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Boas escolas, zonas verdes, 
equipamentos desportivos e 
serviços apoio à 3ª idade. Pág. 06
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Equitação, Ioga, Esgrima ou Padel, são apenas algumas das atividades 
disponíveis gratuitamente para as nossas crianças e jovens. 
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A partir de 1 de setembro 
Benfica tem um novo espaço 
cultural 
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IP falta à promessa de 
construção de elevador de 
acesso 
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Depois do merecido descan-
so e das férias, regressamos a 
um conjunto de atividades que 
são essenciais para o processo 
de crescimento dos mais no-
vos, para a realização pessoal e  
pro�ssional dos cidadãos, pa-
ra a ocupação dos tempos dis-
poníveis e para o pulsar de uma 
comunidade tão rica como a de 
Ben�ca.

É por isso que mantemos um 
conjunto de respostas na edu - 
 cação, no desporto e na ação 
social que procuram correspon-
der às expetativas e às necessi-
dades dos moradores.

Depois do descanso e das ativ-
idades de verão, em breve 
iniciamos um novo ano letivo, 
com os seus desa�os, sonhos e 
expetativas. 

É com esse espírito que temos 
estado a trabalhar nas áreas 
de responsabilidade da Junta 
e a acompanhar o esforço de  
preparação de um novo ano 
escolar, para que tudo decor-
ra nas melhores condições pa-

ra as aprendizagens das nossas 
crianças e jovens.

Como parte integrante da Co-
munidade Educativa, deseja-
mos a todos um excelente ano 
letivo de 2017/2018. 

Com o intuito de valorizar a 
memória e o património  de 
Ben�ca, poderá encontrar, a 
partir de 1 de setembro, um 
renovado Palácio Baldaya de 
portas abertas que se assume 
agora como um importante  
espaço cultural à sua dis-
posição. 

Depois de ter acolhi do o 
Labo ratório Nacio nal de In-
vestigação Veterinária e de, 
há mais de 100 anos, estar 
fechado ao público, devolve-
mos à comunidade este es-
paço da nossa memória co-
letiva situado na Estrada de  
Ben�ca. 

O Palácio Baldaya será um 
novo polo de conhecimen-
to, de cultura, de criação e de 
inovação, num espaço com 
muitos motivos de atração, 
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IP FALTA À PROMESSA DE 
CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR PARA ACESSO 

À ESTAÇÃO DE BENFICA

NOVO ESPAÇO CULTURAL 
NO PALÁCIO BALDAYA

CLUBES DESPORTIVOS
DE BENFICA

CONTINUA O ABANDONO
DE MONOS NA VIA PÚBLICA

POMBAL CONTRACEPTIVO 
NA MATA DE BENFICA

NOVAS ATIVIDADES 
NO REGRESSO ÀS AULAS

TERMINOU A OBRA DA 
RUA PROF. SANTOS LUCAS

ARÓMETRO
DE BENFICA

Para apoiar a PSP de Ben�ca e 
garantir uma melhor e�ciência 
e rapidez no serviço prestado 
pelos agentes de proximidade 
(no âmbito do Programa Inte-
grado de Policiamento de Pro-
ximidade - PIPP) foi equipada 
recentemente a esquadra de 
Ben�ca com 3 computadores 
portáteis, 3 computadores de 
secretária e com telemóveis.
A segurança de pessoas e bens 

na  freguesia é uma preocupação, 
bem como ajudar a suprimir 
algumas das necessidades aqui 
exis tentes, por a forma a agilizar 
e otimizar o serviço prestado à 
população diariamente por esta 
equipa.
Os equipamentos foram entre-
gues pela presidente da Junta 
de Freguesia Inês Drummond  
à equipa de agentes de proxi-
midade desta esquadra.

SEGURANÇA

APOIO À
ESQUADRA 
DE BENFICA

No passado dia 3 de agosto a 
Associação dos Moradores do 
Bairro de Calhariz de Ben�ca, 
recebeu a chave para a sua nova 
“casa”.
Este novo espaço, cedido pelo 
Município, será agora arranja-
do e inaugurado para funcionar 
como sede desta associação. Os 
moradores do Bairro de Calhariz 
terão um local para partilhar  
ideias, para desenvolver ativida-
des e projetos. 

A AMBCB pode rá a partir de 
agora receber os moradores  
num espaço que é de todos e 
para todos.
Este era um grande objetivo dos 
moradores do bairro, por isso, o 
dia 3 de agosto irá �car marcado 
na história da AMBCB. Agora 
é hora de arregaçar as mangas 
e trabalhar em prol da popu-
lação do Bairro do Calhariz de 
Ben�ca.
Parabéns!

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DO CALHARIZ DE BENFICA JÁ TEM SEDE

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

O REGRESSO 
DAS ROTINAS  
COM OS VALORES 
DE SEMPRE
SETEMBRO, MARCA PARA MUITOS,  
O FIM DAS FÉRIAS E O REGRESSO DAS  
ROTINAS DE TRABALHO E ESCOLARES,  
EM QUE SE ENVOLVEM AS FAMÍLIAS,  
DOS AVÓS AOS NETOS, NUM ESFORÇO  
EM QUE O CONTRIBUTO DE CADA UM 
É FUNDAMENTAL. 

Mantemos um conjunto de  
respostas na educação,  
no desporto e na ação social  
que procuram correspon der  
às expetativas e às necessidades  
dos moradores. 

no edifício ou nos jardins en-
volventes, bem no coração de 
Ben�ca. Este é  mais um marco 
do trabalho de valorização do 
pa trimónio e de dinamização 
cultural que tem sido desen-
volvido.

Setembro é tempo de regresso 
a várias rotinas importantes na 

vida dos cidadãos e das comu-
nidades. Sem prescindir dos 
valores de sempre, com redo-
brada energia e com o mes-
mo sentido de serviço públi-
co, Ben�ca lança-se em mais 
um ano letivo com a �rme 
determinação em valorizar as 
nossas crianças e os nossos jo-
vens.  Um esforço cívico e co-

munitário em que a memória, 
o presente e o futuro são par-
tes da mesma equação para re-
sponder às necessidades, às ex-
petativas e aos sonhos de uma 
população e de um território 
que são cada vez mais referên-
cias em Lisboa e no país. 

