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TABLETS E WIFI NAS 
ESCOLAS DE BENFICA

NOVO PERCURSO 
BENFICA FOOTSTEPS

PROGRAMA 
BENFICA ATIVA 60+

CONTINUA O 
LIXO NAS RUAS

ARÓMETRO
DE BENFICA

ATIVIDADES NO 
PALÁCIO BALDAYA

PUBLICIDADE NOS VIDROS
DOS AUTOMÓVEIS

REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES
 INFANTIS NAS ESCOLAS

No dia 25 de setembro a presi-
dente da Junta de Fregue sia de 
Ben�ca, Inês Drummond, e o 
vogal da educação, Ricardo 
Marques, acompanharam as ativ-
idades do início do ano letivo, na 
Escola Jorge Barradas, onde já 
foram entregues os novos tablets e 
quadros interativos.

No princípio deste ano letivo 
foram entregues 350 tablets nas 
escolas públicas de Jardim de In-
fância e primeiro ciclo de Benfica, 
para utilização de alunos e profes-
sores dentro das escolas, no âmbi-
to do programa “Ben�ca Digital”.

Este é um programa inovador que 
vai fazer a diferença nos hábitos e 
métodos educativos em Ben�ca. 
Um programa desenvolvido pela 
Junta que colocou nestas escolas, 

tablets, quadros interativos, pro-
jetores, zonas Wi-Fi e software 
didático pedagógico apropriado 
para as atividades do programa 
pedagógico de cada escola.

Esta aposta, em parceria com os 
agrupamentos, visa facultar aos 
professores e educadores, bem 
como aos programas geridos pela 
Junta, novas formas de aprendiza-
gem com a introdução de ferra-
mentas que permitam uma maior 
diversi�cação nas estratégias de 
ensino. 

Uma escola pública de excelência 
é muito mais que o estado de 
conservação do seu edi�cado, é 
um organismo vivo que necessita 
de investimento permanente na 
formação e na aquisição de novas 
dinâmicas lúdico pedagógicas.

EDUCAÇÃO

TABLETS E WI-FI
NAS ESCOLAS
DE BENFICA

Foi no passado dia 18 de setem-
bro inaugurada a nova sede da 
Associação de Moradores do 
Bairro do Calhariz de Benfica.
Este novo espaço cedido pelo 
Município será a nova “casa”  
desta associação onde os mora-
dores do Bairro do Calhariz 
poderão partilhar ideias e de-
senvolver atividades e projetos.
A placa de inauguração foi des-

cerrada pela presidente da Junta 
de Freguesia de Ben�ca, Inês 
Drummond, e a Presidente da 
AMBCB, Ana Cristina An-
tunes. Estiveram ainda presentes 
os vogais Carla Rothes e Tiago 
Fernandes.
A AMBCM poderá agora rece-
ber os moradores num espaço 
que é de todos e para todos.
Parabéns!

ASSOCIAÇÕES

INAUGURAÇÃO DA 
SEDE DA ASSOCIAÇÃO 
DE MORADORES DO 
CALHARIZ
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5º
ANO CONSECUTIVO 

DE INF4KIDS

600
PRODUTOS ALIMENTARES DOADOS 

NA CAMPANHA SOLIDÁRIA DE 
RECOLHA DE ALIMENTOS

50
INSCRITOS 

NAS ATIVIDADES 
DO PROGRAMA BENFICA +60

17 759
V0TANTES 

NAS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 
EM BENFICA

35
PARTICIPANTES 

NA PRIMEIRA CAMINHADA 
SÉNIOR DA TEMPORADA

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

OBRIGADA 
BENFICA
O POVO FALOU PELO VOTO E REFORÇOU A CONFIANÇA 
NO NOSSO PROJETO PARA A FREGUESIA DE BENFICA. 

TEMOS MAIS BAIRRO!

Com a confiança obtida, vamos 
continuar a trabalhar para valorizar o 
património, procurar responder com 
eficácia aos desafios do dia-a-dia 
das pessoas e das dinâmicas do nosso 
território e lançar as sementes 
que assegurem um futuro ainda melhor.

Tivemos mais votos e obtivemos 
uma maioria para conti nuar 
a trabalhar com as pessoas no 
centro das nossas atenções e 
respostas. Tivemos mais par   - 
ticipação do que em 2013, 
numa evolução que valoriza a 
cidadania e o aproveitamento 
dos espaços de participação da 
democracia representativa. Em 
Ben�ca, o PS teve mais 1286 
votos e a participação cresceu 
12,5%.
A vitória do PS, na Freguesia, 
na Assembleia Municipal e na 
Câmara, sublinha a confiança no 
rumo seguido e na política pela 
positiva, centrada na construção 
de soluções para as pessoas nos 
serviços públi cos que contam 
para a sua qualidade de vida, 
individual e como partes inte-
grantes de uma comunidade.
Esta é uma vitória com muitos 
rostos, de muitos afetos e com 
o contributo de muitos que na 
ribalta ou na sombra fazem a 
força de um projeto de serviço 
público. Agradecemos a con�-
ança que vem acompanhada de 

responsabilidade, de esperança 
e de sentido de futuro. Tudo 
faremos para, renovar em cada 
dia, as expetativas de quem 
nasceu, vive, estuda e trabalha 
na freguesia de Ben�ca.

O caminho que temos pela 
frente precisa do contributo 
construtivo de todos, dos que 
pensam como nós e dos que 
pensam de forma diferente.

Com a confiança obtida, vamos 
continuar a trabalhar para val-
orizar o património, procurar 
responder com e�cácia aos 
desafios do dia-a-dia das pes-
soas e das dinâmicas do nosso 
território e lançar as sementes 
que assegurem um futuro ainda 
melhor.

O Povo falou de forma clara 
para a freguesia de Ben�ca 
e para o município de Lis-
boa, gerando condições para 
um mandato em que a conju-
gação de esforços destes pata - 
mares de poder terá como 
prioridades a quali�cação da 
oferta pública de transportes 

públicos, a oferta de habitação a 
preços controlados para a classe 
média, a dinamização económi-
ca e a salvaguarda do bem-estar 
dos cidadãos nas suas diversas 
dimensões.

São muitos os desa�os que 
temos no horizonte. Desafios 
tradicionais em áreas como a 
educação, os serviços públicos, 

a mobilidade, o espaço público, 
a cidadania e a valorização 
do território. Novos desafios 
com a descentralização de 
competências e meios que o 
governo pretende transferir 
para os municípios e para as 
freguesias, com as dinâmicas 
que pontuam as necessidades 
das pessoas e com as respostas 

para conciliar tradição com  
inovação, residentes com turis- 
tas ou as iniciativas públicas 
com as privadas.

