
1JUL2017  |     10  |  

N.º 10 | JULHO 2017 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A NOSSA OBRA SÃO AS PESSOAS
WWW.JF-BENFICA.PT

Mais de 110.000 pessoas      
no maior Arraial da cidade de Lisboa    Pág. 07

GRANDE 
ARRAIAL 
BENFICA

JORNAL

Mais de 50 espetáculos nas ruas de Benfica       
e no Auditório Carlos Paredes com alguns dos 
melhores artistas do panorama nacional.

FERNANDO MEDINA 
EM BENFICA Pág. 9
O Presidente da CML esteve 
presente na homenagem aos 
clubes e equipas Campeãs de 
Benfica na época desportiva 
2016/2017                 

NOVA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NA RUA 
DA REPÚBLICA 
PERUANA Pág. 04

UMA PROGRAMAÇÃO
CULTURAL PARA TODOS
EM BENFICA Pág. 06

CULTURADESPORTO ESPAÇO PÚBLICO



|     10 | JUL20172 3JUL2017  |     10  |  

43º
ANIVERSÁRIO DO CLUBE SOCIAL E 

DESPORTIVO DO BAIRRO
DA BOAVISTA

700
CRIANÇAS DESFILARAM 
NAS MARCHAS INFANTIS 

EM BELÉM

80
PARTICIPANTES DA MEGA
AULA DE HIDROGINÁSTICA

NA BOAVISTA

50
ARTISTAS PORTUGUESES

EM ESPETÁCULOS
EM BENFICA

110 000
PESSOAS

ESTIVERAM NO GRANDE ARRAIAL 
DE BENFICA

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

DEPOIS DAS MARCHAS, 
O ARRAIAL DE BENFICA 
DURANTE VÁRIOS DIAS, BENFICA FAZ-SE PRINCIPAL PONTO DE ATRAÇÃO 
DE LISBOA NUMA EXPRESSÃO DE VITALIDADE DA COMUNIDADE E DO 
ASSOCIATIVISMO, QUE MERECE O RÓTULO DE “MAIOR ARRAIAL DA 
CIDADE”.

O verão traz-nos o esplendor do 
espaço público. A oportunidade 
de usufruir em passeio, em lazer e 
até em trabalho de muitas das 
melhorias que, ao longo do ano, 
vamos introduzindo no espaço 
público da freguesia de Benfica.

É um tempo de encontros, de 
reencontros e de descobertas, 
nos espaços públicos, nas ruas 
e nos jardins da nossa fregue-
sia. O bom tempo cria melhores 
condições para que se saia de ca-
sa, se quebrem os isolamentos e 
possamos partilhar o nosso ter- 
-ritório com vizinhos, amigos e 
familiares.

É também o tempo de mui-
tas tradições nos nossos bair- 
-ros, nas nossas associações e 
o inigualável Arraial de Benfi-
ca. Lisboa fervilha com o San-
to António, os arraiais e as 
Marchas, mas só fica verdadei-
ramente realizada com o Grande 
Arraial de Benfica.

Não há festa como esta. Mais de 
110.000 pessoas participaram 
no nosso Arraial este ano, nu-
ma grande manifestação de usu-
fruto do espaço público, pon-
tuado pela animação musical, 
a oferta de diversões para as 

crianças, a gastronomia, o tra-
balho associativo e o convívio. 
Durante vários dias, Benfica faz-
-se principal ponto de atração 
de Lisboa numa expressão de vi-
talidade da comunidade e do as-
sociativismo, que merece o rótu-
lo de “maior arraial da cidade”.
No Arraial como em tan-
tas outras iniciativas, o que 
acontece é o resultado do tra-
balho de muita gente, da con-
vergência de muitas vontades 
e de um sentido de comuni-
dade que são uma mais valia 
da freguesia de Benfica. Como 
sempre, a Junta de Freguesia 
impulsiona ou é parceira, mas 
conta sempre com o apoio ím-
par do nosso movimento as-
sociativo, expressão maior de 
uma cidadania ativa e do com-
promisso com a comunidade 
dos que vivem, estudam, tra-
balham ou nos visitam.
O Arraial é uma festa para todos, 
das crianças aos adultos, em que 
agradecemos a compreensão de 
quem vive nas suas imediações 
pelos transtornos que este mo-
mento de afirmação da fregue-
sia de Benfica possa causar. Em 
nome da comunidade, o nosso 
obrigado pela tolerância.

É também por isso que procu- 
ramos manter um equilíbrio 
da distribuição territorial dos 
eventos pelo território da fre- 
guesia, para valorizar todos e 
não sobrecarregar ninguém, 
com perturbações dos ritmos 
de vida normais das pessoas, 
dos bairros e da freguesia.

Ao longo dos anos temos pro -
cu rado concretizar uma perma-
nen te melhoria da distribuição 
e da proximidade dos serviços 
públicos aos cidadãos. A entra-

da em funcionamento do Es-
paço do Cidadão na sede da 
Junta de Freguesia correspon-
de ao desafio de disponibilizar 
mais e melhores serviços públi-
cos. Neste novo balcão pode, 
por exemplo, revalidar a sua 
Carta de Condução, solicitar 
nova senha ou uma caderne-
ta predial junto da Autoridade 
Tributária, apresentar despesas 
junto da ADSE, tratar de assun-
tos relativos à Segurança Social, 
alterar a morada do Cartão de 

Cidadão, solicitar o Cartão Eu-
ro peu de Seguro de Doença ou 
realizar os serviços e-fatura, en-
tre muitos outros.

Benfica é assim, aposta nas pes-
soas como principal prioridade, 
sem deixar de prosseguir com a 
valorização do espaço público, 
do património histórico e das 
atividades culturais.

É com este presente, de inicia-
tivas e respostas, que construí-
mos um futuro melhor.