Por Ben�ca, por si.
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ACESSIBILIDADES

ESTAÇÃO CP DE BENFICA
IP DEVE CUMPRIR O PROMETIDO

ESPAÇO PÚBLICO

JÁ CONHECE OS PARQUES CANINOS DE BENFICA?
Criados a pensar nas centenas 
de cães que vivem em Ben�ca, 
os parques caninos do Parque 
Silva Porto e do Rua Abel Man-
ta são espaços vedados, com 
vários obstáculos, onde os cães 
podem correr e brincar soltos e 
em segurança.

Inaugurado em setembro de 

2013, o Ben�canino, no 
Parque Silva Porto foi o pri-
meiro Parque Canino da ci-
dade de Lisboa e oferece todas 
as condições para aqui se trazer-
em os amigos de quatro patas 
para brincarem à solta, corre-
rem em liberdade e soltarem as 
suas energias. As árvores do jar-

dim permitem muita sombra e 
o percurso de obstáculos conta 
com uma mesa, saltos e postes. 
No �m das brincadeiras, os ani-
mais podem sempre recorrer ao 
bebedouro e ao wc canino.

O segundo parque canino de 
Benfica, situa-se na Rua Abel 
Manta e foi criado em junho de 

2015 na sequência da requali�-
cação dos estacionamentos e es-
paços verdes nesta zona. É aqui 
que se juntam cães e respetivos 
donos, numa zona reservada, 
com árvores e cercada de ma-
deira, com obstáculos para os 
bichos se exercitarem e bancos 
para os donos descansarem.

Passou mais de um ano desde 
que a Infraestuturas de Por-
tugal (IP) se comprometeu 
a construir um elevador de 
acesso para cidadãos de mo-
bilidade reduzida na Estação 
de Ben�ca, e ainda nada acon-
teceu.

A construção deste elevador de 
acesso foi a solução de�nitiva 
acordada em maio de 2016, 
entre a Junta de Freguesia de 
Benfica, a CML, a CP e a IP, 
para a resolução de um pro-
blema que se arrastava desde 
2006 afetando os habitantes 
desta zona da cidade de Lis-
boa, em particular as pessoas 
com mobilidade reduzida.

Durante mais de 10 anos, do 
lado do Bairro do Calhariz, o 
único acesso à plataforma dos 
comboios era feito por uma 
escadaria com mais de 40 de-
graus.

Em maio de 2016, a Junta 
de Freguesia de Benfica dis-
ponibilizou-se para colmatar 
esta carência grave, instalando 
e assumindo os custos de um 
portão de acesso à plataforma 
da estação a todos os cidadãos 
de mobilidade reduzida. Es-
ta era uma solução provisória 
para devolver à população o 
direito de aceder ao centro da 
freguesia e aos transportes pú-
blicos. No entanto, passado 
mais de um ano, a solução pro-
visória está prestes a tornar-se 
de�nitiva visto que a IP con-
tinua sem cumprir aquilo com 
que se comprometeu e sem 
ins talar o elevador.

Para Inês Drummond, presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Ben�ca, “Esta é uma situação 
inaceitável que tem que ser re-
solvida de uma vez por todas. 
Depois das várias iniciativas 

de protesto dos moradores e 
de uma petição apresentada à 
Assembleia Municipal, foi fi-
nalmente possível chegar a um 
acordo. Mas esse acordo não 
está a ser cumprido”.

A Junta de Freguesia, a Asso-

ciação de Moradores do Bair-
ro do Calhariz e a CML já so-
licitaram esclarecimentos à IP 
exigindo a rápida colocação do 
prometido elevador.
Ana Cristina Antunes, Pre-
sidente desta associação de 
moradores acrescenta: “Foi-

nos prometida pela CP uma 
reunião para breve, para es-
clarecer as razões pelas quais 
não foi cumprida esta promes-
sa de 2016 e para tentar re-
solver esta questão de�nitiva-
mente”. ESPAÇO PÚBLICO

MAIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
NA RUA PROFESSOR SANTOS LUCAS
Estão a terminar as obras de 
requalificação da Rua Profes-
sor Santos Lucas e da Rua José 
Marinho.
Nesta obra a preocupação central 
foi aumentar o estacionamento 
com a criação de 70 novos luga-
res legais no eixo central da via, 
para garantir que os moradores 
deixavam de ser multados por 

estacionar indevidamente neste 
local. Com a alteração do sentido 
da circulação na rua José Mari-
nho e criação de um sentido úni-
co, foi ainda possível legalizar 13 
lugares de estacionamento perfa-
zendo assim um total de 83 no-
vos lugares criados nesta zona.
Esta era uma rua com várias di-
�culdades de estacionamento e 

cir cu lação em que, há já muitos 
anos, os moradores vinham a 
reivindicar uma intervenção que 
ajudasse a resolver os problemas 
que aqui se veri�cavam diaria-
mente.
A melhoria da acessibilidade 
pedonal, com a criação de sete 
novas passadeiras totalmente 
acessíveis, a colocação de pavi-

mentos tácteis e a melhoraria dos 
passeios em toda a sua extensão, 
foi também um dos objetivos  
desta empreitada.
Nesta intervenção foi também 
contemplada a pavimentação to-
tal da Rua Professor Santos Lucas 

e da Rua José Marinho, assim co-
mo a requali�cação dos espaços 
verdes das pracetas para melho-
ria dos jardins, indo de encontro 
à preocupação dos moradores e 
da Junta com a qualidade dos es-
paços verdes. 