Com a força da vossa confiança, 
o contributo de todos e o espírito 
de serviço público, continuare-
mos a servir, por si e por Ben�ca. 

Obrigado Benfica!
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CULTURA

NOVO ROTEIRO
BENFICA FOOTSTEPS

Foi inaugurado a 9 de setembro 
o novo percurso Ben�ca Foot-
Steps, com uma visita guiada ao 
património histórico da fregue-
sia, que contou com a partici-
pação de várias dezenas de pes-
soas e a presença da Presidente 
da Junta de Freguesia de Benfi-
ca, Inês Drummond e dos vo-
gais Ricardo Marques, Hernâni 
Silva e Tiago Rodrigues.

Um percurso com 31 pontos 
de interesse, resultado de um 

longo trabalho de investigação 
e pesquisa, que vem disponibi-
lizar a todos os moradores os 
factos, as lendas e muitas curio-
sidades da história de Benfica e 
das suas gentes. O percurso 
está assinalado por placas in-
formativas com a história de 
cada um dos pontos, com um 
QR Code para aceder a uma 
aplicação própria com mais 
informações sobre cada local.

No dia 15 de setembro, o per-

curso fez-se por Monsanto e 
contou com mais de 30 parti-
cipantes, numa caminhada de 
9 km que passou por vários 
pontos como o Espaço Mon-
santo, o Alto da Sera�na, a 
Prisão de Monsanto, a Luneta 
dos Quarteis ou Embaixada do 
México.

Os passeios do Benfica Foot-
steps são gratuitos e para parti 
cipar não é necessário fazer uma 
inscrição prévia, basta aparecer!

ESPAÇO PÚBLICO

VILA DE SÃO MARTINHO 
E RUA DA BURACA
Estão em fase de conclusão as 
obras de requalificação na Vila 
de São Martinho e Rua da Bu-
raca com vista à criação de 
melhores condições de circu-
lação e segurança, mais como-

didade e novos pavimentos.

Esta intervenção junto ao Aque-
duto das Águas Livres, na entra-
da e saída do Bairro do Calhariz, 
tem uma duração pre vista de 1 

mês e prevê também a requalifi-
cação dos terrenos baldios por 
trás do Aqueduto e na Rua da 
Buraca para a criação de cerca 
de 37 novos lugares de estacio-
namento.

Na escola Arquiteto Ribeiro 
Teles, no Bairro da Boavista 
estão a decorrer as obras de 
beneficiação dos espaços exte-
riores com a reparação dos 
pavimentos, colocação de no-
vos equipamentos de Jardim de 
infância, a construção de dois 
telheiros e a criação de uma 
zona de horta pedagógica. 
Também o Parque Infantil da 
Escola José Salvado Sampaio já 

tem um novo pavimento!

Na Escola Pedro Santarém os 
parques infantis serão melho-
rados com a colocação de no-
vos equipamentos e estrutura 
de ensombramento, assim co-
mo na Escola Jorge Barradas 
será colocado um telheiro ex-
terior no parque infantil que 
irá permitir a utilização destes 
equipamentos também nos 
dias de chuva!

DESPORTO

JUNTA NO IRONMAN 
A Junta de Freguesia de Benfica esteve representada na estreia em 

Portugal da famosa prova IronMan 70.3. 
Esta duríssima prova de longa distância decorreu em Cascais e é 
constituída por 2km a nadar, 90km de bicicleta e 21km a correr.

No seu ano de estreia em Portugal contou com 2200 atletas de 66 
nacionalidades superando todas as expectativas.

Parabéns ao “nosso” atleta Carlos Custódio! 

COMÉRCIO

FEIRA DO ARTESANATO
No dia 4 de novembro, a partir das 10h,  

volta a realizar-se a Feira do Artesanato na Estrada de Benfica,  
junto à Pastelaria Nilo.

Cerca de 40 artesões apresentam os seus trabalhos oferecendo 
uma verdadeira diversidade artesanal.

Venha visitar a Feira de Artesanato em Benfica!

ESPAÇO PÚBLICO

RENOVADOS PARQUES 
INFANTIS 
NAS ESCOLAS
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CULTURA

ATIVIDADES DO BALDAYA

PARTICIPAÇÃO

VOTAÇÃO OP LISBOA 2017/18 JÁ COMEÇOU
Centenas de propostas apresentadas pelos cidadão para Lisboa,  

deram origem a 128 projetos, agora em votação!
Até 22 de novembro, os cidadãos podem votar duas vezes, um voto  

por cada grupo de projetos (Locais e Estruturantes) para Lisboa.
Pode votar online em www.lisboaparticipa.pt, por sms (para 4310 com 

o nº do projeto) ou presencialmente, nas Sessões de apoio ao voto.
Os projetos mais votados, até 2,5 milhões de euros, serão 

implementados em Lisboa. 

SENIORES

AGENDA CULTURAL SÉNIOR 
A Agenda Cultural Sénior regressou com novidades para  

os meses de outubro e novembro.
No passado dia 13 de outubro, realizou-se a visita à Igreja e Museu de 

S. Roque, no Largo da Trindade, com 22 participantes.
Ainda em outubro, no dia 27, está agendado o passeio ao Hospital 
de Santana. Em novembro nos dias 10 e 24 os seniores irão visitar a 
Quinta Alegre (Lumiar) e a Igreja / Capela de S. Pedro e Alcântara.

SENIORES

BENFICA ACTIVA +60
Estão de regresso as caminhadas 
de sexta feira de manhã do 
programa Benfica Ativa +60!

O programa Benfica Ativa + 60 
arrancou há cerca de 1 ano e 
conta atualmente com 50 ins-
critos nas atividades de dança, 
hidroginástica e/ou caminhada.

As atividades do Ben�ca Ativa 
decorrem 3 vezes por semana, a 
um custo simbólico de 5€ por 
mês. Cada uma destas ativi-
dades desenvolve-se semanal-
mente tendo em conta as carac-
terísticas de cada grupo.

A hidroginástica decorre todas 
as segundas feiras às 11.45h ou 

às quartas feiras às 8.45h e as 
Caminhadas realizam-se às sex-
tas feiras às 10h com ponto de 
encontro na Junta de Freguesia 
de Benfica. Terças-feiras às 10h, 
é a hora da Dança, no ginásio 
do Complexo Desportivo de 
Ben�ca.

Inscreva-se e participe!

