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5ª
EDIÇÃO CONCURSO

MONTRAS DE NATAL

36
PASSADEIRAS ACESSÍVEIS 

REQUALIFICADAS
NO BAIRRO DAS PEDRALVAS

50
EXPOSITORES

NO POP UP MARKET
“COMPRAS NO BALDAYA”

14
DIAS DE PROGRAMAÇÃO
DE NATAL EM BENFICA

1869
ANO DE CONSTRUÇÃO

DO CEMITÉRIO
DE BENFICA

Benfica em números

+200
PARTICIPANTES NOS JOGOS 

ESCOLARES DE BENFICA

17
NOVOS LUGARES

DE ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. JOAQUIM MANSO

+120
PARTICIPANTES

NO CORTA A MATA

12
PASSADEIRAS 

REQUALIFICADAS
NA RUA JOÃO DE BARROS

90
NOVOS LUGARES 

DE ESTACIONAMENTO PREVISTOS
NA ESTRADA DA FEITEIRA
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CONCLUÍDA A OBRA
NA RUA DA REPÚBLICA PERUANA

PROGRAMAÇÃO 
DE NATAL

EM BENFICA

PARTICIPAÇÃO 
NO CORTA-A-MATA

BEATAS NO CHÃO
POLUEM BENFICA

ARÓMETRO
DE BENFICA

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
E ESTACIONAMENTO 

NA RUA JOAQUIM MANSO

UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS IGNORA BENFICA NO PLANO

DE ILUMINAÇÕES DE NATAL

COLOCAÇÃO DE CONTENTORES 
ENTERRADOS EM ALGUMAS

ZONAS DA FREGUESIA

Na sequência das recentes 
eleições autárquicas, teve lugar, 
no passado dia 26 de outubro, 
na Praça do Município, a 
tomada de posse dos órgãos 
autárquicos, eleitos na cidade 
de Lisboa. Na ocasião, Inês 
Drummond, presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
declarou-se “pronta para de-
fen der os interesses de Ben�ca 
no quadro do Município e pa-
ra assumir um papel ativo na 

afirmação de Lisboa como ci-
dade de referência no país e no 
mundo.”, endereçando a todos 
os que tomaram posse as 
maiores felicidades no cumpri-
mento dos respetivos manda-
tos “porque o seu sucesso será 
a concretização das expectati-
vas dos eleitores que renovaram 
a sua confiança num projeto e 
no homem que o lidera: Fer-
nando Medina”.

A política, sem prescindir do 
sonho e da ambição, é mesmo 
a arte do possível.
A gestão de um território é um 
exercício de compromisso que 
procura compatibilizar inte-
resses e vontades diversas, por 
vezes incompatíveis, procu-
rando-se que prevaleça o int e-
resse geral da comunidade. É 
um exercício difícil, porque 
nem sempre é possível com-
patibilizar quem quer tranqui-
lidade com quem quer mais 
animação do espaço público 
ou as necessidades dos peões 
com as dos motociclistas e dos 
automobilistas.
A mobilidade e o estaciona-
mento são áreas em que temos 
trabalhado para corrigir pro-
blemas do passado, valorizar o 
espaço público, requalificar as 
infraestruturas rodoviárias e 
procurar corresponder às ne-
cessidades, nem sempre con-
ciliáveis, dos diversos perfis de 
fregueses.
É com o compromisso de “res-
ponder aos desa�os da mobili-

dade, com carreiras de bairro 
de autocarro, o regresso do 
elétrico a Benfica e mais 
soluções de estacionamento”, 
sempre com a participação dos 
cidadãos, que vamos continuar 
a trabalhar. É com a força da 
participação dos cidadãos que 
conseguiremos novas respos-
tas através da delegação de 
mais competências e meios da 
Câmara Municipal de Lisboa. 
Benfica constrói-se com a par-
ticipação de todos.
Aproxima-se esse tempo espe-
cial de tradições, das famílias 
e da solidariedade que é o 
Natal. Em Benfica, apostamos 
em criar um ambiente especial 
no espaço público que subli-
nhe a época, promova o nosso 
comércio tradicional e aposte 
numa programação diversifi-
cada, com uma atenção espe-
cial às nossas crianças.
Porque é uma época especial 
do ano, quando outros falham 
na criação desse ambiente na-
talício nas nossas ruas e rei-
vin dicamos mais iluminação 

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

TOMADA DE POSSE 
DOS ÓRGÃOS 
AUTÁRQUICOS 
DE LISBOA

EDUCAÇÃO

1º CONGRESSO
DAS ESCOLAS

Por ocasião dos 30 anos da Lei 
de Bases do Sistema Educativo, 
decorreu, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa, nos dias 
2 e 3 de novembro, o 1º Con -
gresso das Escolas, uma iniciati-
va com o alto patrocínio do 
Presidente da República, orga-
nizada por associações represen-
tativas do ensino público, 
privado, cooperativo e das esco-
las pro�ssionais.