AMBIENTE

POMBAL CONTRACETIVO
MAIS DE 100 OVOS 
RECOLHIDOS EM 2 MESES
O primeiro pombal contrace-
tivo de Lisboa foi criado em 
Ben�ca no Parque Silva Porto. 

Este projeto inovador tem co-
mo principal objectivo o con-
trolo da população de pombos 
através da recolha de ovos nos 
ninhos, evitando a propagação 
desta espécie, sem recurso à 
captura.

O balanço é muito positivo 
tendo sido já recollhidos mais 
de uma centena de ovos em 
menos de dois meses.

Este pombal é mantido por 
voluntários que aproveitam a 
oportunidade para prestar al-
guns cuidados que evitam a 
propagação de doenças.

ESPAÇOS VERDES

HORTAS URBANAS EM BENFICA
10.000 M2 NA QUINTA DA GRANJA E NO BAIRRO DA BOAVISTA
São cada vez mais as pessoas 
que, na cidade, cultivam uma 
parcela de terreno (ou talhão), 
por lazer ou como complemen-
to ao rendimento familiar. Ben-
fica não é exceção. As hortas ur-
banas da Quinta da Granja e da 
Boavista têm 69 talhões, num 
total de cerca de 10.000 m2 de 
área cultivada.

A mais antiga, na Quinta da 
Granja - inaugurada em novem-
bro de 2011 e paredes meias 
com o Centro Comercial Co-
lombo - tem 54 talhões com 150 
m2 e um talhão com 280 m2,  
e ali se planta um pouco de tu-

do: alfaces, tomates, couves, 
�ores, algumas árvores de fruto 
entre muitos outros produtos.

Na Boavista - uma horta mais 
recente, inaugurada em junho 
de 2014 - foram disponibiliza-
dos 15 talhões, cedidos medi-
ante um protocolo com a asso-
ciação de moradores do Bairro 
da Boavista através de um sor-
teio entre os residentes no bair-
ro interessados.

Nos dois parques, embora as 
hortas sejam cedidas a apenas 
uma pessoa, são inúmeros os 
casos em que é toda a família 
que participa na atividade. A 

entreajuda e partilha de conhe-
cimentos no cultivo das hortas 
reforçam as relações sociais e 
de vizinhança entre os utiliza-
dores.

Assumindo-se como uma alter-
nativa de ocupação de tempos 
livres e uma oportunidade para 
os mais jovens adquirirem no-
vas competências, os parques 
hortícolas promovem também 
um estilo de vida saudável, ao 
ar livre, além de permitirem o 
desenvolvimento de uma cons-
ciência ambiental pela apren-
dizagem e aplicação de boas 
práticas agrícolas.

AÇÃO SOCIAL

CAMINHADAS SENIORES 
Em setembro estão de regresso as “Caminhadas Sénior”, 

mais um programa especialmente criado a pensar nos  
seniores da freguesia, conciliando cultura e atividade física. 

Inscreva-se já nas Caminhadas Seniores:  
Arrábida, Costa da Caparica, Cascais/Guincho e Oeiras

COMÉRCIO

FEIRA DA BAGAGEIRA
Está de volta mais uma edição da Feira da Bagageira.
No dia 24 de setembro pelas 10h visite a feira junto  

ao Mercado de Benfica. Não perca o mercado de 2ª mão  
e velharias, artigos originais e reciclados, com DJ, street food  

e esplanada, massagens e muita animação!
Participe!

Para mais informações e inscrições contacte:  
feiradabagageira@gmail.com

EDUCAÇÃO

SETEMBRO COM AS CAF E AAAF
As atividades de verão da CAF regressam já no dia 1 de setembro 

com muita diversão para os últimos dias de férias.
O programa é composto por várias atividades, desde uma  

visita ao Palácio Baldaya, teatro, gincana desportiva,  
o mega quizz, ateliê de dança entre outras.

Participe!

DESPORTO

5ª PASSEIO DE CICLOTURISMO
CD LISBOA E ÁGUIAS

No dia 24 de setembro o Clube Desportivo Lisboa e Águias irá 
organizar a 5ª edição Passeio de Cicloturismo.

A partida está marcada para as 9h, na Rua das Acácias  
e termina por volta das 13h. 

Este é um passeio informal de 60 km e tem como principal objetivo 
proporcionar uma manhã divertida de convívio!

Participe!
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Ben�ca é hoje um bairro com 
mais qualidade de vida, ofere-
cendo aos seus moradores um 
ótimo leque de equipamen-
tos nas áreas da educação e do 
desporto.

Com um parque escolar que 
engloba algumas das mel-

hores escolas de Lisboa, es-
tudam e Ben�ca mais de 
12.000 alunos de todas as  
idades e níveis de ensino. Ben-
�ca conta com 13 escolas públi-
cas, 6 das quais com inter   v en   - 
ção direta da Junta de Fregue-
s ia sobretudo nos refeitórios,  

Componente de Apoio à 
Família, Atividades de En-
riquecimento Curricular, pes-
soal não docente, entre outros.

Ao longo dos últimos anos tem 
sido feito um grande inves-
timento no edi�cado das es-
co las, incluindo a requa li� ca- 

ção de duas das maiores  
escolas da freguesia, as Escolas 
Parque Silva Porto e Pedro San ta-
rém, que envolveram um inves- 
timento superior a 5 milhões 
de euros por parte da CML.

Em Ben�ca contamos também 
com escolas privadas, ins titui-
ções de ensino superior, escolas 

pro�ssionais e uma universidade 
sénior. Não faltam os centros de 
estudos e os institutos de línguas, 
que complementam a oferta  
educativa. Para os bebés há 8 
creches, 2 das quais construídas 
recentemente pelo município  
com capacidade para mais de 120 
crianças até aos 3 anos.

