lisboa de arte ur-
bana entre 2014 e 2016.
O livro reúne as obras de ar-
tistas nacionais e internacio-
nais que coloriram, nos últi-
mos anos, a cidade de Lisboa. 
Um álbum com um formato 
prático e leve, com as coorde-
nadas GPS das obras e mapa 
incluído.

Este é um livro que pretende 
prestar homenagem aos que 
continuam a tornar a cidade de 
Lisboa num centro de arte urba-
na de referência mundial.
Inês Drummond, presidente 
da Junta de Freguesia de Ben-
fica e os vogais Carla Rothes  e 
Ricardo Marques e estiveram 
presentes nesta iniciativa que 
decorreu no Mu Workspace 
Lisboa, um espaço e um con-
ceito de inspiração cowork para 
freelancers e empreendedores.
Fotografias cedidas por:   
MU Workspace Lisboa   
e Ph: Cláudia Teixeira.

A JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA LANÇA AGENDA DE EVENTOS
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Comemorou-se a 13 de fe-
vereiro o Dia Mundial da Rá-
dio, e para celebrar, a Rádio 
Renascença, que inaugurou re-
centemente as suas instalações 
na Quinta do Bom Pastor em 
Benfica, abriu as portas à co-
munidade e recebeu ao longo 
do dia várias visitas de pessoas 
da freguesia!
De manhã, Inês Drummond, 
presidente da Junta de Fre- 
guesia de Benfica, esteve nos 
estúdios e deu uma pequena 
entrevista para o programa 
“Olá Manhã!”. Também um 
grupo de idosos esteve a visi-

tar os estúdios e a assistir a um 
concerto de Armando Gama.
À hora de almoço foi a vez de 
uma turma de alunos do 1º ci-
clo da escola Prof. José Salvado 
Sampaio e de uma turma de 2º 
ciclo da EB Quinta de Marro-
cos visitarem os estúdios da 
RFM, Mega Hits, Rádio Sim 
e Renascença.
Os jovens do projeto Retrocas 
também participaram neste 
“Open Day” da Renascença, 
e visitaram a redação e os es-
túdios desta estação, assistin-
do em direto ao trabalho dos 
profissionais da rádio!
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CIDADE

CONCURSO SARDINHAS 
FESTAS DE LISBOA 2017

Está aberto o concurso de sardinhas para as Festas de Lisboa. 
Crianças e adultos, artistas e amadores, portugueses e estrangeiros: 

todos podem participar com uma sardinha digital ou física. O tema 
deste ano são os 3R: reciclagem, reutilização e redução. Crie a sua 
própria sardinha e participe! Os projetos podem ser entregues até 
15 de março e os resultados serão anunciados no fim do mês de 

maio.  As cinco melhores sardinhas recebem 2000 euros e vão estar 
nas Festas de Lisboa de 2017.

FORMAÇÃO

CURSO FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PISCINAS
ESGOTADO

A 1ª edição do curso de formação Gestão de Piscinas, que 
decorreu a 18 e 19 de fevereiro no Auditório Carlos Paredes, foi 

um sucesso de participação, com inscrições esgotadas e a presença 
de 60 formandos vindos de todas as zonas do país.

Está já a ser preparada uma segunda edição a realizar em 
data a anunciar brevemente.

APOIO SOCIAL

RECOLHA SOLIDÁRIA DE ALIMENTOS
Decorreu a 11 de fevereiro, no Pingo Doce da Av. Grão 

Vasco, uma campanha solidária de Recolha de Alimentos 
a favor das famílias carenciadas de Benfica, que contou 

com a participação de voluntários da Refood e da Junta de 
Freguesia de Benfica.

O resultado desta campanha será doado às famílias mais 
carenciadas referenciadas pela Junta de Freguesia e pelas 

várias instituições.

DESPORTO

MAIS DOIS CLUBES
CAMPEÕES 

EM BENFICA!
A 11 e 12 de fevereiro, dois clubes da freguesia de Benfica, o 

Clube Futebol Benfica e o Casa Pia, foram a Valongo ganhar a 
taça de campeões nacionais de Hóquei de Sala nos escalões de 

sub11 (Clube Futebol Benfica) e sub15 (Casa Pia)!
Parabéns aos atletas e aos clubes campeões!