No primeiro dia deste importante 
encontro, a Presidente da Junta 

de Ben�ca, Inês Drummond, foi 
convidada a participar no painel 
“Liderança como fator determi-
nante de sucesso na escola”. Inês 
Drummond teve, assim, opor-
tunidade de partilhar com um 
auditório de especialistas o 
sucesso dos programas e estraté-
gias na área da educação que 
foram implementadas pela Jun-
ta de Freguesia de Benfica e que 
se encontram em curso nas es-
colas públicas da freguesia.

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

ESTACIONAMENTO,
MOBILIDADE 
E BOM NATAL...
A GESTÃO DE UM TERRITÓRIO É UM EXERCÍCIO  
DE COMPROMISSO QUE PROCURA COMPATIBILIZAR  
INTERESSES E VONTADES DIVERSAS, POR VEZES  
INCOMPATÍVEIS, PROCURANDO-SE QUE PREVALEÇA  
O INTERESSE GERAL DA COMUNIDADE.

A mobilidade e o estacionamento são áreas 

em que temos trabalhado para 

corrigir problemas do passado, valorizar 

o espaço público, requalificar as 

infraestruturas rodoviárias e procurar 

corresponder às necessidades, nem sempre 

conciliáveis, dos diversos perfis de fregueses

de Natal junto da União das 
Associações de Comércio e 
Serviços (entidades que recebe 
verbas da CML para iluminar 
a cidade), a Junta de Freguesia 
diz, uma vez mais, presente na 
valorização do espaço público 
e na dinamização de uma pro-

gramação para a comunidade.
Este é um tempo de particular 
sensibilidade para os valores, a 
solidariedade e o espírito co-
munitário comprometido com 
uma sociedade mais huma - 
nizada. É esse o sentido do 
trabalho que realizamos duran-

te todo o ano, centrado nas 
pessoas e no território. Com 
este espírito e sentido de 
missão, desejo a todas e a todos 
um excelente Natal e um ótimo 
ano novo. Que a esperança que 
tem sido gerada possa ter a sua 
concretização em 2018.
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COMÉRCIO

JUNTA RECLAMA 
ILUMINAÇÕES DE 
NATAL PARA BENFICA

DESPORTO

CORTA-A-MATA – 2ª EDIÇÃO

Cabe à União das Associações 
de Comércio e Serviços a 
transformação das verbas des-
tinadas pela CML em ilumi-
nações de Natal. Apesar de to-
dos os esforços e diligências 
em que se tem empenhado, 
Ben�ca parece ser uma fregue-
sia esquecida por esta entidade 
na altura de iluminar as ruas 
na quadra que agora se aproxi-
ma e isso leva à questão de se 
entender qual o critério uti-
lizado?
Não se compreende que uma 

das freguesias com maior 
número de habitantes de Lis-
boa e com um comércio local 
vivo e pujante, seja ano após 
ano esquecida quando se trata 
de distribuir as iluminações de 
Natal. As zonas do centro da 
cidade, mais turísticas, con-
centram todos os anos a grande 
maioria das iluminações de 
natal, sendo cada vez menor o 
investimento em iluminações 
de Natal no resto da cidade, 
onde vivem a maior parte das 
pessoas.

A Junta de Freguesia de Benfi-
ca já interpelou a Câmara 
Municipal de Lisboa para que 
esta situação se altere definiti-
vamente e não se volte a repetir 
nos próximos anos. Até lá, 
Benfica vai ter um Natal como 
o dos últimos anos: com uma 
programação variada, anima-
ção nas ruas e a iluminação de 
Natal possível, asseguradas ex-
clusivamente pela Junta de 
Freguesia de Benfica.

EVENTOS

FEIRA DA BAGAGEIRA 
Realizou-se a 12 de novembro a 
Feira da Bagageira, na zona do 
Mercado de Benfica! Mais uma 
edição muito participada deste 
mercado de 2ª mão e velharias, 
artigos originais e reciclados, 

com DJ, street food e esplanada, 
massagens e muita animação! 