BALANÇO

O MELHOR LOCAL
PARA SE VIVER!
QUEM VIVE EM BENFICA TEM TUDO O QUE PRECISA À MÃO. 
AS MELHORES ESCOLAS DA CIDADE, ZONAS VERDES, EQUIPAMENTOS 
DESPORTIVOS E SERVIÇOS DE APOIO À 3ª IDADE DE QUALIDADE

Ben�ca também oferece as 
melho res condições para praticar 
desporto. A prática de desporto 
regular e a parti cipação num con-
junto de ati vidades desportivas ao 
ar livre ou indoor direcionadas às 
várias faixas etárias, já fazem parte 
do dia-a-dia de muitos dos nossos 
moradores, que encontram per-
to de casa uma grande variedade 
de propostas para se manterem 
em forma.

Ao longo dos últimos anos tem 
vindo a ser feito um investimen-
to na melhoria da qualidade dos 
Complexos Desportivos de Ben-
�ca e da Boavista, aumentando-se  
tam  bém a oferta de modalidades  
disponíveis. 

Se em 2009 tinham 1100 utentes 
e 8 modalidades, hoje tem mais de 
3600 utentes e 40 moda lidades.

Nestes complexos estão disponí-
veis duas piscinas, um rinque, um 
ginásio e um pavilhão desportivo.

Além dos Complexos Despor-
tivos de Ben�ca e do Bairro da 
Boavista, geridos pela Autarquia, 
existem em Ben�ca 13 Clubes 
que reforçam a oferta despor tiva. 

São, no total, mais 25 moda-
lidades praticadas diariamente 
nos Clubes da freguesia, que 
para além de promoverem a  
prática do desporto e da vida 
saudável em Ben�ca, têm vin-
do a conquistar vários títulos e 

sucessos desportivos. 

Nos últimos oito anos, foram 
atribuídos pela Junta da Fre-
guesia cerca de 400 mil euros 
em apoios aos clubes, em função 
das suas necessidades e projetos.

Ben�ca é hoje uma freguesia 
com mais respostas nas áreas do 
desporto e educação com uma  
comunidade que se envolve ca-
da vez mais e participa contribu-
indo para que Ben�ca seja, ho-
je, uma das melhores freguesias 
para se viver.

Bem-vindos a Ben�ca!
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CULTURA

SOPROS…DE UMA FALSA PARTIDA
Estreia no dia 14 de setembro, às 21h30, no Teatro Turim, a peça de 

teatro Sopros…de uma falsa partida.
Esta peça conta a história de Rosa e Artur que tentam resistir à 
passagem do tempo, vivendo e revivendo emoções dispersas e 

naufragadas de um amor que não foi alcançado. Tornaram-se pedaços 
de uma vida que não lhes pertence.

Não perca este espetáculo!

SOLIDARIEDADE

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
Foi reforçado o Fundo  

de Emergência Social que pretende apoiar o pagamento de despesas 
básicas, nomeadamente despesas correntes (eletricidade, água 
e gás), despesas de saúde (consultas, exames complementares, 

medicamentos, óculos, material ortopédico, entre outros), despesas 
com rendas ou empréstimos à habitação em atraso, a agregados 

familiares em situação de desemprego e carência económica.
Mais informações: geral@jf-benfica.pt

EDUCAÇÃO 

REGRESSO 
ÀS AULAS

EDUCAÇÃO 

PALÁCIO BALDAYA
A PARTIR DE 1 DE SETEMBRO BENFICA TEM UM NOVO ESPAÇO CULTURAL

EDUCAÇÃO

ACADEMIA DO SABER
Pelo terceiro ano consecutivo, a Academia do Saber vem ocupar  

as tardes dos alunos de 2º ciclo de Ben�ca, resolvendo as preocupações 
dos pais com as tardes dos seus filhos. Apoio ao estudo, desporto, 

academias digitais, visitas temáticas, academias artísticas, atividades 
aventura e muita diversão.

A academia funciona nas instalações da Quinta de Marrocos, 
encontrando-se incluído o acompanhamento dos alunos  

das escolas para a Academia.
Inscrições abertas.

COMÉRCIO

BENFICA STREET MARKET
Não perca dia 29 e 30 de 

setembro na Estrada de Ben�ca!
Entre as 09H e as 19H 

venha visitar a edição mensal 
deste mercado. Marcas 

exclusivas, nacionais e feitas 
maioritariamente por artesãos e 

gente empreendedora.

Com o início do ano letivo, 
chegam as preocupações dos 
pais, não só com o sucesso 
escolar dos seus �lhos, mas 
também com a ocupação dos 
seus tempos livres enquanto 
estão a trabalhar.
Nas escolas públicas, a Autar-
quia disponibiliza a mais de 
1500 crianças divertidas ativi-
dades nas CAF (Componente 
de Apoio à Família), AEC 
(Atividades de Enriquecimen-
to Curricular) e Academia do 
Saber. Sem quaisquer custos 
acrescidos para as famílias, as 
crianças têm à sua disposição 
15 academias desportivas, que 

se realizam fora da escola em 
parceria com várias entidades 
locais, como por exemplo Equi - 
tação, Esgrima, Ioga, Padel, e 
Hóquei em Campo. Também 
há Academias de Teatro e 
Música.
Pode ainda contar com uma 
Academia de Código Júnior 
no Palácio Baldaya, como re-
forço de competências nas áre-
as das Novas Tecnologias.
Um novo ano com mais aven-
tura, mais diversão e mais  
conhecimento!
Aventura-te e inscreve-te já, 
antes que esgotem as vagas!