Benfica em números

800
ALUNOS

NAS 3 EDIÇÕES DOS JOGOS 
ESCOLARES EM BENFICA

200
PESSOAS 

PARTICIPARAM
NA COLOR PARTY

5
ANOS

A COMBATER O DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR

16
TÍTULOS DESPORTIVOS

EM BENFICA
NA ÉPOCA 2016/2017

2400
CRIANÇAS

NO DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA
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ESPAÇO DE ATENDIMENTO
NA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

RENOVADO

OBRAS NA RUA NINA
MARQUES PEREIRA

NOVO ESPAÇO CIDADÃO
EM BENFICA

CÃES SEM TRELA
NOS JARDINS DE BENFICA

ARÓMETRO
DE BENFICA

MOVIMENTO SOLIDÁRIO 
EM RECOLHA DE BENS

PARA PEDROGÃO GRANDE

GRAFITTIS – CHAFARIZ

GRANDE ARRAIAL
DE BENFICA

O 43º aniversário do Clube So-
cial e Desportivo do Bairro da 
Boavista foi celebrado no passado 
sábado, dia 19 de junho, com a 
inauguração de um novo relvado 
no seu campo desportivo.
Inês Drummond, Presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
e os vereadores da CML, Paula 

Marques e Jorge Máximo, mar-
caram presença nesta ocasião tão 
especial para o clube do bairro.
Além do momento do descerrar 
da placa e inauguração oficial do 
relvado, a manhã foi também 
marcada por um jogo amigável 
e um almoço convívio!
Parabéns ao Social!

DESPORTO

INAUGURAÇÃO
DE NOVO RELVADO
NO SOCIAL DA BOAVISTA

O Presidente da CML, Fernando 
Medina, esteve presente no ter-
ceiro dia do Grande Arraial de 
Benfica para assistir ao desfile da 
Marcha de Benfica e participar na 
homenagem prestada aos clubes 
desportivos da freguesia que se 
distinguiram na época 2016 e 
2017 pelos seus sucessos e títulos 
conquistados.
Fernando Medina deixou uma 
palavra especial para as cole-
tividades e clubes da freguesia 

salientando “o seu importante 
papel no desenvolvimento e pro-
moção do desporto e dos impor-
tantes valores que este fomenta.”
Após a entrega de prémios, Fer-
nando Medina jantou no recinto e 
visitou as mais de 30 barraquinhas 
das Associações e Clubes da Fre- 
guesia na companhia da Presiden-
te da Junta de Freguesia de Benfi-
ca, Inês Drummond e dos vogais 
Carla Rothes, Ricardo Marques, 
Tiago Rodrigues e João Roseta.

SANTOS POPULARES

FERNANDO MEDINA 
NO GRANDE ARRAIAL
DE BENFICA

Esta UCC, inaugurada a 29 
de junho no Centro de Saúde 
do Bairro da Boavista, irá pres- 
tar cuidados de saúde e apoio 
psicológico e social de âmbito 
domiciliário e comunitário, es- 
-sencialmente a pessoas, famílias 
e grupos mais vulneráveis em 

situação de maior risco ou de-
pendência física e funcional ou 
doença que requeiram acom-
panhamento próximo, e atuará 
na educação para a saúde, na 
integração em redes de apoio à 
família e na implementação de 
unidades móveis de intervenção.

SAÚDE

INAUGURAÇÃO UNIDADE CUIDADOS À COMUNIDADE 
NO BAIRRO DA BOAVISTA
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Decorridos 3 meses para além 
do prazo previsto para o termino 
da obra da Estrada-a-da-Maia, 
em declarações ao Jornal B, o 
Gestor de Empreendimentos na 
Infraestruturas de Portugal, Eng. 
José Luís Faleiro, afirma que “a 
obra estará totalmente concluí-

da no final do mês de junho”.
Esta obra que, em março de 
2017 já decorria há 12 meses e 
onde foram detetados problemas 
“na área subterrânea que não es-
tavam previstos” que provoca- 
ram atrasos, chegou a ter como 
prazo previsto de conclusão o fi-

nal do 1º trimestre de 2017. Es-
ta data acabou por não ser cum-
prida, verificando-se novamente 
um atraso, desta vez relaciona-
do com “problemas a nível hi-
dráulico na ligação do caneiro 
A-da-Maia com o caneiro de Al-
cântara”, de acordo com a expli-

cação avançada pelo responsável 
da obra da IP.
Questionado pelo Jornal B so-
bre a resolução das questões de 
mobilidade e acessibilidade pe-
donal e estacionamento na Es-
trada-a-da-Maia, solicitadas pela 
Junta de Freguesia de Benfica, o 

responsável da obra garante que 
“a sua conclusão prevê todas as ne-
cessidades a esse nível. Todas es-
sas questões estão previstas e es-
tarão concluídas no final do mês.”
Até ao fecho do jornal B a obra 
encontrava-se tal como está na 
imagem da notícia.

ESPAÇO PÚBLICO

IP CONCLUI OBRA NA 
ESTRADA-A-DA-MAIA

ESPAÇO PÚBLICO

REQUALIFICAÇÃO 
RUA DR. JOÃO DE BARROS

ESPAÇO PÚBLICO

RUA DO BOM PASTOR – CALHARIZ 

ESPAÇO PÚBLICO

REQUALIFICAÇÃO TERRENO 
NA RUA DA VENEZUELA
PARA BREVE

Iniciou no final do mês de junho 
a segunda parte da requalificação 
da Rua Dr. João de Barros, dan-
do continuidade às intervenções 
realizadas nesta rua e nas ruas 
Abel Manta e Arneiros.

Esta obra, com duração prevista 
de 90 dias, prevê o reordena-
mento do estacionamento e a 
melhoria da acessibilidade pe-
donal, mobilidade e segurança 
rodoviária nesta zona.

As condições de estacionamento 
serão melhoradas, com o orde-
namento do estacionamento ga-
rantindo mais 17 lugares que os 
existentes no local.