SAÚDE MENTAL

DIA MUNDIAL 
DA SAÚDE MENTAL

Para assinalar o Dia Mundial 
da Saúde Mental no passado 
dia 10 outubro, a Junta de 
Freguesia de Benfica (Gabi-
nete de Psicologia) organizou 
na Estrada de Ben�ca uma 
ação de sensibilização da po-

pulação para as questões da 
saúde mental, que teve como 
objetivo dar a conhecer as 
várias respostas e parceiros 
existentes na freguesia, que 
disponibilizam apoio nesta 
área.

Estiveram representadas nesta 
iniciativa as várias instituições 
que constituem o Grupo de 
Saúde Mental da Comissão 
Social de Freguesia, que aqui 
vieram dar a conhecer os seus 
programas e proporcionar ex-

Nos meses de setembro e outu-
bro foram muitas as atividades 
a decorrer no Palácio Baldaya.

Com uma programação para 
todos os gostos, e destinada a 
diferentes faixas etárias, o novo 
polo cultural da freguesia de 
Benfica, recebeu nos últimos 
fins-de-semana peças de tea-
tro, workshops, contos infan-
tis, noite de fados, sunsets, 
atu ações de tunas, cinema in-
fantil, acrobacia aérea e os pas-
seios pelo percurso histórico 

da freguesia, Ben�ca Foot-
steps.

Para comemorar o Dia Mun-
dial da Música, no dia 1 de ou-
tubro, o Palácio Baldaya con-
tou com uma programação de 
3 dias de atividades, que in-
cluíram um sunset anos 80, 
uma sessão de leitura pública 
de poesia, um concerto de 
música tradicional portuguesa 
e para encerrar, o coro infantil 
do Externato São Cristóvão.

Para além de todas as ativi-
dades de fim-de-semana, exis-
tem ainda exposições e ativi-
dades permanentes como por 
exemplo, as sessões de leitura 
infantil na ludoteca do Palácio 
Baldaya. Esta atividade, de-
corre semanalmente de 2ª a 6ª 
feira, mediante inscrição prévia.

Para o próximo mês esperam-se 
ainda mais novidades e ativi-
dades!

periências e vários exercícios 
práticos a quem por aqui pas-
sou. Uma simulação de terapia 
familiar, terapia assistida com 
animais ou a realidade virtual 
na intervenção psicológica 
foram apenas alguns dos pro-
gramas apresentados.

Foi também divulgado o proje-
to Memória Ativa Sénior 
(MAS), que já conta com mais 
de 400 inscritos. Este programa 
tem como objetivos gerais a 
estimulação das funções cogni-
tivas e a promoção do relacio-
namento social dos idosos da 

freguesia de Benfica. Como 
objetivos defende a estimu-
lação de funções cognitivas co-
mo a memória, perceção, aten-
ção, funções executivas com 
base na utilização das novas 
tecnologias, nomeadamente a 
realidade virtual, e também a 
promoção da integração social 
dos idosos, combatendo, desta 
forma, o isolamento social.

No âmbito desta iniciativa es-
teve no salão nobre do Palácio 
Baldaya uma exposição de pin-
tura sob o tema “Saúde Men-
tal”.
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Quarenta e três anos já 
passaram sobre a madrugada 
que trouxe de volta a liberdade 
e a Democracia, a possibilidade 
de poder participar nas esco-
lhas cívicas e políticas das comu-
nidades. 
Nesta caminhada democrática, 
o Poder Local a�rmou-se como 
um pilar de desenvolvimento, 
de proximidade e de exercício 

da liberdade, em benefício dos 
cidadãos, das comunidades e 
dos territórios.
Muito se tem dito sobre o 
estado de saúde da Democracia, 
a necessidade de haver mais 
participação em complemento 
à representação assegurada pelos 
eleitos e a importância de inverter 
o ciclo de aumento da abstenção 
que se tem registado em quase 

todas as eleições. Nas últimas 
eleições autárquicas, a Freguesia 
de Ben�ca deu uma resposta 
positiva, com mais participação.
Uma vez mais, a 1 de outubro, 
a população votou e escolheu os 
seus representantes para a gestão 
das Freguesias e dos Municípios 
para os próximos quatro anos.
O PS foi o partido mais votado 
na Freguesia, na Assembleia 
Municipal e na Câmara Muni-
cipal, numas eleições que conta-
ram com a participação cívica 
de mais 1974 eleitores do que 
em 2013.
Sendo insatisfatório para qual-
quer democrata a existência de 
uma abstenção de 46,95 %, o 
aumento da participação nas 
eleições autárquicas é um sinal 
positivo de envolvimento dos 
cidadãos nas escolhas da 
comunidade e de inversão de 
uma tendência de alheamento.
Com uma votação de 53,05% 
dos eleitores inscritos, houve 

mais 1.974 cidadãos inscritos 
na Freguesia de Ben�ca que 
participaram nas eleições que 
escolheram os representantes 
nos órgãos políticos do poder 
mais próximo das populações e 
dos territórios.
Mais participação signi�ca 
melhor Democracia.
Nas últimas eleições autárquicas 
houve mais participação na 
escolha dos eleitos para a 
Assembleia de Freguesia de 
Ben�ca, a Câmara Municipal e a 
Assembleia Municipal de Lisboa. 
Essa escolha da população em 
Ben�ca traduziu-se num reforço 
da maioria do PS na Assembleia 
de Freguesia de Ben�ca, com 
49,45%, 8777 votos a que 
correspondem 11 mandatos.   
O PS obteve mais 1286 votos 
do que nas eleições de 2013. 
Em segundo lugar, �cou o 
PPD/PSD com 2937 votos 
correspondendo a 3 mandatos, 
seguindo-se o CDS-PP/MPT/

PPM com 1722 votos e 2 
mandatos, o PCP-PEV com 
1629 votos e 2 mandatos e, 
por último, o BE com 1282 
votos e um mandato. O PAN 
com 599 votos e o PDR/JPP 
com 69 votos não elegeram 
nenhum representante. O es-
crutínio registou ainda 440 
votos em branco e 294 votos 
nulos. Com votações inferiores 
à maioria absoluta conquistada 
na Assembleia de Freguesia 
de Ben�ca, o PS também foi 
o partido mais votado para 
a Câmara Municipal e para 
a Assembleia Municipal de 
Lisboa.
 

CIDADANIA

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2017

RESULTADOS EM BENFICA

+1974
VOTANTES EM 2017

A FESTA DA DEMOCRACIA!