Em setembro o Palácio Bal-
daya abre de�nitivamente as 
suas portas ao público.
Depois de longos meses de 
trabalho na recuperação deste 
emblemático edifício, que 
acolheu o Laboratório Nacio-
nal de Investigação Veterinária 
e que há mais de 100 estava 
fechado ao público, o Palácio 
está �nalmente pronto para 
ser devolvido à população, nu-
ma iniciativa de valorização da 
memória coletiva, do patrimó-
nio histórico e do espaço pú-
blico na freguesia.
Situado na Estrada de Ben�ca, 
o Palácio Baldaya, será o novo 
espaço cultural e de inovação 
de Ben�ca, onde irá funcionar 
uma biblioteca, uma ludoteca 
infantil, um espaço coworking 
e o Centro Quali�ca. 
Com magní�cos jardins e uma 
cafetaria, este será um espaço 
dinâmico e versátil, prepara-
do para o desenvolvimento de 

várias atividades culturais e na 
área da formação, como ex-
posições, workshops, tertúlias, 
pequenos concertos, entre ou-
tros.
As obras de requalificação do 
Palácio Baldaya resultaram de 
um contrato de comodato es-
tabelecido, em 2014, entre a 
Câmara Municipal de Lisboa 
e a Junta de Freguesia de Ben-
�ca.
Para Inês Drummond, Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Ben�ca “Esta é uma obra que 
nos enche de orgulho. Vamos 
disponibilizar este fantásti-
co edifício à população, que 
irá permitir aos residentes de 
Ben�ca usufruírem �nalmente 
de um espaço cultural num 
edifício emblemático que, até 
há pouco tempo, estava veta-
do ao abandono e corria o ris-
co de ser demolido.”
A nova biblioteca instalada no 
espaço cultural do Palácio Bal-

daya virá dar resposta a uma 
carência evidente de Ben�ca 
nesta área. “Apesar de a fre-
guesia ter quase 37 mil habi-
tantes mais de 12 mil alunos, 
nunca tivemos uma biblio-
teca, nem um centro de ex-
posições. Ben�ca não podia 
esperar mais por uma biblio-
teca municipal e por isso de-
cidimos avançar”, refere Inês 
Drummond.
O acervo da biblioteca será 
constituído com milhares 
de livros e publicações do-
ados pelos moradores, pelo 
Diário de Notícias e Sindi-
cato dos Trabalhadores da 
Atividade Seguradora.
Nos próximos dias 1, 2 e 3 de 
setembro, a abertura deste no-
vo espaço, será assinalada com 
várias atividades culturais e 
artísticas, numa programação 
a decorrer ao longo dos três di-
as nos jardins e várias salas do 
Palácio, que inclui exposições, 
música, atividades para cri-

anças, tertúlias, arte urbana, 
uma feira do vinil e até um chá 
dançante!
A partir do próximo dia 4 de 
setembro o Palácio Baldaya e 
os seus jardins passarão a estar 
abertos ao público e a funcio-
nar diariamente entre as 9h e 
as 22h.

BENFICA FOOTSTEPS
9 E 15 DE SETEMBRO VENHA REDESCOBRIR BENFICA
Benfica Footsteps é um ro-
teiro histórico com um per-
curso pedestre pela freguesia, 
que começou a ser desenvolvi-
do em 2013. 

A criação deste roteiro históri-
co, que agora se estende tam-
bém à zona do Monsanto, 
tem como objetivo valorizar a 

história e o patri mónio edi�-
cado e natural desta antiquís-
sima região lisboeta.

Nos próximos dias 9 e 15 de 
setembro serão organizados, a 
partir do Palácio Baldaya, pas-
seios guiados do Benfica Foot-
steps: dia 9 às 9.30h percur-
so pela área urbana de Ben�ca 

e dia 15 às 18h percurso por 
Monsanto. Esta é uma opor-
tunidade para todos os que 
queiram participar, de redes-
cobrir Ben�ca passando por 
cada um dos pontos de inter-
esse do património histórico 
da freguesia. 

A exposição Benfica Foot-

stesps estará também aberta, no 
Palácio Baldaya, a partir de 1 de 
setembro e poderá ser visitada 
todos os dias, gratuitamente.

Conheça este percurso, e re-
descubra esta herança de ines-
timável valor! Um percurso pa-
ra percorrer individualmente, 
em família ou com os amigos!

Na abertura do próximo letivo, 
as escolas de Jardim de Infância 
e 1ºciclo foram equipadas com 
350 novos tablets para utilização 
de alunos e professores, dentro 
do espaço escolar.
Este foi um investimento da 
Junta, no âmbito do programa 

“Ben�ca Digital” que instalou 
também quadros interativos e 
zonas wi-fi nos recreios para per-
mitir a utilização destes equipa-
mentos nos espaços fora da sala 
de aula.
Associada a esta estratégia de in-
vestimento nas novas tecnolo-

gias e modernização das escolas, 
foram também adquiridos con-
teúdos programáticos que estão 
disponíveis gratuitamente a par-
tir de casa para pais, alunos e pro-
fessores, dando sequência ao tra-
balho feito em sala de aula.

PALÁCIO BALDAYA
Todos os dias
09:00 -22:00
BIBLIOTECA
segunda a sexta
10:00 -19:00 (inverno)
10:00-20:00 (verão)
sábados: 09:00-13:00
ESPAÇO COWORK
segunda a domingo 09:00 -22:00

BENFICA DIGITAL
NOVOS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DE BENFICA

A AVENTURA 
COMEÇA AGORA!

INSCREVE-TE JÁ!

ACTIVE START 
• PADEL
• FUTSAL 
• JUDO 
• ANDEBOL 
• GINÁSTICA
• NATAÇÃO 
• FUTEBOL 11 
• HÓQUEI EM CAMPO 
• RUGBY 
• BASQUETEBOL 
• BADMINTON 
• ESGRIMA 
• EQUITAÇÃO
• IOGA
• CORFEBOL

INF4KIDS 
•  TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

ACTIVARTE 
• TEATRO E MÚSICA 

ACADEMIA DE 
CÓDIGO JÚNIOR

AEC
• MOVIMENTO E DRAMA 
• OFICINAS MUSICAIS 
•  FOTOGRAFIA E 

MULTIMÉDIA 
• ARTES PLÁSTICAS
• JUDO 
• FUTEBOL 
• BADMINGTON 
• ESGRIMA 
• GINÁSTICA DESPORTIVA 
• VÓLEI 
• DESPORTO AVENTURA 
• HÓQUEI EM CAMPO
• CINEMA DE ANIMAÇÃO 