Vai ter início em breve a requali-
ficação de parte do terreno baldio 
por trás da Rua da Venezuela, na 
antiga passagem no caminho de 
ferro, com vista à melhoria das 
condições de mobilidade e aces-
sibilidade e criação de estaciona-
mento. Esta é uma reivindicação 

antiga dos moradores e da Junta 
de Freguesia junto da CML e que 
agora se vai tornar uma realidade.
Esta obra, da responsabilidade da 
CML, já está em fase de concur-
so para adjudicação, estando pre-
visto para breve a apresentação 
do projeto e o arranque da obra.

Junto ao Aqueduto das Águas 
Livres, no Calhariz Velho de 
Benfica, vai iniciar-se durante 
o mês de julho uma obra para 
requalificação desta entrada e 
saída no Bairro do Calhariz. 
O terreno baldio por trás do   
aqueduto será requalificado para 
criação de um parque de esta-
cionamento com 17 lugares, e 
em simultâneo, na Rua da Bura-
ca, junto ao aqueduto e espaço 
onde foram demolidas as anti-
gas casas, vai nascer uma nova 

zona de estacionamento com 
cerca de 20 lugares, melhorando 
também a acessibilidade a peões 
e as condições de segurança na 
zona.

ESPAÇOS VERDES

MELHORES ESPAÇOS VERDES 
A equipa dos Espaços Verdes da 
freguesia de Benfica tem vindo a 
efetuar um conjunto de trabalhos 
de delineamentos de canteiros, 
podas de árvores, limpeza, plan-
tações e replantações, desman-
telamento de taludes, recuper-
ação de relvados, construção de 
sistemas de regas e arranjos de 
espaços verdes em diversos locais.
Algumas destas intervenções 
foram feitas na Av. Uruguai, 
Av. Gomes Pereira, no Calhariz 
na Rua Joaquim Batalha Reis, 
Bairro do Charquinho, Quinta 
da Granja, Jardim do Mercado, 

ESPAÇO PÚBLICO

NOVA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA DA 
REPÚBLICA PERUANA ATÉ FINAL DE AGOSTO 

Na Rua da Republica Peruana 
estão a ser realizadas obras com 
vista a melhorar a acessibilidade e 
mobilidade viária e pedonal desta 
rua central de Benfica, bem co-
mo garantir o acesso de veículos 
de emergência, de limpeza urba-
na, carros de bombeiros ou am-
bulâncias, sem reduzir a oferta de 
estacionamento. 

A Câmara Municipal de Lisboa, 
em colaboração com a EDP, ao 
efetuar uma fiscalização à rede 
de iluminação pública detetou 
diversas anomalias no cabo de 
abastecimento desta rede obso-
leta com mais de 50 anos, de-
terminando assim a necessidade 
de proceder à sua atualização. A 
atual utilização de LEDs na ilu-

minação pública obrigou à subs-     
tituição integral da rede, e dos 
seus mais de 40 candeeiros e lu-
minárias na Rua da Republica 
Peruana e na Rua das Garridas.
Neste sentido, a Junta de Fre- 
guesia de Benfica, apesar de a-                                               
lheia a este problema, foi obriga-
da a adaptar os trabalhos que es-
tavam a decorrer de modo a con-

juga-los com as obras da EDP, 
com inevitável atraso no prazo 
previsto inicialmente, pois, de 
acordo com Inês Drummond 
em carta enviada aos mora-
dores “não faria qualquer sen-
tido a Junta gastar dinheiro na 
requalificação das calçadas, para 
logo em seguida a EDP abrir va-
las para intervir no subsolo, pa-

ra instalação dos cabos de rede 
elétrica.”
Neste momento, a EDP, já ini-
ciou a obra para instalação dos 
postos de transformação e rede 
de média tensão que abrangerá 
também a Estrada de Benfica 
numa substituição integral dos 
equi pamentos.
De seguida inicia-se a substi-
tuição e ligação das novas lu-
minárias de baixa tensão, com 
substituição integral de ilumi-
nação pública na Rua Republica 
Peruana e Rua das Garridas.
Só com a conclusão destes tra-
balhos se poderá retomar e con-
cluir a obra de requalificação do 
espaço público, conforme proje-
to divulgado, esperando a Jun-
ta de Freguesia que todos os tra-
balhos possam estar concluídos 
até ao final do mês de agosto.
Segundo Inês Drummond, 
“apesar dos transtornos cau-
sados pelas obras, que lamen-
tamos e naturalmente prefería-
mos evitar, consideramos que os 
benefícios de uma nova ilumi-
nação pública nesta zona, serão 
muito relevantes.”

MOBILIDADE

NOVAS PASSADEIRAS 
NO BAIRRO DA BOAVISTA
Está em curso a colocação de 
quatro passadeiras sobre-eleva-
das na Rua Rainha D. Catarina 
que irão garantir uma acalmia do 
tráfego e aumentar a segurança de 
peões nesta rua. Esta é uma medi-

da especialmente relevante neste 
local onde ocorrem frequente-
mente “corridas” informais de 
automóveis e motas.

Esta obra é da responsabilidade 

da Câmara Municipal de Lis-
boa e vem complementar os tra-
balhos de repavimentação des-
ta rua, prevendo-se que possa 
estar concluída até ao final do 
mês de julho.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

CACIFOS NA ESCOLA
PEDRO SANTARÉM

Já foram entregues na Escola Pedro Santarém 22 cacifos 
de 9 lugares para utilização dos alunos desta escola.
Esta é uma das propostas vencedoras da 5ª edição 

do Orçamento Participativo de Benfica em 2016, que 
agora se executa, dando voz à vontade da população 

que propôs e votou neste projeto.

DESPORTO

CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO
DA BOAVISTA 

O Clube Social e Desportivo da Boavista sagrou-se 
campeão Distrital de Futsal no escalão de Juvenis!

Numa final muito disputada em três jogos, realizou-se no 
dia 15 de junho o jogo decisivo em campo neutro uma vez 
que a eliminatória estava empatada a 1 jogo para cada lado. 

O Social venceu o jogo por 7-2 e levou a taça para casa!
Parabéns campeões!