CÂMARA MUNICIPAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL

-12,5%
DE ABSTENÇÃO

53,05%
VOTANTES

PS 52,87% 
PPD/PSD.CDS-PP.MPT 21,43% 
PCP-PEV 9,89%
B.E. 4,82% 
PAN 2,25% 
PCTP/MRPP 1,13% 
PPM/PPV/PND 0,67% 
PNR 0,34% 
PTP 0,16%
em branco 3,45%
nulos 2,97%

45,47%
PS

CDS-PP.MPT.PPM

46,11%

17,62%

11,10%
PPD/PSD

9,14%

PCP-PEV

7,25% 
B.E.

2,96%  
PAN

PCTP/MRPP 0,45%
PNR 0,43%
NC 0,41%
PDR.JPP 0,32%
PURP 0,20%
PTP 0,08% 

em branco 2,46% 
nulos 1,46%

53,04%
VOTANTES

PS 44,98% 
PPD/PSD.CDS-PP.MPT 23,01% 
PCP-PEV 12,16%
B.E. 7,01% 
PAN 2,99% 
PCTP/MRPP 1,34% 
PPM/PPV/PND 0,81% 
PNR 0,42% 
PTP 0,22%
em branco 4,08%
nulos 2,99%

45,47%
PS

PPD/PSD

42,17%

14,35%

14,15%
CDS-PP.MPT.PPM

9,85%

PCP-PEV

8,81% 
B.E.

4,28%  
PAN

PCTP/MRPP 0,57%
PNR 0,51%
NC 0,37%
PURP 0,33%
PDR.JPP 0,25%
PTP 0,08% 

em branco 2,70% 
nulos 1,56%
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AUTÁRQUICAS 2017

FREGUESIA DE BENFICA 
QUADRIÉNIO 2017-2021

MEMBROS
DO EXECUTIVO

INÊS DRUMMOND
PRESIDENTE
P.S.

RICARDO MARQUES
P.S.

CARLA ROTHES
P.S.

JOÃO ROSETA
P.S.

FILIPA FLOR
P.S. - INDEPENDENTE

TIAGO RODRIGUES
P.S.

HERNÂNI SILVA
P.S.

MEMBROS
DA ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA

MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
RICARDO
SALDANHA
PRESIDENTE
P.S.

JOSÉ ALBERTO
NEVES
SECRETÁRIO 
P.S.

TERESA
DAMÁSIO
SECRETÁRIA 
P.S.

JOÃO
CARVALHO
CDS-PP
MPT.PPM

JOSÉ EDUARDO
MARQUES
CDU
(PCP-PEV)

PEDRO
GAMA
PPD/PSD

ZITA MARIA
TERROSO
PPD/PSD

PAULA
RAPOULA
CDS-PP
MPT.PPM

NUNO
DIAS
CDU
(PCP-PEV)

TERESA
CLÍMACO LEITÃO
P.S.
- INDEPENDENTE

CARLOS
MARQUES
P.S.

ROMUALDA
FERNANDES
P.S.

ANTÓNIO
ALVIM
PPD/PSD

JOANA
GRILO
B.E.

ANDRÉ
VALENTIM
P.S.

MARTA
BARRETO
P.S.

FREDERICO
SEQUEIRA
P.S.

MADALENA
FERNANDES
P.S.

TIAGO
SIMÕES
P.S.

RESULTADOS
NA CIDADE DE LISBOA

CONHEÇA OS SEUS REPRESENTANTES LOCAIS   
ELEITOS PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

175
70
53
46
22

2

ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA
40,33%

17,87%
13,97%

11,52%
7,21%

2,42%

PS

CDS-PP.MPT.PPM

PPD/PSD

PCP-PEV

B.E.

pan

4 0.98%grupo cidadãos
EM BRANCO 2,95% NULOS 1,67%

22
9
8
6
4
2

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
37,66%

16,94%
15,16%

10,39%
8,43%

4,28%

PS

CDS-PP.MPT.PPM

PPD/PSD

PCP-PEV

B.E.

pan
EM BRANCO 2,90% NULOS 1,54%

EM BRANCO 2,62% NULOS 1,53%

CÂMARA MUNICIPAL
8
4
2
2
1

42,00%
20,59%

11,22%
9,55%

7,14%

PS

CDS-PP.MPT.PPM

PPD/PSD

PCP-PEV

B.E.

51,16%
252.481
votantes

51,15%
252.449
votantes

51,14%
252.377
votantes

53,05%
VOTANTES

PS 47,48% 
PPD/PSD.CDS-PP.MPT 22,49% 
PCP-PEV 11,99%
B.E. 5,91% 
PAN 2,88% 
PCTP/MRPP 1,59% 
PPM/PPV/PND 0,88% 
em branco 3,68%
nulos 3,10%

45,47%
PS

PPD/PSD

49,45%

16,55%

9,70%

CDS-PP.MPT.PPM

9,18%

PCP-PEV

7,22% 
B.E.

3,37%  
PAN

PDR.JPP 0,39%

em branco 2,48% 
nulos 1,66%

11
5
2
1

11

3

2
2

1
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CULTURA

REABERTURA
DO PALÁCIO BALDAYA

O Cowork chegou ao Palácio 
Baldaya e as candidaturas ao 
espaço decorreram entre os dias 
6 de setembro e 16 de outubro.
O projeto Cowork Baldaya 
tem como principal objetivo 
estimular, incentivar e apoiar o 
empreendedorismo na freguesia 
de Benfica, apoiando projetos, 
empresas, e profissionais liberais 

em processo de incubação, mas 
também que estejam numa fase de 
desenvolvimento e consolidação 
da sua atividade e/ou negócio.
Localizado no coração de 
Benfica, o Cowork Baldaya 
disponibiliza o acesso a um 
espaço de trabalho partilhado 
e a diversos serviços de apoio 
administrativo, de capacitação 

e aceleração da sua atividade/
negócio, como formação, 
consultoria e mentoria. O 
Cowork Baldaya potencia a 
cooperação, cria sinergias e 
fomenta a network entre toda 
a comunidade de coworkers. 
Para mais informações sobre 
o Cowork Baldaya consulte: 
http://www.jf-benfica.pt