INSCREVE-TE JÁ!
educacao@jf-benfica.pt
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CLUBE FUTEBOL   
BENFICA – FÓFÓ
ESTÁDIO FRANCISCO LÁZARO 

PRESIDENTE DOMINGOS ESTANISLAU

ANO DE FUNDAÇÃO O GRUPO FOOTBAL 
BENFICA POR FORÇA DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA DE 1933 PASSOU A CHAMAR-SE 
CLUBE FUTEBOL BENFICA, EXISTE DESDE 1895

PRINCIPAIS MODALIDADES FUTEBOL 
MASCULINO, FUTEBOL FEMININO, HÓQUEI EM 
CAMPO, HÓQUEI DE SALA, GINÁSTICA, KARATÉ, 
YOGA, TAICHI, PATINAGEM ARTÍSTICA, ESCOLAS 
DE FUTEBOL, CAPOEIRA, MARCHA DE BENFICA, 
CANICULTURA, CAMPISMO 

PALMARÉS DA ÚLTIMA ÉPOCA CAMPEÃO FU-
TEBOL JUVENIL - I DIVISÃO DA AFL, CAMPEÃO 
FUTEBOL SENIOR - DIVISÃO DE HONRA DA AFL: 
2016/2017, CAMPEÃO HOQUEI DE E SALA - SUB 
13: 2016/2017

(1) Manter no mínimo o nível de-
monstrado da época passada e so-
bretudo a remodelação do Parque 
Desportivo tal como foi anuncia-
do. Este último objetivo seria, sem 
dúvida, a melhor vitória ou o me-
lhor troféu deste ano.

(2) Servir a população de Ben�ca 
é o nosso desígnio desde 1895, 
por isso, existimos independentes 
e livres, somos únicos, somos Fófó 
sempre a crescer!

DESPORTO E JUVENTUDE

CONHEÇA OS CLUBES 
DESPORTIVOS DE BENFICA 

EM JUNHO BENFICA HOMENAGEOU OS CAMPEÕES DA FREGUESIA DA ÉPOCA 2016/2017

O JORNAL B FALOU COM 7 CLUBES DA FREGUESIA E QUIS SABER: 
1. QUAIS OS OBJETIVOS PARA A PRÓXIMA ÉPOCA 
2. QUAL O CONTRIBUTO DOS CLUBES PARA A FORMAÇÃO DOS MAIS JOVENS

CLUBE DESPORTIVO 
LISBOA ÁGUIAS 
COMPLEXO DESPORTIVO BAIRRO DA BOAVISTA

PRESIDENTE FRANCISCO ANTUNES

ANO DE FUNDAÇÃO 1945

PRINCIPAIS MODALIDADES FUTEBOL 
MASCULINO, FUTEBOL FEMININO, FUTEBOL 
FORMAÇÃO

(1) Iremos apostar na subida de 
divisão do escalão de juniores, isto 
claro, sem descurar os outros esca-
lões. Estaremos focados também 
em todos os escalões e competi-
ções em que estamos inseridos.
(2) Nós, Clube, queremos dar 
não só essa formação como tenta-
mos dar todo o apoio logístico aos 

nossos atletas. Organizamos jogos 
amigáveis com equipas de outras 
zonas de Lisboa que são uma boa 
forma de ocupar os tempos livres 
dos mais jovens e evitar que pas-

sem demasiado tempo na rua.  A 
interação com outras crianças e 
culturas é fundamental para o seu 
crescimento e desenvolvimento 
como atletas. 

ADRC MATA DE BENFICA 
RUA ACTOR NASCIMENTO FERNANDES 1 A 
BAIRRO DE SANTA CRUZ - BENFICA
PRESIDENTE RUI TEIVES HENRIQUES
ANO DE FUNDAÇÃO 1986
PRINCIPAIS MODALIDADES XADREZ (A ÚNICA 
MODALIDADE FEDERADA), VOLEIBOL, FUTSAL, 
BASQUETEBOL, ATLETISMO
PALMARÉS DA ÚLTIMA ÉPOCA XADREZ – 
COMPETIÇÃO INDIVIDUAL - DIOGO PASSEIRO, 
CAMPEÃO DISTRITAL DE LISBOA EM PARTIDAS 
SEMI-RÁPIDAS, NO ESCALÃO SUB-18 XADREZ 
– COMPETIÇÃO INDIVIDUAL - ANDRÉ DIONÍZIO, 
CAMPEÃO NACIONAL DE XADREZ EM PARTIDAS 
SEMI-RÁPIDAS, NO ESCALÃO SUB-18

(1) Na nossa única modalidade 
federada, lutar pela conquista de 
títulos. 
Nas outras modalidades coleti-
vas ambicionamos melhorar o 
desempenho, depois de garan-
tir as participações nas compe-
tições com regularidade e sem 
interrupções. 
Procuramos também aumentar 
o número de participantes nas 

provas de atletismo abertas.
(2) A participação das crianças 
no desporto é bastante impor-
tante para a freguesia e os esca-
lões etários entre os 6 anos e os 
16 anos, re�etem precisamente 
isso. 
O nosso clube tem apenas ativi-
dade organizada no xadrez, mas 
tem em funcionamento regular 
uma Escolinha de Xadrez (sába-
dos das 10h às 12h15, de setem-
bro a julho). Colaboramos com 
a Junta de Freguesia no progra-
ma Ben�ca Kids e mantemos a 
disponibilidade de ida a escolas 
para divulgação da modalidade 
ou ensino regular. 
As crianças e jovens inscritos 
pelo clube participam nos cam-
peonatos distritais e nacionais 
de jovens e nas Olisipíadas. 