A Quinta do Peres situa-se num 
palacete com grandes jardins, 
na Travessa Francisco Resende, 
em pleno Parque Florestal de 
Monsanto. Atualmente é um 
infantário e escola primária, o 
“Beiral”.
Os primeiros registos de uma 
quinta naquele local remontam 
ao ano de 1702, contudo não 
se sabe ao certo se se trata da 
mesma quinta. Passando por 
vários proprietários ao longo 

de mais de 100 anos a Quinta 
deve o seu nome a um negoci-
ante, por ter sido ele quem a 
reconstruiu e aprimorou, du-
rante o primeiro quartel do séc. 
XIX.
Em 1835, António Vitor Perei-
ra de Sousa Peres comprou a 
Quinta da Fonte do Calhariz. 
O palacete estava muito degra-
dado devido à ação do tempo 
e ao facto de ter estado aban-
donado sete anos. O palacete 

foi totalmente remodelado 
mantendo a arquitetura inicial 
e tomando um novo nome 
que persiste até aos nossos dias: 
Quinta do Peres. 
Tornou-se por fim numa es-
cola particular. O palacete foi 
adaptado para ser possível dar 
aulas no seu interior. Os jardins 
tornaram-se num recreio para 
os alunos da escola, onde lhes 
é permitido um contacto direto 
com a natureza.

BENFICA FOOTSTEPS

QUINTA DO PERES
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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CARNAVAL

ALEGRIA NO CARNAVAL EM BENFICA!

EVENTOS

2ª EDIÇÃO MONSANTO PRIMAVERA FEST
Está a chegar a 2ª edição do 
Monsanto Primavera Fest!
De 5 a 7 de maio, volta a re-
alizar-se este grande evento de 
música portuguesa, com entrada 
livre, que irá trazer para esta zona 
de Lisboa um festival com vários 
concertos e muita animação. 
Com um cartaz criado a pen-
sar em todos os que gostam de 
música portuguesa, o Monsanto 
Primavera Fest, por onde o ano 

passado passaram mais de 40  mil 
pessoas, está de volta, com muitas 
surpresas e um cartaz fantástico, 
a revelar em breve.
Organizado em parceria pelas 
Juntas de Freguesia de Benfica 
e de São Domingos Benfica, o 
Monsanto Primavera Fest vol-
ta a realizar-se na Rua Tenen-
te Coronel Ribeiro dos Reis 
(próximo da Pastelaria Califa e 
C. C. Fonte Nova).

EFEMÉRIDES

DIA DA RÁDIO
NA RÁDIO RENASCENÇA

O maior Carnaval da cidade 
chegou às televisões! A captar 
estes momentos de festa esti-
veram presentes a SIC e o jor-
nal Correio da Manhã. 
O operador de câmera da SIC 

teve que “embarcar” no nosso 
trio elétrico, para filmar o mar 
de crianças que participaram 
no corso, e as nossas câmaras 
fotográficas apanharam este 
momento!

SIC E CM   
NO CARNAVAL  
DE BENFICA

O habitual desfile de Car-
naval das escolas de Benfica 
contou com a participação 
de 2300 crianças dos jar-
dins de infância e escolas da 
freguesia.    
Super-Heróis ou Estações do 
ano, foram alguns dos temas 
escolhidos pelas escolas para 
este desfile, que este ano, e 
pela primeira vez, também 
contou com um Trio Elétri-
co, comandado pelos Piratas 
de Benfica!
As crianças do 1º ciclo inicia-
ram o desfile junto à Igreja de 
Benfica e exibiram as suas más-

caras ao longo da Estrada de 
Benfica até à Escola Quinta de 
Marrocos numa festa repleta de 
alegria e criatividade. 
Os mais pequeninos, dos jar-
dins de infância, fizeram um 
percurso mais curto, mas igual-
mente animado, que culminou 
também junto ao mini sam-
bódromo em frente às escolas, 
onde o público aguardava para 
assistir às breves atuações dos 
mascarados! 
Pais e pessoas que por ali passa-
vam assistiram e participaram 
neste momento de boa dis-
posição e grande animação. 

O Carnaval em Benfica, este 
ano, foi também assinalado 
com um Baile de Máscaras 
para as famílias, numa tarde 
de muita folia e animação.
Para que este dia de alegria e fes-

ta fosse também solidário, 
decorreu uma campanha de 
recolha de alimentos, sendo 
o bilhete de entrada para o 
Baile de Máscaras um ali-
mento não perecível. Como 
anfitriã deste Baile contá-
mos com a atriz Paula Luís 
que apresentou o concurso 
de máscaras e a animação 
musical foi assegurada por 
Pedro Maldito.

BAILE DE MÁSCARAS 
ANIMA SÁBADO 
DE CARNAVAL
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EM MARÇO FAZEMOS O QUÊ?