COMÉRCIO

MERCADO DE PRODUTOS 
REGIONAIS 

No fim de semana 18 e 19 de novembro no “Mercado de Produtos 
Regionais”, junto à Pastelaria Nilo, ninguém quis perder  

a oportunidade de provar os sabores únicos dos genuínos produtos 
de fumeiro, os deliciosos queijos, o mel e todos os seus doces 

derivados, o bom pão transmontano, o inconfundível folar e, claro,  
os melhores vinhos!

DESPORTO

BTT EM MONSANTO 
Realizou-se 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.
A Junta de Freguesia de Benfica apoiou este evento,  
que proporcionou uma manhã bem passada a todos  

os amantes de BTT e do Monsanto!

ESPAÇO PÚBLICO

RESOLVIDA A QUESTÃO DA DRENAGEM 
DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. DO URUGUAI

Foi implementada uma solução de baixo custo para ajudar a minorar 
o problema de drenagem de águas nos recortes de estacionamento, 

que há muito era uma razão de queixa dos moradores Este problema 
de acumulação de águas em tempo de chuva e na sequência das 

lavagens de rua, que criava maus cheiros e situações de insalubridade 
foi resolvido através da abertura de pequenas caleiras para ligar as 

bolsas de estacionamento até às grelhas de drenagem. 

DESPORTO

JOGOS ESCOLARES
DE BENFICA
Os Jogos Escolares de Benfica 
regressaram no passado dia 25 
de Novembro com uma adesão 
significativa de jovens prati-
cantes de esgrima, badminton, 
futsal, judo, voleibol, duatlo, 
basquetebol e corta-mato.

Os talentosos atletas evidenci-
aram enorme empenho nas 
diversas modalidades com as 
quais participaram neste en-
contro em que foi evidente 
que todos ganharam…porque 
todos participaram!

SENIORES

ENCONTROS
SAÚDE MENTAL
Foi com enorme adesão por 
parte do público que decorreu, 
no passado dia 22 de Novem-
bro, no Auditório Carlos 
Paredes, o 2º Encontro do 
Núcleo de Saúde Mental, 
“Encontrar Respostas – Vamos 
Falar de Demências?”, organi-
zado pela Comissão Social da 
Freguesia de Benfica.

Contando com a participação 
da psicóloga Lídia Rego, espe-
cialista em Psicogerontologia e 
da Vogal de Direitos Sociais e 
Saúde da Junta de Freguesia de 
Benfica, Carla Rothes, o en-
contro permitiu a partilha de 
conhecimentos sobre um im-
portante assunto que diz res-
peito à informação sobre temas 
de saúde que a todos interessa.

Bem se pode dizer que foi um 
regresso em grande! A segunda 
edição da corrida “Corta a Ma-
ta”, a saudável prova des por tiva 
pensada para toda a família e 
inclusiva, bateu as expectativas 
mais optimistas em termos de 
adesão e demons trou que, em 
apenas duas edições, já é a pro-
va favorita de todos os muitos 
que não dispensam as activi-
dades ao ar livre, em qualquer 
estação do ano.

Foi no sábado, dia 18 de no-
vembro, às 10h30 que o 
Parque Silva Porto, na Mata de 
Benfica, amanheceu com uma 
animação e um entusiasmo in-
vulgares pois era lá que se con-
centravam os atletas de todas 
as idades e nas mais diversas 
formas físicas para este con-
vívio desportivo.

Com o objetivo de mostrar 
que a prática desportiva fami-
liar também pode ter uma 
componente pedagógica, num 
evento não competitivo, a Jun-
ta propunha 5 modalidades in-
clusivas que contaram com 
mais de 120 participantes.

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 além de agradar aos 
amantes do atletismo, este 
evento contemplou ainda ativ-
idades de escalada, arborismo 
e tiro com arco, gratuitas, que 
durante toda a manhã atraíram 
participantes e curiosos.

O desporto de Benfica mostra 
que está de muito boa saúde!

SÃO MARTINHO

MAGUSTO
NO BALDAYA
Foi um enorme sucesso a festa 
do Magusto de Benfica, o pri-
meiro realizado no renovado 
Palácio Baldaya!

O “Verão de S Martinho” aju - 
dou e foram centenas as pes-
soas que escolheram os mara-
vilhosos jardins do Palácio para 
participar nesta festa que já é 
uma tradição de Benfica!