SITUADO NA ESTRADA DE BENFICA COM ENTRADA PRINCIPAL NA ESTRADA DAS GARRIDAS, O PALÁCIO 
BALDAYA, É O NOVO ESPAÇO CULTURAL E DE INOVAÇÃO DE BENFICA
Foi no dia 1 de setembro, pelas 
18h, que o renovado Palácio, 
que em tempos foi prenda de 
casamento de Maria Joanna 
Baldaya, abriu definitivamente 
as suas portas à população.
Durante cerca de duas décadas, 
Donna Maria Joanna Baldaya 
(como surge nos registos 
históricos) viveu neste palácio, 
que depois deixou a herdeiros.
O Palácio Baldaya já teve 
diferentes usos, tendo funcio-
nado nos finais do século XIX 
como hotel e sido vendido no 
início do século XX ao Estado, 
que ali instalou o Laboratório 
Nacional de Investigação Veteri-
nária. O Laboratório esteve 
sediado no Palácio cerca de 100 
anos até este espaço ser vendido 
à Estamo. Em 2015 o Palácio 
e os seus jardins foram cedidos 
pela Câmara Municipal de Lis-
boa à Junta de Freguesia de 
Benfica.
Depois de longos meses de 
trabalho de recuperação, este 
emblemático espaço da freguesia 

foi finalmente devolvido à 
população de Benfica. A ideia 
inicial de requalificar o espaço 
para o transformar numa biblio-
teca, até aqui inexistente na 
freguesia, foi evoluindo e, as 
obras iniciadas em novembro 
de 2016 e agora concluídas, 
orçadas em cerca de 400 mil 
euros, dotaram o edifício de 
condições para funcionar como 
espaço cultural e de inovação, 
com diversas valências como 
uma biblioteca, uma ludoteca 
(preparada para crianças com 
deficiências auditivas), salas 
para exposições e concertos, um 
Centro Qualifica e um espaço 
de cowork.
Com magníficos jardins e uma 
cafetaria, este será um espaço 
dinâmico e versátil, preparado 
para o desenvolvimento de 
várias atividades culturais e na 
área da formação.
A abertura deste novo espaço 
cultural da freguesia, foi assinalada 
nos dias 1, 2 e 3 de setembro 
com várias atividades culturais, 

numa programação que incluiu 
concertos dos D’Alva, Valas e 
Furakusa, a representar o melhor 
do hip hop em português, o Jazz 
e Bossa Nova de Elisa Rodrigues 
e Ruben Alves (voz e piano), um 
tributo aos anos 80 e às músicas 
da eurovisão, além de exposições, 
atividades para crianças, tertúlias, 
arte urbana, uma feira do vinil e 
até um chá dançante!
Um espaço visitado por milhares 
de fregueses de Benfica e por 
todos os que quiseram conhecer 
o novo polo cultural, assim 
como, pelo presidente da CML 
Fernando Medina.

BENFICA GANHOU UM 
NOVO ESPAÇO CULTURAL!

EMPREENDEDORISMO

COWORK 
PALÁCIO
BALDAYA

SOLIDARIEDADE

CAMPANHA RECOLHA DE ALIMENTOS
Decorreu nos dias 19 e 20 de setembro, no Pingo Doce da Av. Grão 

Vasco, uma campanha solidária de Recolha de Alimentos.
Mais de 600 produtos alimentares foram recolhidos pela equipa 

que participou nesta campanha. Os resultados desta ação solidária 
serão doados às famílias mais carenciadas, referenciadas pela Junta de 

Freguesia de Benfica e pelas várias instituições da freguesia.
Obrigado a todos os que participaram!

EDUCAÇÃO

BENFICA KIDS
Benfica Kids é um novo programa na área de desporto destinado a 
crianças entre os 8 e os 14 anos que promove a atividade física de 

forma acessível e permanente.
Por um valor de 10€ por mês, os mais pequenos poderão aceder a 

uma variedade de atividades desportivas em meio aquático (quartas, 
na Piscina da Boavista), atividades aventura (quintas, BX Adventure 

- Mata de Benfica) ou Xadrez (terças, na sede da ADRC Mata de 
Benfica). Para mais informações e inscrições: desporto@jf-benfica.pt
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As referências a uma Quinta 
neste local, designada como 
sendo do Desembargador ou das 
Garridas, situada na Paróquia 
de Nossa Senhora do Amparo, 
na Estrada de Benfica, no lugar 
do Chafariz, recuam à década 
de oitenta do século XVIII. 
A primeira fonte histórica 
escrita mencionando D. Maria 
Joanna Baldaya, data de 1834. 
O testemunho escrito mais 
antigo, encontrado até à data, 
da residência de D. Maria 
Joanna Baldaya, do seu marido, 
João Nepomuceno de Atoguia 
de Sousa Coutinho, e dos seus 
seis criados, na freguesia de 
Nossa Senhora do Amparo de 
Benfica está datado de 1840. 
Ainda não é possível determinar 
a data exata da aquisição da 
Quinta do Desembargador, 
futuro Palácio Baldaya, por D. 

Joanna, contudo, sabe-se que 
residiu neste lugar entre 1840 e 
1859, ano da sua morte.
No edifício do século XVIII, 
foi mais tarde instalado o Hotel 
Mafra, que punha à disposição 
dos seus hóspedes boas 
instalações, uma quinta e um 
restaurante de elevada qualidade. 
O palácio e a quinta foram 
passando por diversas mãos 
até terem sido vendidos, 
respetivamente em 1918 e 
1935, ao Governo da República 
Portuguesa, para a implantação 
do Laboratório de Patologia 
Veterinária e Bacteriológica. 
Neste espaço, o Laboratório 
desenvolveu investigações 
importantes que levaram por 
exemplo ao combate à pandemia 
de gripe que afetou a população 
mundial entre 1918 e 1919, 

matando cerca de 40 milhões de 
pessoas e que ficou conhecida 
como gripe “espanhola”, bem 
como na luta contra a peste 
suína. 
O Laboratório foi extinto em 
2006 e as suas valências foram 
integradas no Instituto Nacional 
de Recursos Biológicos (INRB), 
criado em 2007 e instalado na 
Quinta do Marquês de Pombal, 
em Oeiras. 
Em fevereiro de 2015, o Palácio 
e os seus jardins são cedidos pela 
Câmara Municipal de Lisboa à 
Junta de Freguesia de Benfica.
No seu aspeto atual, podemos 
distinguir claramente duas 
épocas diferentes de construção. 
Os dois pisos inferiores, até à 
cornija, denunciam um gosto 
português de finais do século 
XVIII, de modulação regular 
dos vãos, privilegiando o eixo 
da entrada, central em relação 
ao edifício, com o portal unido 
à janela do primeiro piso, que 
mantém a axialidade através do 
remate curvo que a diferencia 
das outras. A mansarda é um 
acrescento do século XIX, 
possivelmente já da segunda 
metade do século, quando 
aí se instalou o Hotel Mafra. 
O revestimento cerâmico da 
fachada, contemporâneo destas 
intervenções, confere ao edifício 
um ar afrancesado de gosto 
romântico. 