PATRIMÓNIO

CHAFARIZ DE BENFICA 
A equipa do espaço público da 
Junta de Freguesia de Benfica 

iniciou a pintura do Chafariz de 
Benfica com tinta anti-grafitti, 
de modo a evitar alguns atos de 
vandalismo como os ocorridos 

nos últimos meses neste 
monumento nacional.

DESPORTO

COLOR PARTY 
A 1ª edição da Color Party de 

Benfica realizou-se no início de junho 
e foi um grande sucesso. 

200 utentes dos complexos 
desportivos participaram nas aulas 
abertas de Cross Trainnig, Pilates, 

Yoga e Zumba!
Um ambiente descontraído e de festa!

Jardim Sustentável, Parque Silva 
Porto, Bairro das Pedralvas, Prac-
eta Maestro Ivo Cruz, Rua Amélia 
Rey Colaço, Rua Dra. Pereira 
Bernardes e Rua Jorge Barradas.
A valorização dos espaços verdes, 

do ambiente urbano e do espaço 
público são preocupações con-
stantes desta Junta de Freguesia, 
e a sua manutenção e preservação 
fazem parte do trabalho diário      
destas equipas. 

DESPORTO

CLUBE CORRIDA E CAMINHADA
COM NOVIDADES 

O Clube Corrida e Caminhada tem novidades para julho!
Agora também pode participar todas as terças-feiras, às 08h, numa 

aula outdoor de alta intensidade. 
O ponto de encontro é no Complexo Desportivo de Benfica e a 

aula tem inicio na Mata de Benfica. Inclui corrida de ida e volta e a 
duração é de uma hora. 

Venha participar nesta iniciativa que começa no mês de julho!
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CULTURA

CULTURA EM BENFICA
Benfica, freguesia de raiz popu-
lar saloia, teve sempre enraiza-
da nas suas tradições e práticas 
ancestrais as festividades locais, 
feiras francas, romarias e come-
morações de índole religiosa 
popular. Os primeiros regis-   
tos datam do longínquo seculo 
XII e percorrem toda a história 
desta freguesia. Como exemplos 
temos as Festas em Benfica no 
Parque Silva Porto desde 1916 
ou o Arraial da Senhora do 
Cabo no séc. XIX referidas no 
livro do Padre Álvaro Proença 
“Benfica através dos tempos”. 
A Junta de Freguesia de Benfica 
tem vindo a apostar nos últimos 
quatro anos na criação de uma 
programação cultural diversifi-
cada e de excelência em Benfica 
eminentemente gratuita, que 
coloque a freguesia na vanguar-
da das propostas culturais da ci-
dade de Lisboa.
Nestes anos, trouxemos às ruas e ao 
secular Auditório Carlos Paredes, 
dezenas de espetáculos com alguns 
dos melhores artistas do panora-
ma nacional. Criámos conceitos 
inovadores como o Junta-te ao 

Fado, o Junta-te ao Jazz, o Benfi-
ca ao Luar (com programação de 
cinema ao ar livre), o Cartão Pal-
cos Benfica, entre outros.
Apostámos numa estratégia de 
eventos de rua em vários locais 
da freguesia de forma a pro-
porcionar a toda a comunidade 
o acesso gratuito e próximo a 
propostas culturais de grande 
qualidade: o Arraial de Ben-
fica na Alameda Padre Álvaro 
Proença, o Mercado de Natal 
no Jardim do Mercado, o Mon-
santo Primavera Fest na Rua 
Tenente Coronel Ribeiro, a Feira 
Medieval no Parque Silva Porto, 
o Benfica ao Luar com cinema 
nos espaços verdes da freguesia, 
o Dia Mundial da Música no 
Adro da Igreja ou as Comemo- 
rações do 25 abril no Palácio 
Baldaya ou o Magusto no Jardim 
do Eucaliptal.
Esta aposta da Junta de Ben-
fica, pretende comprovar que 
as propostas culturais não po-
dem ser uma exclusividade das 
grandes salas de espetáculos do 
centro da cidade, ou de me-
ga-eventos com bilheteira.

Foram muitos os artistas que 
saíram de Benfica rendidos ao 
carinho e respeito com que 
foram recebidos pelo público lo-
cal. Prova disso são por exemplo 
as palavras da Carminho quan-
do no pós-concerto, dizia que 
“poucas vezes tinha encontrado 
num recinto desta dimensão, 
um público tão conhecedor e 
amante de fado”.
Estes anos foram de afirmação de 
Benfica no panorama cultural 
da cidade, provando que a dis-                                                
ponibilização de programação 
cultural de relevo é um impera- 
tivo moral de uma autarquia 
moderna que tenha orgulho nas 
suas tradições, raízes e gentes.

Amor Electro

MARIA FÁTIMA
TRAVASSOS

António
Zambujo
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Carminho

D.A.M.A

David
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DeolindaDeolinda

Emanuel

Herman
José

HMB

Janita
Salomé

José Cid

Júlio Pereira
Miguel
Araújo

Mísia

Paulo de 
Carvalho

Quim
Barreiros

Rao KyaoSérgio
Godinho

Ruth Marlene

Rosinha

ANAQUIM DIABO NA CRUZ

JP SIMÕES

LENA SILVA

MARIA ARMANDA

MIA ROSE

PE
DR

O 
M

OU
TIN

HO MARTA PEREIRA DA COSTA

TRIBUTO POPULAR

SE
BA

ST
IÃ

O 
AN

TU
NE

S

ORQUESTRA GERAÇÃO

NO
VA

S 
VO

ZE
S

DE
 A

BR
IL

SELMA UAMUSSE

DJ PATEL

DJ PAULINO COELHO

DUO CRISPINS

FE
RN

AN
DO

 
CO

RR
EI

A 
M

AR
QU

ES

FREDDY 
LOCKS

FURAKUZA

HFPJO
AN

A 
M

EL
O

 
ARTISTAS QUE PASSARAM POR BENFICA AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS

OBRIGADO A TODOS PELOS ESPECTÁCULOS INESQUECÍVEIS QUE TROUXERAM A BENFICA[ [

Diário de Notícias, 1919

25 DE ABRIL, PALÁCIO BALDAYA BENFICA NA RUA, IGREJA DE BENFICA FEIRA MEDIEVAL, PARQUE SILVA PORTO MAGUSTO, JARDIM DO EUCALIPTAL MERCADO DE NATAL, JARDIM DO MERCADO

#GRANDEARRAIALDEBENFICA

O MAIOR ARRAIAL
DE LISBOA

A 5ª edição do Grande Arraial 
de Benfica bateu todos os re-
cordes de participação com a 
passagem de 110.000 pessoas 
pela Alameda Padre Álvaro 
Proença, ao longo de 4 dias de 
festa. Benfica saiu mais uma vez 
à rua para viver o Arraial e as-  
-sistir a uma programação mui-
to variada, para todos os gostos e 
para todas as idades.
Foram 4 dias espetaculares, de 
muito convívio e boa música, 
numa grande festa que contou 
com Rosinha, Sons do Minho, 
D.A.M.A, Carminho, Ana-                                                           
quim, Mia Rose e Sérgio Go-
dinho como cabeças de cartaz.

Um sucesso inquestionável que 
só foi possível graças à cada vez 
maior mobilização das mais de 
30 Associações e Coletividades 
locais, que em parceria com a 
Junta organizam esta festa.
O Grande Arraial de Benfica já 
se tornou numa referência na 
cidade de Lisboa, conquistando 
o titulo do “maior arraial de Lis-
boa” e ganhando cada vez mais 
destaque na imprensa nacional.
Com um investimento de cerca 
de 75.000€, o Grande Arraial de 
Benfica gerou resultados superio-                                                             
res a 300.000€ na economia lo-
cal, entre associações e comércio 
local.

Em 4 anos, provámos, lado 
a lado com o movimento 
associativo local e os 
milhares de fregueses que 
acorrem em massa às nossas 
iniciativas, que estes hábitos 
e costumes não se perderam 
e se encontram incorporados 
nas nossas tradições locais.

16.000
PARTICIPANTES

"As janelas da povoação estavam armadas 
com ricos panos, os caminhos inteiramente 
cheios de flores, as paredes caiadas que eram 
um mimo, tudo enfeitado com bandeiras  e 
uma multidão tamanha que até ali não havia 
memória de tanta gente junta.
Segundo se dizia então, em Lisboa não ficara 
carruagem ou sege nem mesmo simples 
cavalgadura que não estivesse ao serviço  
da gente que em multidão afluia a Benfica." 

in “Benfica Através dos Tempos”, Padre Álvaro Proença

[
EM 4 ANOS, PROVÁMOS,

LADO A LADO COM O MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO LOCAL E OS MILHARES

DE FREGUESES QUE ACORREM
EM MASSA ÀS NOSSAS INICIATIVAS,
QUE ESTES HÁBITOS E COSTUMES

NÃO SE PERDERAM E SE ENCONTRAM 
INCORPORADOS NAS NOSSAS

TRADIÇÕES LOCAIS.

32.000
PARTICIPANTES

60.000
PARTICIPANTES

92.000
PARTICIPANTES

110.000
PARTICIPANTES
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Em Benfica, nos últimos anos, 
o desporto tem crescido em di-
versas modalidades, assim como 
os projetos desportivos desen-
volvidos na freguesia. O futebol, 
futsal, corfebol, xadrez, volei-
bol, basquetebol, patinagem, 

ténis de mesa, natação, têm si-
do algumas das modalidades 
com destaque a nível de títulos 
e sucessos desportivos.
Os clubes e equipas que se dis-
tinguiram na época 2016/2017 
no desporto, foram homenage-

ados durante o Grande Arraial 
de Benfica, recebendo prémios e 
diplomas pela mão de Fernando 
Medina e de Inês Drummond.
Desde logo, o Clube Futebol 
Benfica sagrou-se Campeão Na-
cional Sub-11 de Hóquei de Sa-

A final do Torneio de Futebol 
7 Veteranos decorreu no dia 3 
de junho, no Campo do Clube 
Desportivo Lisboa e Águias.
O Clube Social e Desportivo do 
Bairro da Boavista foi o grande 
vencedor do torneio, vencendo 
por 4 bolas a 1, a equipa PSP, 
que ficou em segundo lugar. 
Ainda no pódio ficou a equipa 
do Casa Pia de Lisboa que ven-
ceu por 2-1 a equipa do Oculis-
tas do Bairro. No 5º e 6º lugar 
ficaram a equipa do CD Lisboa 
e Águias e Clube Futebol Benfi-
ca, respetivamente.
O melhor marcador do torneio, 
Dário Ramos, com 28 golos, 

e Tiago Batalha, com o maior 
número de assistências, am-
bos jogadores do Clube Social e 
Desportivo do Bairro da Boavis-
ta, destacaram-se no decorrer de 
toda a iniciativa.
O torneio encerrou com um 
jantar convívio entre todas as 
equipas onde foram entregues 
os respetivos prémios pela Pres-
idente da Junta de Freguesia de 
Benfica Inês Drummond e pelo 
Vogal Ricardo Marques.
A iniciativa foi um sucesso onde 
não faltou a boa disposição e o 
fair-play. 
Parabéns a todos!