Os assadores de castanhas não 
tiveram mão a medir para 

sa tis fazer a animada clientela 
da tarde de sábado que tam-
bém aproveitou para acom-
panhar com a típica jeropiga 
que rece beu inúmeros elogios.
Tudo isto numa tarde de festa 
e animação a que não podia 
faltar o bailarico, abrilhantado 
pelos Tributo Popular que to - 
ca ram pela tarde fora, para 
gáudio de todos aqueles que 
ainda aproveitaram para dar 
um “pézinho de dança”!
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ESPAÇO PÚBLICO

MAIS MOBILIDADE,  
MAIS ESTACIONAMENTO, 
MELHOR ESPAÇO PÚBLICO, 
MELHOR QUALIDADE DE VIDA

Trabalhar em prol da qualidade 
de vida de uma comunidade, 
em termos de espaço público, é 
administrar as legítimas expec-
tativas de todos e procurar mo-
dos engenhosos de rentabilizar 
esse bem comum que é o es-
paço público que procuramos 
melhorar. Um dos equilíbrios 
mais desafiantes que se coloca é 
o de criar bases para uma con-
vivência saudável entre peões e 
automóveis que são, também 
eles, transportadores de poten-
ciais peões.
Em Ben�ca todas as inter-
venções que têm vindo a ser 
feitas no espaço público, procu-
ram garantir uma melhor mob-
ilidade, com maior segurança e 

acessibilidade de peões, ao mes-
mo tempo que se procuram 
sempre soluções que permitam 
criar mais estacionamento ou 
regularizar o existente. 
O espaço não é elástico e só a 
plasticidade da imaginação e do 
trabalho permitem a sua maxi-
mização. É de todos conhecida 
a pressão crescente que é colo-
cada pelas necessidades de esta-
cionamento e encontrar solu-
ções para a mobilidade passará 
sempre por ter a atenção de, 
com isso, não comprometer o 
estacionamento.
“Em todas as situações em que 
há possibilidade de regularizar 
ou criar mais estacionamento, 
tentamos fazê-lo”, diz Inês 

RUA AUGUSTO COSTA COSTINHA FRUA MARIA LALANDE  
RUA AURA ABRANCHES FRUA LUCÍLIA SIMÕES 
RUA MARIA LAMAS FRUA PAZ DOS REIS 
RUA DAS PEDRALVAS F RUA A 5 
CALÇADA DO TOJAL

30   Passadeiras acessíveis
F  Pavimentação (Rua das Pedralvas)
38   Lugares de estacionamento regularizados
F  Melhoria de passeios e percursos pedonais
F  Nova sinalização horizontal e vertical

2

RUA JOAQUIM MANSO
17  Novos lugares de estacionamento
F  Requalificação de Espaços Verdes
F   Alteração dos sentidos de tráfego na via
F  Melhoria de passeios e percursos pedonais
F  Nova sinalização horizontal e vertical

1

CAMINHO DA FEITEIRA (EM CURSO)

90  Lugares de estacionamento
F  Requalificação terreno expectante
F  Melhoria de passeios e percursos pedonais
F  Pavimentação
F  Nova sinalização horizontal e vertical
F  Nova Iluminação Pública

8

RUA DE BURACA (EM CURSO)

22  Novos lugares de estacionamento
 F Requalificação terreno expectante
 F Melhoria de passeios e percursos pedonais
 F Requalificação da zona envolvente do  
 Chafariz da Buraca e do Aqueduto
 F Nova Iluminação Pública
 F Nova sinalização horizontal e vertical

9

RUA CAROLINA MICHAELIS (EM CURSO)

35  Novos lugares de estacionamento
 F Relocalização de passadeiras
 4  Novas passadeiras acessíveis
 F Melhores condições segurança para peões
 F Redução de uma faixa de rodagem
 F Melhoria de passeios e percursos pedonais
 F Nova sinalização horizontal e vertical

10

RUA JOÃO DE BARROS
12  Passadeira acessíveis
F  Pavimentação
 17  Lugares de estacionamento regularizados
F   Melhoria de passeios e percursos pedonais
F  Nova sinalização horizontal e vertical

3

RUA REPÚBLICA PERUANA
 17  Novos lugares de estacionamento
F  Reorganização de praceta (abertura ao  

tráfego, reorganização de estacionamento,  
colocação de bancos, novas árvores)

F  Alteração dos sentidos de tráfego na via
F  Pavimentação
F  Melhoria de passeios e percursos pedonais
F  Substituição integral da iluminação pública.
F  Nova sinalização horizontal e vertical