ARTE URBANA

MARIA JOANNA BALDAYA 
AOS OLHOS DE RAF 

“Durante dois meses resisti à 
ideia de se fazer um graffiti ali, 
no exterior do palácio. Mas 
quando o RAF me mostrou 
o que pretendia fazer, uma 
figura feminina inspirada nos 
posters de arte nova, levei trinta 
segundos a dizer que sim”, diz 
Inês Drummond. E a julgar 
pelas inúmeras fotos tiradas por 
quem passa e as paragens feitas a 
ver o artista desenhar este mural, 
a decisão foi acertada.
A história e a modernidade 
cruzam-se quando olhamos 
para o mural desenhado pelo 
artista Rui Alexandre Ferreira, 
mais conhecido como RAF, 
que representou Donna Maria 
Joanna Baldaya na entrada do 
palácio.
“Como não existe nenhum 
registo de fotografia nem 
de pintura da Donna Maria 

Joanna Baldaya, nós chegámos 
à conclusão de que poderíamos 
representá-la [...] indo buscar 
inspiração à arte nova, do 
século XIX”, explicou RAF ao 
Jornal b.
Esta mistura do antigo e da 
atualidade, “no que se refere à 
representação da ‘street art’ e do 
graffiti”, resultou num desenho 
que muito orgulha o artista.
Aos “olhos” de RAF, “Donna 
Maria Joanna Baldaya tinha a 
ideia de que seria ruiva, com 
curvas e um ar sereno, mas 
não sei explicar porquê. As 
cores à volta da imagem foram 
surgindo.” disse entre risos!
Foi uma semana de trabalho 
intenso para fazer este mural, de 
que RAF se orgulha, e que tem 
vindo já a ser considerado uma 
imagem de marca do Palácio 
Baldaya.

PATRIMÓNIO

O PALÁCIO
ATRAVÉS DO TEMPO 

EDUCAÇÃO

INF4KIDS
As sessões do INF4KIDS estão de regresso à escola, pelo 5º ano 

consecutivo, e com muitas novidades.
Através do “Inf4kids” as crianças do 1º ciclo e Jardins de Infância de 
Benfica inscritas nas CAF e AAAF podem “aprender a brincar” nas 

sessões de informática para os mais novos!
Esta atividade Lúdico Educativa de informática é gratuita e ocorre 

quinzenalmente em todas as escolas públicas de Benfica.

EVENTOS

MONSANTO PRIMAVERA FEST
NOS MELHORES FESTIVAIS DE VERÃO 

A publicação online NIT (New in Town) 
organizou uma votação para o Melhor 
Festival de Verão 2017! O Monsanto 

Primavera Fest reuniu 112 votos, 
alcançando um magnífico 3º lugar!
Parabéns a todos que contribuiram         

para o sucesso deste festival!

O PALÁCIO BALDAYA
FOI NOTÍCIA...
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Os terrenos desta travessa 
foram cedidos pelos propri-
etários da Quinta da Granja de 
Cima, em 1913, para a cons-
trução de um conjunto de 

“moradias em banda”, com a 
finalidade de servirem de habi-
tação aos trabalhadores rurais 
da Quinta. Estas moradias aca-
baram por ser também habita-

das por operários da Fábrica 
Simões.

O nome da travessa foi atribuí-
do por edital de 1889. A palavra 

tem uma origem árabe (as-suq), 
que inicialmente designava 
mercado e, mais tarde, passou a 
referir matadouro ou lugar de 
abate de animais. A origem do 

topónimo pode estar associada 
à existência de um talho no lo-
cal ou a atividades rurais que aí 
poderão ter tido lugar.

BENFICA FOOTSTEPS

TRAVESSA
DO AÇOUGUE

PARA VALORIZAR A HISTÓRIA E TRADIÇÕES DA FREGUESIA, 
COMEÇOU A SER DESENVOLVIDO EM 2013 O “BENFICA 
FOOTSTEPS”, UM ROTEIRO HISTÓRICO COM UM PERCURSO 
PEDESTRE QUE PERCORRE OS PRINCIPAIS PONTOS DE 
INTERESSE DO PATRIMÓNIO EDIFICADO E NATURAL DESTA 
ANTIQUÍSSIMA REGIÃO LISBOETA.

ESTE ROTEIRO TEM VINDO A SER MELHORADO E NAS PRÓXIMAS 
EDIÇÕES DO JORNAL B ATUALIZAMOS OS PONTOS AGORA INCLUÍDOS 
NESTE PERCURSO. A TRAVESSA DO AÇOUGUE É UM DELES.  
FIQUE A CONHECER A SUA HISTÓRIA!

DESPORTO

TAÇA DE PORTUGAL
DE BMX RACE 2017

DESPORTO

CAMINHADAS SÉNIOR DE REGRESSO
As “Caminhadas Sénior” es-
tão de volta! Este é mais um 
programa especialmente cria-
do a pensar nos seniores da 
freguesia, lançado há cerca de 
um ano e que tem vindo a ser 
um grande sucesso de partici-
pação! 

Este é um programa gratuito, 
que proporciona aos inscritos 
caminhadas quinzenais, por 
alguns pontos de interesse da 

zona de Lisboa, conciliando 
cultura e atividade física.

No dia 28 de setembro, cerca 
de 35 pessoas participaram na 
primeira caminhada desta 
temporada, num percurso de 8 
km de puro desporto e muita 
animação, pelo Parque Flores-
tal de Monsanto, com paragem 
no antigo restaurante Panorâ-
mico.

A 12 de outubro, o destino foi 
a marginal, com 41 participan-
tes que realizaram um passeio 
entre Cascais e o Estoril. O 
Passeio Marítimo de Oeiras 
será o destino da caminhada 
do dia 26 de outubro.

Mais uma atividade para me-
lho  ria do bem estar, saúde e 
qualidade de vida dos nossos 
seniores! Participe!

DESPORTO

YOGA NO BALDAYA
O Palácio Baldaya, novo espaço cultural da freguesia de Benfica,  

é um espaço dinâmico e versátil, preparado para  
o desenvolvimento de várias atividades. 

Agora, também é possível praticar Yoga numa das salas do  
palácio, que passou a acolher, às terças, quintas e sábados,  
esta atividade. Para mais informações e inscrições contacte  

a receção do Complexo Desportivo de Benfica!
Participe!