DESPORTO

HOMENAGEM AOS CLUBES “CAMPEÕES”

FORMAÇÃO

CURSO TÉCNICO 
COZINHA/PASTELARIA 
JÁ VAI NA 2ª EDIÇÃO

DESPORTO

TORNEIO DE VETERANOS
CHEGOU AO FIM

Estão abertas as inscrições para a 
segunda edição do Curso Técni-
co de Cozinha/Pastelaria, o qual 
terá início em setembro no âm-
bito do FORMUP Benfica, em 
parceria com o SISEP. 
A primeira edição deste curso foi 
um enorme sucesso, contando 
com 25 inscritos e outros tantos 
em lista de espera, estando neste 
momento já todos os formandos 
a frequentar os respetivos estágios 
curriculares.
Trata-se de um curso de dupla 
certificação, com equivalência ao 

12º ano de escolaridade e quali-          
ficação profissional de nível 4.
A inscrição e frequência são gra-
tuitas e tem a duração de 2 anos 
e meio (1 500 horas de Estágio 
Curricular incluído)
Este curso destina-se a jovens 
com o 9º ano de escolaridade 
completo que queiram conclu-
ir o 12º ano e que tenham en-
tre os 18 e os 24 anos.
Os apoios sociais são:   
Bolsa de profissionalização 
(41,91€);  subsí  dio de trans-
porte (equivalente ao passe), 

DESPORTO

TREINOS PERSONALIZADOS
EM BENFICA

Alcance os seus objetivos com os treinos personalizados no 
Complexo Desportivo de Benfica. 

HIIT, Funcional, Pilates, Hidroterapia, Pré e Pós Parto são algumas 
das modalidades disponíveis que pode marcar com o respetivo 

professor e usufruir de sessões de treino personalizados.
Para mais informações dirija-se à receção do Complexo.

Aproveite esta oportunidade!

DESPORTO

JOGOS ESCOLARES DE BENFICA
Realizou-se no dia 3 de Junho, a última fase dos 

Jogos Escolares de Benfica.
Mais de 800 alunos de todas as idades das escolas da freguesia 
puderam praticar modalidades como badminton, futsal, judo, 

natação, voleibol, basquetebol ou corta-mato, entre outras. 
Esta iniciativa pretende divulgar e incentivar a atividade física entre a 

comunidade estudantil de Benfica.

DESPORTO

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
NA PISCINA BOAVISTA 

No passado dia 2 de junho 
comemorou-se o Dia Mundial 

da Criança na piscina do 
Complexo Desportivo do Bairro 

da Boavista. Desde os mais 
pequenos aos mais crescidos 
todos tiveram ao seu dispor 

várias atividades. 

la, Campeão da Divisão de Hon-
ra da AFL no escalão Seniores 
Masculinos e Campeão da 1ª 
Divisão da AFL no escalão de 
Juvenis e ainda 3ª Classificado 
no Campeonato Nacional de 
Futebol Feminino.
O Núcleo de Corfebol de Ben-
fica foi Campeão Nacional, ven-
ceu a Taça de Portugal e Super-
taça, sagrou-se Campeão da 2ª 
Divisão, Campeão Nacional de 
Juniores, Campeão Nacional de 
Juvenis e ainda se destacou co-
mo 2ª Classificado no Campe-
onato Nacional de Iniciados.
A Associação Desportiva Recre-
ativa e Cultural Mata de Benfica 
arrecadou o titulo de Campeão 
Distrital e Nacional de Xadrez 
em Partidas Semi Rápidas Sub-
18 e ainda se destacou em com-
petições por equipas com o 2º 

lugar na Taça de Lisboa. 
O Clube Social e Desportivo 
do Bairro da Boavista sagrou-
se Campeão Distrital de Futsal 
em Juvenis.
Já o Casa Pia Atlético Clube foi 
Campeão Nacional em Lutas, 
Campeão Nacional Sub 11 de 
Hóquei em Campo, Campeão 
Nacional Sub 15 de Hóquei em 
Campo e Campeão Nacional de 
Iniciados em Ténis de Mesa.
No râguebi, o Grupo Despor- 
tivo Direito conquistou a Chal-
lenge CUP e em sub-18 venceu 
a Taça de Portugal. 
A Junta de Freguesia de Benfica 
tem muito orgulho no sucesso 
de todos os clubes e agradece a 
dedicação de todos os atletas, 
técnicos e dirigentes, desejando 
as maiores conquistas desporti-
vas para os próximos anos.

subsídio de alimentação (4,27€/
dia) e subsídio de acolhimento 
a filhos menores (até 209,61€).
As inscrições realizam-se na Jun-
ta de Freguesia de Benfica. 
Não perca esta oportunidade!

EDUCAÇÃO

MUSICAL NA ESCOLA
QUINTA DE MARROCOS

Os alunos das AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular - do 
Agrupamento de Escola Quinta de Marrocos apresentaram, nos dias 
7 e 8 de Junho, aos pais e comunidade escolar, um concerto musical!

Os alunos cantaram e tocaram alguns instrumentos musicais, 
exibindo alguns temas originais e um pouco de tudo o que 

apreenderam ao longo do ano letivo.

O novo Espaço do Cidadão de 
Benfica vai ser inaugurado, no 
próximo dia 6 de julho no edi- 
fício sede da Junta de Freguesia 
de Benfica na Avenida Gomes 
Pereira.
O novo espaço será inaugurado 
pela Secretária de Estado Adjun-
ta e da Modernização Adminis-
trativa, Graça Fonseca, e pela 

Presidente da Junta de Freguesia 
de Benfica, Inês Drummond. 
“A instalação deste Espaço do 
Cidadão é um investimento da 
Junta de Freguesia de Benfica 
que tem apostado na valorização 
dos serviços disponíveis à comu-
nidade. Vivem nesta freguesia 
mais de 35 mil pessoas o que re-
força a necessidade destes equi-

pamentos”, adiantou ao Jornal 
B, Inês Drummond, antecipan-
do a abertura no novo espaço.
Neste novo espaço, os cidadãos 
vão poder tratar de assuntos da 
sua vida quotidiana como re-
validação da carta de condução, 
alterações ao cartão do cidadão, 
e outros relacionados com o 
Instituto da Segurança Social, 
Caixa Geral de Aposentações, 
Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras, ADSE ou Autoridade 
Tributária.