4

ROTUNDA CÍRCULO DE LEITORES
 10  Passadeiras acessíveis
F  Requalificação de Espaços Verdes
 14  Novos lugares de estacionamento
F  Alteração dos sentidos de tráfego na via
F  Pavimentação
F  Melhoria de passeios e percursos pedonais
F  Nova Iluminação Pública

5

RUA PROF. SANTOS LUCAS FAVENIDA DO URUGUAI
RUA JOSÉ MARINHO
 13  Passadeira acessíveis
F  Pavimentação
83   Lugares de estacionamento regularizados
F  Requalificação de Espaços Verdes
 2  Passadeiras sobre elevadas (Av. do Uruguai)
F  Alteração dos sentidos de tráfego na via
F  Melhoria de passeios e percursos pedonais

6

RUA NINA MARQUES PEREIRA FPRACETA MAESTRO IVO CRUZ
F  Reorganização estacionamento
  3  Passadeiras acessíveis
F  Requalificação de Espaços Verdes
F  Pavimentação
F  Melhoria de passeios e percursos pedonais
F  Nova sinalização horizontal e vertical

7

Drummond, Presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica 
que acrescenta: “Cada lugar 
que conseguimos a mais para os 
moradores é importante. Não é 
o suficiente nem nunca vai ser 
para responder à grande procu-
ra, mas aos poucos vamos con-
seguir aumentar o estaciona-

mento legal na freguesia”.,
Há diversos exemplos de obras 
em que esse compromisso entre 
a mobilidade e o estacionamen-
to foi contemplado. No Bairro 
das Pedralvas, 30 passadeiras 
foram rebaixadas com o objeti-
vo de criar melhores condições 
de segurança e acessibilidade e, 

simultaneamente, foram regu-
larizados 38 lugares de estacio-
namento, onde anteriormente 
existiam pilaretes, passando a 
ser possível estacionar sem 
arris car uma multa. 
Na Rua João de Barros foram 
criados 17 novos lugares e 
requalificadas 12 passadeiras 
acessíveis, melhorando passeios 
e percursos pedonais.
Terminou também a obra da 
Rua República Peruana com 
substituição integral da ilumi-
nação pública, novos 17 lugares 
de estacionamento e melhoria 
da acessibilidade e mobilidade.
Na Rua Dr. Joaquim Manso 
foram criados mais 17 lugares 
de estacionamento e valoriza-
dos os espaços verdes.
Com o �nal destas obras, pas-
sam a pertencer ao passado os 
dias em que as pessoas, devido 
ao estacionamento abusivo em 
cima dos passeios, se viam 
obrigadas a correr riscos ao cir-
cular pela estrada e até, muitas 
vezes, se viam impedidas de 
aceder às suas habitações.
Mas não parámos e temos mais 
obras em curso!
Na Rua da Buraca vão surgir 
mais 22 lugares de estaciona-

mento num local utilizado até 
agora para parqueamento de-
sordenado. Numa segunda fase 
serão criados mais 8 lugares. 
Na Rua Carolina Michaelis, 
marcada como um dos pontos 
críticos de atropelamento da 
Freguesia (a par da Estrada dos 
Arneiros, Estação de Ben�ca e 
Rua Rodrigues Miguéis que 
saíram desse mapa trágico após 
a conclusão das obras de me   
lh o ramento), arrancou a obra 
que pretende criar melhores 
condições de segurança para os 
peões, com a relocalização das 
passadeiras e ainda a criação de 
35 novos lugares de estaciona-
mento.
Também o Caminho da Feitei-
ra, por trás da Rua da Venezue-
la, ficará irreconhecível quando 
terminarem as obras que vão 
criar mais segurança para os 
peões e ainda 90 lugares de 
estacionamento.
É o que já foi feito e o que se es-
tá agora a fazer mas queremos 
mais! Queremos ouvir as suas 
sugestões! Para melhorar o 
estacionamento em Ben�ca, 
criamos um email estaciona-
mento@jf-ben�ca, para onde 
nos pode enviar as suas ideias/ 
soluções/propostas para o 
estacionamento na freguesia.
Ficamos à espera de o ouvir!
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NATAL EM BENFICA

NATAL NO BAIRRO
PALÁCIO BALDAYA E AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES SÃO OS PALCOS 
DO NATAL EM BENFICA