AVENTURA

BX ADVENTUE PARK 
O BX Adventure Park é um espaço de carácter lúdico, aventura e 

sensibilização ambiental localizado no Parque Silva Porto.
Pacotes Aventura, workshops, Festas de Aniversário, Team Building 
são algumas das ofertas disponíveis neste Parque Aventura que visa 
o desenvolvimento da saúde e bem-estar e a promoção da interação 

entre as camadas jovens.
Mais informações e inscrições:  

bx@jf-benfica.pt ou www.jf-benfica.pt

Realizou-se nos dias 16 e 17 
de setembro a 7ª e 8ª etapa da 
Taça de Portugal de BMX Race 
na pista do Bairro da Boavista.

Estas são as duas etapas �nais 
da Competição, organizadas 
pe la Federação Portuguesa de 
Ciclismo em parceria com a 
Junta de Freguesia de Benfica.

O espanhol Alejandro Kim 
(Yellow Mad) foi a figura da 
Taça de Portugal de BMX, 

vencendo na categoria de elite. 
O corredor espanhol chegou 
no comando da geral às duas 
últimas provas da Taça.

A pista de BMX do Bairro da 
Boavista foi inaugurada em 
setembro de 2015 e tem sido 
eleita para a realização de di-
versas provas das mais impor-
tantes competições, sendo a 
primeira infraestrutura deste 
tipo no concelho de Lisboa.
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DESPORTO

NOVAS MODALIDADES
NO COMPLEXO 
DESPORTIVO DE BENFICA

EDUCAÇÃO

ACTIVE START E ATIVARTE
As academias de desporto ActiveStart e de artes do Ativarte são 

gratuitas e destinam-se às crianças de jardim de infância e 1º ciclo 
inscritas na AAAF e CAF da Junta de Freguesia.

Futsal, judo, ginástica, natação, yoga, são as atividades desportivas 
destinadas aos jardins de infância. Para o 1º ciclo estão disponíveis: 
judo, natação, futebol11, hóquei em campo, rugby, badmington e 

padel, esgrima, equitação, corfebal, basquetebol e yoga, bem como as 
academias de Música, Teatro e Dança.

DESPORTO

BTT EM MONSANTO
Com o apoio da Junta de 

Freguesia de Ben�ca, decorreu 
a 22 de outubro, no Parque Florestal 

do Monsanto, a prova BTT 
Monsanto 2017.

Com 360 participantes, esta prova 
de 25km ou 50km desenrolou-
se num percurso integralmente 

percorrido nos trilhos de Monsanto. 

DESPORTO

II TORNEIO VETERANOS
Está de volta o II Torneio de 
Futebol 7 Veteranos da fregue-
sia de Ben�ca!

Este torneio, decorre de 23 
de outubro a 16 de junho e é 
uma iniciativa organizada pela 
Junta de Freguesia de Benfica 
que conta com o apoio de 
várias associações e clubes da 
freguesia. O torneio realiza-se 
às segundas-feiras, entre as 21h 

e as 24h, nos campos do Clube 
Desportivo Lisboa e Águias.

Com 12 equipas inscritas, 
realizou-se no passado dia 16 
de outubro, no Palácio Baldaya 
um encontro para apresenta-
ção das equipas e sorteio do 
calendário de jogos. Conheça 
o calendário e acompanhe os 
resultados dos jogos em www.
jf-benfica.pt.

DESPORTO

CORTA A MATA
DESPORTO E INCLUSÃO SOCIAL 
NUMA PROVA PARA TODA A FAMÍLIA
Depois do sucesso de adesão e 
participação da 1º edição, es-
tá de volta a “Corta a Mata”, 
a prova desportiva inclusiva e 
para toda a família que já con-
quistou um lugar especial no 
coração de todos os que apre-
ciam as atividades ao ar livre.
Será no sábado, dia 18 de no-
vembro, pelas 10h30m que o 
Parque Silva Porto, Mata de 
Ben�ca, irá, um ano depois, 
ter de volta a animação desta 
organização da Junta de Fre-
guesia de Ben�ca, mais uma 
das inúmeras organizações no 
âmbito desportivo que são co-

locadas à disposição de todos 
os fregueses.
Com o objetivo de mostrar que 
a prática desportiva familiar 
também pode ter uma compo-
nente pedagógica, num evento 
não competitivo, a junta propõe 
cinco modalidades inclusivas:

PROVA 1 CORRIDA 2.5km

PROVA 2 CORRIDA 5km

PROVA 3 CORRIDA INVISUAIS 2.5km

PROVA 4 CORRIDA INVISUAIS 5km

PROVA 5 CAMINHADA de 1,25 a 5km

Para um Sábado de manhã dife-
rente e em família, existirão ain-
da, gratuitamente, atividades de 
escalada, arborismo e tiro com 
arco entre as 10h e as 13h.
A inscrição e entrada no “Cor-
ta a Mata” são gratuitas, tanto 
mais que esta iniciativa tem co-
mo objetivo promover o des-
porto na freguesia, mas acima 
de tudo, proporcionar às fa-
mílias de Lisboa um momen-
to competitivo e de convívio.
Inscrições em www.jf-benfica.pt 
(formulário online) ou através 
do email bx@jf-benfica.pt.

18 NOV
10:30

PARQUE SILVA PORTO
(MATA DE BENFICA)

Estão abertas as inscrições para a 
temporada 2017-2018 da Pisci-
na e Ginásio do Complexo Des-
portivo de Ben�ca.
Com o início desta época, são 
várias as novas atividades dispo-
níveis para quem quiser manter 
uma vida saudável e ativa:
O CLUBE MASTERS DE NATAÇÃO tem 
como objetivo reunir os aman-
tes da natação numa atividade 
com carácter mais competitivo, 
onde os atletas adquiram hábi-
tos de prática desportiva regular, 
aferindo os seus progressos, ex-
pressos na velocidade, na distân-

cia, ou no prazer com que na-
da. Destinada a adultos, esta ati-
vidade irá decorrer às 2ª, 3ª e 5ª 
feiras pelas 20:00.
DEEP FIT POWER é uma variante da 
Hidroginástica. Consiste num 
conjunto de movimentos reali-
zados na água e por vezes fora de 
água, com o corpo suspenso na 
vertical sem pé, o que torna esta 
atividade mais intensa;
Fácil, divertido e muito obje-
tivo, AQUAZONE, é um programa 
de treino localizado, dentro de 
água, que envolve aulas com 
planeamento perfeito para trei-

nos precisos e completos.
O HIDROPOWER consiste numa au-
la com exercícios mais avança-
dos e um grau maior de intensi-
dade. Indicada para pessoas com 
prática de Hidroginástica e com 
bom nível de condição física;
AQUAPILATES é uma modalidade 
cuja execução de movimentos 
bene�cia a estruturação corpo-
ral principalmente no que se re-
fere à postura e à respiração; 
O PILATES NA ÁGUA tem algumas 
particularidades e movimentos 
especí�cos que, apesar de serem 