SERVIÇOS

NOVO ESPAÇO CIDADÃO  
EM BENFICA

EDUCAÇÃO

SESSÃO DE LEITURA

187 crianças da Escola Parque 
Silva Porto receberam a visita da 
médica e escritora Manuela Mota 
Ribeiro, para uma animada sessão 
de leitura do livro “Kiko, o dentin-
ho de leite” do Plano Nacional 
de Leitura.
Houve histórias, animação, músi-
ca, coreografia, gargalhadas, con-
vívio com a escritora e autógrafos, 
numa iniciativa que promove a 
saúde oral, os hábitos diários de 
higiene oral e o gosto pela leitura 
de histórias infantis e pelos livros.

As crianças mostraram-se entu-
siasmadas e puderam participar 
nas histórias, cantar e colocar 
questões em conjunto com edu-
cadores, professores e professores 
de ensino especial que também 
foram convidados a regressar à 
infância.
Esta foi mais uma atividade da 
Junta de Freguesia de Benfica, or-
ganizada pelo Gabinete de Apoio 
ao Aluno e à Família (GAAF) das 
escolas Quinta de Marrocos com 
o apoio da Biblioteca Escolar.

No passado dia 1 de junho o 
Projeto MAS - Memória Ativa 
Sénior, da Junta de Freguesia de 
Benfica, foi apresentado no 2º 
Ciclo de Ciberterapia e Reabili-
tação Neurocognitiva, intitulado 
- O TEMPO PSIQUIÁTRICO 
E NEUROPSICOLÓGICO 
NA ERA DIGITAL, na ULHT 

(Universidade Lusófona de Hu-
manidades e Tecnologias).
O projeto foi apresentado pela 
equipa do Gabinete de Psicolo-
gia, que foi acompanhada por 
um pequeno grupo de seniores 
que integra o projeto MAS e que 
aqui foram convidados a participar 
testemunhando sobre a sua ex-

periência neste projeto.
O MAS, que conta atualmente 
com aproximadamente 400 ido-
sos inscritos, é desenvolvido em 
parceria com a COPELABS/
ULHT, responsável pela criação 
da plataforma de informática 
que é utilizada para a estimulação 
cognitiva.

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

PROJETO
M.A.S. 
NA LUSÓFONA
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AÇÃO SOCIAL

“DAR E ACORDAR - ZERO DESPERDÍCIO” 
No âmbito do programa “Dar 
e Acordar - Zero Desperdício”, 
o canal televisivo TVI acompa- 
nhou no inicio do mês de junho 
a equipa da Junta de Freguesia 
de Benfica que procede a reco- 
lha e distribuição de alimentos. 
Este mesmo projeto esteve tam-
bém em destaque na edição de 5 
de junho do Diário de Noticias.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca, em colaboração com o Mo- 
vimento Zero Desperdício, e 
com algumas instituições e es-

tabelecimentos de restauração 
próximos da freguesia, iniciou 
em maio de 2013 o programa 
AjuDAR Benfica, recolhendo e 
distribuindo diariamente as re-
feições, produzidas e não con-
sumidas, doadas por estas insti-
tuições, por alguns agregados fa-
miliares carenciados da fregue-
sia.
A Freguesia de Benfica trabalha 
há mais de 5 anos para comba-                                               
ter o desperdício alimentar, 
quer através do programa              

“ AjuDAR Benfica”, promovi-
do pela Junta em parceria com 
a Associação Dar e Acordar/
Movimento Zero Desperdício, 
quer através de instituições co-
mo a Associação O Compan-
heiro e a Associação Rute e, 
mais recentemente, através da 
Refood. Este é um trabalho 
diário, de dezenas de técni- 
cos e voluntários, que permite 
o apoio a dezenas de famílias 
carenciadas e que conta com o 
apoio do comércio local. 

FESTIVAL DA JUVENTUDE

MARATONA 
DE FUTEBOL 7 

8 equipas participaram no dia 
10 de junho na Maratona de 
Futebol Sete da Junta de Freg-
uesia de Benfica que decorreu 
nas instalações do Clube Fute-
bol Benfica.
Foram 7 horas de muito Fute-
bol, convívio e animação que 
terminou com a vitória da e- 
quipa da Farmácia do Cabelo, 

do Clube Futebol Benfica em 
segundo lugar e da equipa do 
Companheiro em terceiro lugar. 
Um dia com muita atividade 
física e muita animação!
Obrigado a todas as equipas pe-
la participação e em especial 
ao Clube Futebol Benfica pe-
la cedência do campo e todo o 
apoio à organização.

SANTOS POPULARES

BENFICA REPRESENTADA 
NAS MARCHAS INFANTIS 

Decorreu no dia, 17 de junho, 
em Belém, o desfile das Marchas 
Infantis de Lisboa. 
Benfica esteve muito bem rep-
resentada pelos pequenos mar-
chantes da Escola Parque Silva 
Porto.

Esta iniciativa contou com a 
presença de cerca de 700 cri-
anças a marchar, das 14 fregue-
sias da cidade que se associaram 
a este evento, sob o tema: “Lis-
boa Cidade do Mundo, Meu 
Bairro é de Lisboa”.

A presidente da Junta de Fregue-
sia de Benfica, Inês Drummond 
e o vogal Ricardo Marques não 
poderiam falta a esta grande ini-
ciativa que tanto nos orgulha .

O Dia Mundial da Criança foi 
comemorado, no dia 1 de jun-
ho, com uma grande Festa no 
Parque Silva Porto, com mais de 
2400 crianças das escolas públi-
cas e privadas da freguesia.
O dia foi dedicado às crianças 
com muita diversão, animação, 
muitas atividades e uma atuação 
da Orquestra Didática da Fo-

co Musical, constituída por um 
quinteto de metais (dois trom-
petes, trompa, trombone e tu-
ba), que aqui trouxeram as ban-
das sonoras dos clássicos da ani- 
mação!
Este ano o Dia Mundial da Cri-
ança também ficou marcado por 
uma campanha de solidariedade 
que consistiu na recolha de pro-

dutos para bebés ou material es-
colar que posteriormente foram 
distribuídos às famílias carencia-
das da freguesia de Benfica. 
Inês Drummond, Presidente 
da Junta de Freguesia de Ben-
fica e os vogais Carla Rothes e 
Ricardo Marques estiveram nas 
comemorações junto dos mais 
pequenos. 