NÚCLEO DE CORFEBOL 
DE BENFICA
PAVILHÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ 
GOMES FERREIRA

PRESIDENTE JOANA FARIA

ANO DE FUNDAÇÃO 1993

PRINCIPAIS MODALIDADES CORFEBOL

PALMARÉS DA ÚLTIMA ÉPOCA VENCEDOR 
SUPERTAÇA MÁRIO GODINHO, CAMPEÃO 
NACIONAL 1A DIVISÃO, CAMPEÃO NACIONAL  
2A DIVISÃO, CAMPEÃO NACIONAL DE JUNIORES, 
CAMPEÃO NACIONAL DE JUVENIS, VENCEDOR 
DA TAÇA DE PORTUGAL

(1) Em termos competitivos, o 
Núcleo de Corfebol de Ben�ca 
ambiciona manter os excelentes 
resultados desportivos obtidos 
nas várias competições nacionais 
ao nível de todos os escalões. 
Em termos de desenvolvimento, 

pretendemos aumentar o número 
de praticantes, sobretudo nos es-
calões etários mais baixos.
(2) Infelizmente, devido aos nos-
sos horários de treino e à condi-
cionante imposta pela disponibi-
lidade de pavilhão, temos poucas 
crianças de escalões etários mais 
baixos a praticar Corfebol no 
nosso clube. Um dos principais 
objetivos a curto prazo é passar a 
proporcionar às crianças treinos 
onde possam aprender e crescer, 
como jogadores e indivíduos, 
uma vez que ao praticar um des-
porto coletivo misto e totalmente 
cooperativo as crianças aprendem 
desde cedo valores fundamentais 
que as acompanharão pela vida. 

CASA PIA ATLÉTICO 
CLUBE
ESTÁDIO PINA MANIQUE

PRESIDENTE VICTOR DOMINGOS SEABRA 
FRANCO

ANO DE FUNDAÇÃO 1920

PRINCIPAIS MODALIDADES FUTEBOL ONZE, 
FUTEBOL SETE, FUTEBOL FEMININO, LUTA 
GRECO ROMANA, HÓQUEI EM CAMPO, TÉNIS 
DE MESA

PALMARÉS DA ÚLTIMA ÉPOCA VENCEDOR 
DO TROFEU DO TORNEIO DE ABERTURA DA AFL 
2017/18, CAMPEÃO NACIONAL EM LUTA, 
CAMPEÃO NACIONAL HÓQUEI EM CAMPO 
- SUB11, CAMPEÃO NACIONAL HÓQUEI EM 
CAMPO – SUB 15, CAMPEÃO NACIONAL DE 
INICIADOS EM TÉNIS DE MESA

(1) Lutar pelos primeiros lugares 
nos campeonatos nacionais e dis-
tritais da modalidade de futebol e 
manter o título de campeão na-

cional de luta greco-romana.
Manter o equilíbrio económico-
�nanceiro do Clube e investir em 
melhoria de infraestruturas des-
portivas e sociais e admitir que a 
partir do próximo ano desportivo 
possamos contar com mais apoio 
da Junta de Freguesia de Benfica 
no objetivo de aumentar o núme-
ro de atletas deste que é o quarto 
e quinto  Clube do Distrito de 
Lisboa (números oficiais da As-
sociação de Futebol de Lisboa em 
função dos atletas inscritos).
(2) O Casa Pia Atlético Clube 
está disponível para reunir com 
a Direção da Junta de Freguesia 
de Ben�ca para se avaliar o que 
é possível fazer em conjunto em 
prol das crianças da freguesia.

CLUBE SOCIAL  
E DESPORTIVO DO 
BAIRRO DA BOAVISTA
COMPLEXO DESPORTIVO DA BOAVISTA

PRESIDENTE TIAGO BATALHA

ANO DE FUNDAÇÃO 1974

PRINCIPAIS MODALIDADES FUTSAL

PALMARÉS DA ÚLTIMA ÉPOCA CAMPEÃO 
DISTRITAL FUTSAL EM JUVENIS

(1) Os nossos objetivos passam por 

subir de divisão nos escalões de 
juniores e juvenis (únicas equipas 
que competem) e gostaríamos de 
reunir condições para ter equipas 
de todas as faixas etárias. 
(2) A formação desportiva é 
bastante importante para nós. A 
nossa missão passa também por 
retirar da rua e dar formação ao 
maior número de jovens do Bairro 
da Boavista.

GRUPO DESPORTIVO 
DE DIREITO
PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO
PRESIDENTE LUÍS FILIPE LANÇA DE MORAIS
ANO DE FUNDAÇÃO 1952
PRINCIPAIS MODALIDADES RUGBY
PALMARÉS DA ÚLTIMA ÉPOCA CHALLENGE 
CUP 
TAÇA DE PORTUGAL SUB 18

(1) No GD Direito, embora sem-
pre motivados e empenhados 
para sermos um bom exemplo, 
traçamos objetivos distintos con-
soante se trate de escalões de for-
mação ou de Competição.
Na formação o objetivo é trans-
versal e intemporal: continuar 
a formar, com bom sentido de 
humanidade, espirito de solida-
riedade e capacidade de trabalho. 
Não temos a pretensão de criar 
equipas campeãs no ponto de vis-
ta desportivo. A nível dos escalões 
de competição a nossa ambição 
passa por lutarmos pelo máximo 
de títulos possíveis.
Continuarmos a ser o Clube com 
maior número de jogadores a ní-
vel nacional é uma meta que gos-
taríamos de manter.
Na época que se avizinha há, no 

entanto, um objetivo geral que 
será certamente alcançado e que 
é fruto de todo um trabalho con-
junto da Família CGD e dos seus 
amigos que é a conclusão da obra 
do novo campo da CGD!
(2) Em termos humanos o Clube 
tem crescido muitíssimo. Temos 
cada vez mais jogadores, mais 
pais a colaborarem com o Clube 
e mais pessoas a interessarem-se 
pela vida e história do Clube. 
Um bom exemplo disto é a cada 
vez melhor e mais estreita liga-
ção com a Junta de Freguesia de 
Ben�ca, uma relação que, temos 
a certeza, trará excelentes frutos 
para todos. Neste sentido estamos 
a preparar um projeto de colabo-
ração com no sentido de irmos 

às escolas abrangidas pela área de 
Ben�ca, mostrarmos o que é o ru-
gby, os seus valores, a sua vertente 
atrativa enquanto desporto.
Aqui inclui também um proje-
to social a realizar no Bairro da 
Boavista. Nossos vizinhos e com 
quem queremos fazer uma histó-
ria de crescimento juntos. 
Falta-nos a iluminação mas esta-
mos a candidatar-nos apoios da 
câmara (é fundamental para trei-
narmos durante o Inverno – os 
treinos da formação são às 19h ).
Acreditamos, pois, num magnifi-
co e frutífero Futuro.
Somos Direito!