O Natal está a chegar e to-
dos aqueles que vivem ou tra-
balham na Freguesia de Benfica 
podem contar com prendas an-
tecipadas nos seus sapatinhos! 
A primeira? O Palácio Baldaya 
vai ser um dos grandes centros 
das Festas de Natal!
É lá que vai decorrer a 1ª edição 
do “Compras no Baldaya”, 
uma ideia da Junta de Fregue-
sia que, de 30 de Novembro a 2 
de Dezembro, vai criar um no-
vo mercado bem no coração de 
Ben�ca. 
Entre os dias 8 e 10 de Dezem-
bro há uma proposta familiar 
com o “Escape Room Baldaya” 
que ninguém vai querer perder! 
Nestes dias existirá ainda teatro 
infantil, animação circense, um 
“show cook” com o Chef Hêr-
nani Ermida e animação musi-
cal com o grande destaque do 
concerto dos Shout.
Já entre os dias 12 e 17 decorre 
o Natal no Palácio que inicia 
com a Parada de Natal das es-
colas de Ben�ca, o des�le das 
nossas crianças desde as suas 
escolas até ao palácio Baldaya, 
com charretes, música e (claro!) 
o Pai Natal!
Serão também dias com a 

oportunidade de usufruir de 
um mundo de oportunidades 
e experiências no Palácio : au-
las de zumba kids, teatro infan-
til, o concerto Home Made in 
Christmas, a actuação de um 
Coro de Gospel e do Coro Ju-
venil do Instituto Gregoriano 
de Lisboa e os já referidos Can-
tares ao Menino. O programa 
para os mais novos inclui ainda 
a Casa do Pai Natal e a Fábrica 
de Brinquedos.
De 30 de Novembro a 2 de 
Dezembro, o Auditório Car-
los Paredes terá teatro e cine-
ma infantis e um concerto pe-
lo nome grande da Bossa Nova, 
Gabi Buarque.
Da programação de Natal do 
Auditório farão ainda parte 
um concerto de piano clássico 
por Ruben Alves e um concer-
to de Pedro Mestre com música 
tradicional alentejana.
E na rua, de 30 de Novembro 
até 17 de Dezembro, junto ao 
Palácio Baldaya, estará insta-
lada uma pista de gelo, Ilumi-
nações de Natal, um carrocel, 
insufláveis e ainda o Combo-
io de Natal. Tudo isto e mais o 
Mercado de Natal e a Feira de 
Artesanato!

Para assinalar a quadra natalí- 
cia há várias atividades desport-
ivas especiais. A Piscina de Ben-
�ca organiza a Corrida Pais 
Natais, no dia 13 de dezem-
bro e a Gincana Natalícia para 
utentes de Natação (Adultos), às 
19h30m. As marcações devem 
ser feitas com o professor.
Três dias depois decorrerá o 
Festival Natal! Sábado, 16 de 
dezembro, estará destinado a 
atividades lúdicas em espírito 

natalício para os utentes da Pi-
scina das 08h45m às 13h15m e 
das 15h00m às 17h15m.
Para os pequenos dos mais 
pequenos está reservado “O pas-
seio do Pai Natal”. Na Piscina de 
Benfica, no dia 17 de dezembro, 
decorrerá este festival da natação 
para bebés entre as 10h e as 12h. 
As marcações devem ser feitas  
com o professor.
Já na Piscina da Boavista, e para 

preparar o corpo para os exces-
sos que as refeições de Natal 
implicam vai haver uma “Mega 
Aula de hidroginástica de Na-
tal”, no dia 20 de dezembro.
Ainda em ambiente Festa de 
Natal, conte com a Red Color 
Party, no Ginásio de Benfica, no 
dia 16 de dezembro. Terá uma 
duração de uma hora e meia e 
para participar tem que vir ves-
tido de vermelho ou trazer um 
acessório dessa cor.

COMÉRCIO

DESPORTO E SAÚDE NO NATAL 
COMÉRCIO

BENFICA À MESA 
CEIA DE NATAL 2017
Vem aí o Concurso Gastro-
nómico que deixa toda a gente 
com água na boca!
Tendo como propósito pro-
mover e valorizar a oferta gas-
tronómica da freguesia e eleger 
a melhor Ceia de Natal confe-
cionada pela restauração local, 
este concurso destina-se a todos 
os estabe lecimentos de restau-
ração aqui localizados e que não 
se encontrem inseridos em su-

perfícies comerciais superiores 
a 5000m2 de área coberta.
A participação é gratuita e as 
iguarias serão avaliadas por um 
júri e pela votação online do 
público, na página Facebook da 
Junta de Freguesia de Benfica.
O concurso decorre entre 24 de 
novembro e 22 de dezembro de 
2017 e a entrega dos prémios 
será feita no dia 12 de janeiro 
de 2018, no Palácio Baldaya.