adaptações do método tradicio-
nal no solo, apresentam resulta-
dos no que se refere ao equilí-
brio, força e resistência.
No PILATES KIDS o Método de Pi-
lates é aplicado às crianças ten-
do como principais objetivos o 
desenvolvimento da consciência 
corporal bem como a correção 
postural. Nesse âmbito serão 
realizados na aula exercícios de 
concentração, equilíbrio e habi-
lidade motora.
CROSS FORCE é um programa de 
treino que se destina a melho-
rar as capacidades físicas gerais, 

assente em movimentos ele-
mentares, realizados com o pró-
prio peso corporal e/ou cargas 
externas.
Além de todas estas novas mo-
dalidades também foi lança-
da uma nova atividade a pensar 
nas famílias, o programa Pais e 
Filhos, que consiste numa aula 
conjunta entre pais e filhos dos 
6 meses aos 15 anos no meio 
aquático.
Um conjunto de novas ativida-
des disponíveis para os amantes 
do desporto em Ben�ca!



|       13  | NOV201712

28SÁB
21H00
BENFICA AVENTURA 
PASSEIO NOTURNO EM MONSANTO*
 

29DOM
09H30
BENFICA AVENTURA
ESCALADA*
BX na Mata de Benfica

14H30
BENFICA AVENTURA
RAPEL*
BX na Mata de Benfica

30SEG
18H45
MEGA AULA HIDROGINÁSTICA 
HALLOWEEN
Complexo Desportivo da Boavista

31TER
18H30
AULA ABERTA DE ZUMBA 
HALLOWEEN
Complexo Desportivo de Benfica

02QUI
08H15
CAMINHADAS SÉNIOR
COSTA DA CAPARICA*
Complexo Desportivo de Benfica
 

04SÁB
10H00
FEIRA DO ARTESANATO
Estrada de Benfica (junto à Nilo)
 

04,11,18,25SÁB
09H45
CLUBE CORRIDA E 
CAMINHADA*
Complexo Desportivo de Benfica

09QUI
08H15
CAMINHADAS SÉNIOR
JARDIM DO TOREL*
Complexo Desportivo de Benfica

10SEX
08H45
AGENDA CULTURAL SÉNIOR
QUINTA ALEGRE (LUMIAR)*
Complexo Desportivo de Benfica

22H00
MÚSICA PORTUGUESA 
PATRICIA CANDOSO 
Auditório Carlos Paredes
 

11SÁB 
21H30
MÚSICA PORTUGUESA
RUBEN PORTINHA 
Auditório Carlos Paredes

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

16,17,18,23
QUI,SEX,SÁB
21h30
TEATRO COMÉDIA 
EM DIRETO
Auditório Carlos Paredes

18SÁB
10H30
CORTA A MATA*
Parque Silva Porto

14H30
BENFICA AVENTURA 
ARBORISMO*
BX na Mata de Benfica
 

19DOM
09H30
BENFICA AVENTURA 
SUP* 

14H30
BENFICA AVENTURA
SNORKELING PISCINA*
Complexo Desportivo da Boavista

22QUA
17H30
CICLO DE ENCONTROS DO 
NÚCLEO SAÚDE MENTAL*
Auditório Carlos Paredes

23QUI
08H15
CAMINHADAS SÉNIOR
MOURARIA
Complexo Desportivo de Benfica
 

24SEX
08H45
AGENDA CULTURAL SÉNIOR
IGREJA E CAPELA DE S. PEDRO DE 
ALCÂNTARA*
Complexo Desportivo de Benfica

25SÁB
14H30
BENFICA AVENTURA
SNORKELING PISCINA*
Complexo Desportivo da Boavista

22H00
TEATRO DE IMPROVISO
 HOMEM DE SORTE 
Auditório Carlos Paredes

26DOM
14H30
BENFICA AVENTURA
DIA ABERTO*
BX na Mata de Benfica
 

30QUI
21H45
TEATRO DE IMPROVISO 
HUMOR DE MÃE
Auditório Carlos Paredes 

EM OUTUBRO E NOVEMBRO FAZEMOS O QUÊ?         *Sujeito a inscrição 

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

TOMADA DE POSSE 
DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
DA FREGUESIA DE BENFICA
Decorreu no dia 19 de outubro 
a tomada de posse dos órgãos 
autárquicos da freguesia de 
Ben�ca, eleitos no sufrágio de 
dia 1. Na cerimónia, que decor-
reu no renovado Palácio Bal-
daya, Inês Drummond, a Presi-
dente re-eleita, começou por 
destacar e agradecer “o contri-
buto cívico e político de todos 
os que, tendo feito parte da 
Junta de Freguesia e da Assem-
bleia de Freguesia até hoje, não 
foram eleitos ou não continu-
arão como eleitos nos próximos 
quatro anos”, sublinhando que 
espera “continuar a contar com 

o seu contributo ativo e ex-
periência na construção de uma 
comunidade com cada vez mais 
identidade, iniciativa e coesão”.

Recordando que a diversidade 
de opiniões é uma das riquezas 
da democracia, a Presidente 
felicitou todos os eleitos que 
iniciam funções na Assembleia 
de Freguesia e na Junta de 
Freguesia, mostrando-se espe-
rançosa na capacidade de que 
todos contribuam para “con-
struir as convergências necessá-
rias para prosseguir um tra-
balho centrado nas pessoas, na 

valorização do território e na 
a�rmação de Ben�ca como 
uma freguesia de referência em 
Lisboa e no país”.

Sendo certo que, ao longo dos 
últimos anos, foi percorrido 
um caminho “que nos permi-
tiu afirmar que hoje, temos 
mais respostas em Ben�ca, 
mais Bairro e maior identi-
dade”, Inês Drummond subli-
nhou “a ambição de servir 
ainda melhor Benfica, sempre 
centrados nas pessoas” e termi-
nou a citar o provérbio africa-
no que diz, “se queremos ir 

depressa vamos sozinhos, se 
queremos ir mais longe vamos 
acompanhados”, para destacar 
a proximidade e a disponibili-
dade “para ouvir, para fazer, 
para corrigir e para aprender 
com a humildade que é parte 

integrante do ADN dos demo-
cratas que contam com o pri-
vilégio de poder contar com 
uma população tão rica em 
experiências, em conhecimen-
to e em vontade de inovar”.