SOLIDARIEDADE

SOLIDARIEDADE NAS FÉRIAS DESPORTIVAS
Os jovens das Férias Desportivas realizaram uma atividade solidária 

em Pedrógão, no Parque Florestal dos Afectos.
Depois da enorme tragédia os jovens quiseram contribuir  
e ajudar na melhoria do Parque Florestal. Plantaram várias  

árvores apadrinhando-as e comprometendo-se a voltar para as visitar 
todos os anos. 

INFANTIL

FILMINHOS À SOLTA 
PELO PAÍS

Estão de volta em setembro os 
�lminhos à solta pelo país!
O cinema infantil volta ao 

Auditório Carlos Paredes no dia 
17 de setembro, às 11h30.

Venha e participe na sessão de 
cinema infantil!

EDUCAÇÃO

CASTING
Gosta de representar?

Estão abertas as inscrições para a realização do Casting  
para o Grupo de Teatro Amador de Benfica. 

A participação é totalmente gratuita, decorrerá nas instalações da 
Junta de Freguesia de Benfica  e destina-se a maiores de 16 anos.

Mais informações em www.jf-benfica.pt 

COMÉRCIO

FEIRA DO ARTESANATO
No dia 2 de setembro na 

Estrada de Ben�ca, junto à 
pastelaria Nilo.

40 artesões apresentam os seus 
trabalhos oferecendo uma 

verdadeira diversidade artesanal.
Venha visitar a feira de 
Artesanato em Benfica!
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EM SETEMBRO FAZEMOS O QUÊ? 

01SEX 18H00
02SÁB 03DOM 
10H00
REABERTURA PALÁCIO 
BALDAYA
Estrada de Ben�ca
 

01SEX
INICIO DA ÉPOCA NOS 
COMPLEXOS DESPORTIVOS 
DE BENFICA DA BOAVISTA
 

02,09,23,30SÁB
09H45
06,13,29,27QUA
18H45
CLUBE CORRIDA E 
CAMINHADA
Ponto de Encontro: Complexo 
Desportivo de Ben�ca

02SÁB
1OH00
FEIRA DO ARTESANATO
Estrada de Ben�ca
 

08SEX09SÁB
15SEX16SÁB
22H00
TEATRO DE IMPROVISO 
IMPROV VIRAL
Auditório Carlos Paredes
 

16SÁB 14H00-19H00
17DOM 09H00-13H00
TAÇA DE PORTUGAL DE BMX 
RACE - 7ª E 8ª RONDAS
Pista BMX Bairro da Boavista
 

16SÁB
14H30
BENFICA AVENTURA - 
BATISMO MERGULHO 
PISCINA
A definir

17DOM
11H30
CINEMA-INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA PELO 
PAÍS
Auditório Carlos Paredes
 

17DOM
14H30
BENFICA AVENTURA - 
BATISMO MERGULHO MAR
Peniche

21QUI
08H00-12H30
CAMINHADAS SENIORES
ARRÁBIDA
Ponto de Encontro: Complexo 
Desportivo de Ben�ca

23SÁB
14H30
SUP PISCINA
Piscina da Boavista

24DOM
09H30
SNORKELING
Piscina da Boavista

10H00
FEIRA DA BAGAGEIRA
Junto ao Mercado de Benfica
 

14H30
SNORKELING MAR
Cascais

28QUI
08H00-12H30
CAMINHADAS SENIORES
COSTA DA CAPARICA
Ponto de Encontro: Complexo 
Desportivo de Ben�ca

29SEX30SÁB
09H00-18H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Ben�ca

29SEX
22H00
MÚSICA PORTUGUESA 
SOPA D’ALMA
Auditório Carlos Paredes

30SÁB
22H00
MÚSICA PORTUGUESA 
LUCIANA ARAÚJO
Auditório Carlos Paredes

1 SETEMBRO
18h00 Abertura
19h00 Hora do Vinil
19h00  Sardinha em Lata: Filme   

de animação
21h30 Concerto Home Made in 80’s
22h30 Dj Emeti
00h00 Encerramento

2 SETEMBRO
10h00 Abertura
10h00 - 13h00 
- Contos infantis
- Espaço infantil
- Hora de Vinil infantil
- Ateliers Infantis
-  Mu Open Gallery Crew: Street Art Infantil  

no Jardim Baldaia
- Animação Associação ADN
-  Sardinha em Lata: Filme de animação

15h00  Peça infantil "Os três porquinhos"

16h00  Projeto Musical PIM PAM PUM

18h30  Concerto “Flor Sem Tempo -  

Homenagem às canções da Eurovisão”

21h00 Concerto Furakuza

22h00 Concerto D'Alva

23h45 Concerto Valas

02h Encerramento

3 SETEMBRO
10h00 Abertura

11h00 Tertúlia de Poesia

15h30 Chá Dançante

17h00  Concerto Elisa Rodrigues e Rúben Alves 

(Voz e Piano)

21h00 Encerramento

EM PERMANÊNCIA 
Exposição Benfica Footsteps • Exposição de Miniaturas Automóveis • Exposição  de Fotografia 
Exposição  de Pintura • Jukebox vinil • Mu Open Gallery Crew: Street Art no Jardim Baldaia
Todas as salas abertas para visita

PROGRAMA

REABERTURA