COMÉRCIO

CONCURSO DE MONTRAS 
DE NATAL – 5ª EDIÇÃO
Está a chegar a 5ª Edição do 
grande Concurso de Montras 
de Natal de Benfica!
De 7 a 28 de Dezembro, a Jun-
ta de Freguesia promove este 
concurso, destinado a todos 
os comerciantes, aderentes ao 
Cartão B e com estabelecimen-
tos em actividade na Freguesia.
O tema da edição deste ano será 
“Um Natal Português”, deven-
do a criatividade dos lojistas 
utilizar objectos adequados ao 
tema na decoração das montras.

Os vencedores serão escolhidos 
por um júri e por votação do 
público e os resultados serão 
divulgados no dia 5 de janeiro 
de 2017.
Depois do sucesso das edições 
anteriores, esta será, mais uma 
vez, uma enorme oportunidade 
de dinamização do comércio 
tradicional e valorização da 
proximidade dos comerciantes 
com todos os moradores e uti-
lizadores do espaço físico da 
Freguesia de Benfica.

SENIORES

AGENDA CULTURAL SÉNIOR
Os seniores de Benfica continuam de agenda cheia mostrando 

toda a sua vitalidade e disponibilidade permanente para as novas 
experiências e o conhecimento. 

No dia 24 de novembro o itinerário 
do passeio levou-os até ao Museu e Convento de S Pedro 

de Alcântara e regressaram com muitas histórias para contar 
e com o seu exemplo para todos nós.

MOBILIDADE

ELEVADOR NA ESTAÇÃO CP DE BENFICA
Foi aprovado no passado dia 23 de novembro um Acordo de 

Cooperação entre o Município de Lisboa, as Infraestruturas de 
Portugal e a CP - Comboios de Portugal para a construção do 

elevador de acesso à estação da CP de Benfica. Há mais de dez anos 
que os moradores e a Junta de Freguesia reivindicam este acesso, que 
vem resolver um problema que afeta todos os moradores da zona, em 

especial os cidadãos de mobilidade reduzida.

DESPORTO 

BICICLETADA EM MONSANTO 
Decorreu na manhã de domingo, dia 22 de outubro em 

Monsanto, junto ao Anfiteatro Keil do Amaral, uma iniciativa 
de iniciação ao ciclismo que reuniu dezenas de participantes.

Os jovens ciclistas, entre os 5 e os 12 anos, enfrentaram com  
perícia um mini-circuito de obstáculos naturais que desafiavam  

a habilidade e o equilíbrio dos participantes.

ESTRADA DE BENFICA, 701
(JUNTO À IGREJA DE BENFICA)

UM PALÁCIO INTEIRO
PARA AS SUAS
COMPRAS DE NATAL

DE 30 DE NOVEMBRO A 2 DE DEZEMBRO, DAS 10:00 ÁS 22:00, 
VENHA CONHECER  MAIS DE 50 EXPOSITORES  NA ÁREA 

DA MODA, DESIGN, ALIMENTAÇÃO GOURMET E STREET FOOD.

SENIORES

CAMINHADA SÉNIOR
Desta vez foram cerca de 40 
os participantes que fizeram 

questão de palmilhar as ruas da 
Mouraria e da Baixa de Lisboa.
Ao todo foram seis quilómetros, 

mas acima de tudo mais uma 
jornada saudável a demonstrar 
que os nossos seniores estão em 

ótima forma!

PALÁCIO BALDAYA

30 NOV A 2 DEZ
 10:00 Pop Up Market “Compras no Baldaya”

8 DEZ 10:30 Escape Room Baldaya
 11:30 Teatro Infantil Pim Pam Pum

9 DEZ 10:00 Artes Circenses - Armazém 13 
 11:00  Show cook com chefe Hernani Ermida
 15:00  Cantares ao Menino – Grupo 

Etnográfico Danças e Cantares do Minho
 16:00  Musicais CAF – atuação crianças CAF

10 DEZ 10:30 Escape Room Baldaya
 15:00  Concerto Gospel – SHOUT! Convida 

Talentos Locais

12 DEZ 17:00  Parada de Natal – Agrup. Escolas Benfica 
(da Escola P. Santarém ao Palácio Baldaya)

 18:00 Zumba Kids
 18:30 Concerto “Home Made In Christmas”

13 DEZ 17:00  Parada de Natal – Agrupamento Escolas 
Quinta de Marrocos (da Escola Quinta 
de Marrocos ao Palácio Baldaya)