01QUA
18H30
TERTÚLIA VIAGENS
E SE A VIDA É UMA VIAGEM…   
ENCONTRO(S) COM UM VIAJANTE
Auditório Carlos Paredes 

02.09.16.23.30
QUI 08H30-12H30
CAMINHADAS SÉNIOR*
SINTRA, BAIRRO ALTO, ALVALADE, 
CRISTO REI E ALMADA, PARQUE DAS 
NAÇÕES

03SEX
10H00-18H00
GABINETE DE AVALIAÇÃO E 
ACONSELHAMENTO PARA A 
ATIVIDADE FÍSICA
Complexo Desportivo da Boavista

04SÁB
10H00-13H00
COMÉRCIO 
CARTÃO B - RUA A RUA
Avenida Grão Vasco 

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

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

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

04SÁB05DOM
(ESGOTADO)*
BENFICA AVENTURA
RAFTING E PASSADIÇOS NO PAIVA  

10SEX
10H00
AGENDA CULTURAL SÉNIOR 
MUSEU DO FADO*

11SÁB
14H00-19H00
FORMAÇÃO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA 
NAS AUTARQUIAS*
Auditório Carlos Paredes

11SÁB12DOM
10H00-18H00
OLISIPÍADAS - FASE LOCAL*
Complexos Desportivos de Benfica 
e da Boavista

09H00
PASSEIO À FESTA DO QUEIJO  
DA SERRA DA ESTRELA / OLIVEIRA 
DO HOSPITAL*

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

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

26DOM
15H00
ARRAIAL MINHOTO
GRUPO ETNOGRÁFICO DANÇAS E 
CANTARES DO MINHO
Ringue António Livramento

29QUA
21H30
TEATRO
FILHO DA TRETA
Auditório Carlos Paredes

31SEX
10H30
DESPORTO
UMA AULA EM CADA BAIRRO
Bairro da Boavista

* Sujeito a inscrição

13SEG
20H00
TORNEIO FUTEBOL 7 - VETERANOS* 
Clube Desportivo Lisboa e Águias

15QUA
11H00
SAÚDE - AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Complexo Desportivo de Benfica

16.17.18|23.24.25
QUI.SEX.SÁB 21H30
DOCUMENTÁRIO SOBRE A 
VIDA ANIMAL
OS SEGREDOS DO HOMEM
Auditório Carlos Paredes

19DOM
11H30
FESTA DE S. JOSÉ 
Bairro da Boavista

24SEX
10H00
AGENDA CULTURAL SÉNIOR 
MUSEU DO AZULEJO*

CULTURA

PALCOS DE BENFICA 
COM “FILHO DA TRETA”

Foi em 1997 que esta emble- 
mática peça estreou no Auditório 
Carlos Paredes e rapidamente se 
tornou um sucesso, trazendo ao 
Auditório mais 2700 pessoas, 
em 27 sessões sempre completa-
mente esgotadas.
Na 6.ª Edição de PALCOS DE 
BENFICA, o Auditório Carlos 

Paredes recebe a reedição desta 
“conversa”, na peça “FILHO 
DA TRETA”, com José Pedro 
Gomes e António Machado. 
Este regresso a casa acontece no 
dia 29 de março, às 21.30h.
Palcos de Benfica, é uma ini-
ciativa que já conta com cinco 
edições e tem como objetivo 
comemorar o Dia Mundial do 
Teatro e do Dia Nacional do 
Circo.
A sua 6ª edição realiza-se entre 
os dias 25 de março e 2 de abril 
e vai contar com vários espe-
táculos em todos os palcos da 

freguesia conciliando a criação 
de uma rede cultural em Benfica 
cimentada no Cartão Palcos de 
Benfica, cartão este que propor-
ciona descontos no acesso aos 
espetáculos.
Conheça todo o programa da 
semana Palcos de Benfica em 
www.jf-benfica.pt e consulte 
ainda a programação do Teatro 
Turim e Armazém 13 e Teatro 
Papa-Léguas.

O CARTÃO PALCOS DE BENFICA, ATRIBUI DESCONTOS AO LONGO DO ANO NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES,  
NO TEATRO TURIM, NO TEATRO PAPA-LÉGUAS E NO ARMAZÉM 13. PEÇA JÁ O SEU CARTÃO ATRAVÉS 
DO EMAIL CULTURA@JF-BENFICA.PT

A “TRETA” REGRESSA FINALMENTE A BENFICA, AO MESMO LOCAL, 
ONDE HÁ 20 ANOS, ESTREOU A “CONVERSA DA TRETA” COM 
ANTÓNIO FEIO E JOSÉ PEDRO GOMES.