EDUCAÇÃO

DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA 

SANTOS POPULARES

COMEMORAÇÃO 
DO SANTO ANTÓNIO
NA BOAVISTA 

SANTOS POPULARES

MARCHA DE BENFICA NA AVENIDA 
“Lisboa Não Abdica do Seu Am-
or por Benfica” foi o tema deste 
ano da nossa Marcha de Benfica 
que participou mais uma vez es-
te ano no concurso das Marchas 
no Meo Arena e no grande des-
file na Avenida! 
Tal como manda a tradição lis-
boeta, o passado dia 12 de 
junho, ficou marcado pelas 
comemorações do Dia de San-
to António e o famoso desfile 

das Marchas na Avenida. Esta é 
uma noite especial para todos os 
bairros de Lisboa que se vestem 
a rigor e saem à rua para mostrar 
toda a sua criatividade, empen-
ho e originalidade. 
A presidente da Junta de Fregue-
sia de Benfica Inês Drummond 
e os vogais Carla Rothes e Ricar-
do Marques marcaram presença 
na Avenida para apoiar a nossa 
Marcha de Benfica.

DESPORTO

JUVENIS DO FÓFÓ 
SAGRAM-SE CAMPEÕES
No dia 4 de junho o escalão de 
juvenis, futebol 11, do Clube 

Futebol Benfica sagrou-se 
campeão da 1ª divisão da AFL 
ao vencer por 2-0 o Olivais Sul, 
no complexo desportivo do Alto 

do Lumiar.
Parabéns aos Campeões!

BENFICA AVENTURA

COASTEERING EM SESIMBRA 
Mais um desafio lançado pelo 
programa Benfica Aventura no 

passado dia 17 de junho!
Esta atividade consistiu na 

progressão no meio aquático e 
rochoso com recurso a natação, 
saltos, rapel, escalada e destrepe.

Uma experiência cheia de 
descoberta e adrenalina!

DESPORTO

“SARDINHA É LINDA”NA BOAVISTA
No dia 21 de junho decorreu na piscina do Complexo 

Desportivo da Boavista uma Mega Aula de Hidroginástica 
dos Santos Populares que contou com a presença de cerca 
de 80 participantes das várias turmas de Hidroginástica.

O evento terminou num churrasco junto da piscina 
e que serviu como um excelente momento de 
convívio entre utentes, professores e executivo 

da Junta de Freguesia de Benfica!

AÇÃO SOCIAL

FRALDAS E PAPAS PARA BÉBÉ 
“Cuidar Bebé” é o novo projeto 
solidário de apoio a bebés até 

aos 24 meses. Este projeto solidário 
conta com o contributo de todos para 
a recolha de papas, fraldas, produtos 
de higiene, leite e todos os produtos 

fundamentais nos primeiros meses de 
vida de um bebé.

O Bairro da Boavista comemo-
rou o Dia de Santo António 
com um grande almoço onde 
reinou a boa disposição e muita 
animação! 
O dia começou com a Euca- 
ristia pelo Padre Pedro Couti- 
nho, seguido da procissão pelo 
Bairro. O almoço ficou a cargo 
da comu nidade cabo-verdiana 
e a animação ficou a cargo dos 

Tributo Popular.
Inês Drummond, presidente 
da Junta de Freguesia de Ben-
fica, os vogais Carla Rothes, 
Ricardo Marques, a vereadora 
Paula Marques, a presidente 
da Asso ciação de Moradores, 
Gilda Caldeira e o embaixador 
de Cabo Verde estiveram pre-
sentes na grande festa organi-
zada pelo Bairro da Boavista.

DESPORTO

UMA AULA EM 
CADA BAIRRO

Decorreu a 30 de junho no 
Charquinho a última "Aula em 
cada Bairro" desta época, com a 

participação de 30 pessoas! 
Foram várias as aulas de fitness 

ao ar livre nos bairros de Benfica 
dinamizadas ao longo do ano, 

com mais de 100 participações!
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EM JULHO FAZEMOS O QUÊ? 

01SÁB
10H00-18H00
FEIRA DE ARTESANATO
Estrada de Benfica (junto ao 
Chafariz)
 

15H00
A NOITE + CURTA + LONGA 
DE JOGOS
Rinque do Complexo Desportivo 
de Benfica

01.08.15.
22.29SÁB
09H45
04.11.18.26QUA
18H45
CLUBE CORRIDA E 
CAMINHADA
Ponto de Encontro:  
Complexo Desportivo de Benfica

02DOM
10H00-13H00
BICICLETADA
Quinta da Granja

04TER
08H00
AULA OUTDOOR ALTA 
INTENSIDADE
Complexo Desportivo Benfica  
e Mata de Benfica

06QUI
11H00
INAUGURAÇÃO ESPAÇO 
CIDADÃO
Junta de Freguesia de Benfica

07SEX
21H30
BENFICA AO LUAR – 
“CARTAS DA GUERRA” DE 
IVO FERREIRA
Jardim do Mercado

08.09SÁB.DOM
18H30
A MÚSICA É O NOSSO 
FILME! – TEATRO
Auditório Carlos Paredes

09DOM
11H30
FILMINHOS À SOLTA PELO 
PAÍS – CINEMA INFANTIL
Auditório Carlos Paredes

13QUI
21H30
BENFICA AO LUAR – 
SESSÃO MONSTRINHA 1
Junto ao Complexo 
Desportivo do Bairro da Boavista

14SEX
21H30
BENFICA AO LUAR   
SESSÃO MONSTRINHA 1
Quinta da Granja

21SEX
21H30
BENFICA AO LUAR 
“FÁTIMA” DE JOÃO CANIJO
Jardim do Eucaliptal

21.22SEX.SÁB
09H00-18H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica, Junto Chafariz