 18:00 Zumba Kids
 18:30  Teatro Infantil “Os Três Mosqueteiros” - 

Tártaro

14 DEZ 10:30 Zumba Kids
 14:30 Zumba Kids
 15:00 Coro do Externato Grão Vasco
 17:00 Coro do Externato São Cristóvão

15 DEZ 10:30 Zumba Kids
 15:00 Zumba Kids
 18:00 Concerto “Home Made In Christmas” 

16 DEZ 10:00 Coro Gospel
 11:30  Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de 

Lisboa
 15:00  Cantares ao Menino – Grupo 

Etnográfico Danças e Cantares do Minho
 16:00 Musicais CAF – atuação crianças CAF
 16:30  Teatro Infantil “Astérix e Obélix numa 

aventura de Natal” - Tártaro

17 DEZ 11:00 Teatro Infantil - Pim Pam Pum 
 14:30 Tertúlia Musical NAIC
 16:30  Concerto “Christmas Band” – 

Marchinha do Botequim

AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

2 DEZ 16:00  Teatro Infantil “Loja de sonhos” - Cativar
 21:30  Concerto de Bossa Nova - Gabi Buarque

3 DEZ 11:30  Cinema Infantil “Filminhos à Solta pelo 
País” 

 16:00  Teatro Infantil “Loja de sonhos” – 
Cativar

8 DEZ 15:30  Filme Infantil “A Minha Vida de 
Courgete”

9 DEZ 16:00 Teatro Infantil “Loja de sonhos” - Cativar
 21:30  Concerto Piano Clássico “Lúmen” - 

Rúben Alves

10 DEZ 11:00   Teatro Infantil “Loja de sonhos” – 
Cativar

15 DEZ 21:30 Concerto Tributo Cold Play - Everglow

16 DEZ 11:00  Teatro Infantil “Loja de sonhos” – 
Cativar

 21:30  Concerto Viola Campaniça – “Pedro 
Mestre canta folclore de Natal, Janeiras e 
Reis”

17 DEZ 11:00  Teatro Infantil “Loja de sonhos” – 
Cativar

22 DEZ 21:30  Teatro “Já Cheira a Natal”

ESTRADA DE BENFICA (JUNTO AO BALDAYA)

DE 30 NOV A 17 DEZ 

• Pista de Gelo
• Comboio de Natal
• Carroceis
• Insufláveis
• Feira de Artesanato
• Mercado de Natal
• Iluminações de Natal
• Animação de Rua

DE 2 A 17 DEZ Teatro Infantil “Pai Natal á Força - O 
Musical” TEATRO TURIM

17 DEZ 15:30  Concerto Coral de Natal – Coro Clave 
de Sol IGREJA DE BENFICA
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DESPORTO

OPEN DE XADREZ
Realiza-se no dia 1 de dezem-
bro o 20º Open de Xadrez de 
Benfica!
Este é um evento desportivo 
organizado pela Associação 
Desportiva Recreativa e Cultu-
ral da Mata de Benfica, em 
colaboração com a Junta de 
Freguesia de Benfica.
O 20º Open de Xadrez de 
Benfica integra o Circuito Na - 
ci onal de Semi-Rápidas da Fe- 
de ra ção Portuguesa de Xadrez 
e tem o apoio do Departa-

mento da Atividade Física e do 
Desporto da Câmara Muni-
cipal de Lisboa, da Fede ração 
Portuguesa de Xadrez (FPX)
e da Associação de Xadrez de 
Lisboa (AXL).
A prova contará para ELO 
FIDE de semi-rápidas.
Para inscrições e informações e 
questões contacte: openxadrez-
benfica@gmail.com.
Os residentes na freguesia de 
Benfica deverão comunicar essa 

qualidade no ato de ins cri-
ção para se candidatarem ao 
Prémio de “Melhor da Fre-
guesia”
As inscrições decorrem até às 
24h do dia 29 de novembro de 
2017. O número de inscrições 
será limitado a 180 jogadores.

20º OPEN XADREZ 
BENFICA:
1 DE DEZEMBRO DE 2017
COMPLEXO DESPORTIVO BENFICA

10:00

CAF/AAAF

FÉRIAS
DE NATAL!

EDUCAÇÃO

CONTINUA O CICLO DE 
ENCONTROS COM PAIS

Decorreram nos dias 8 e 29 de 
novembro, no Palácio Baldaya 
as sessões de educação parental 
destinadas aos pais com filhos 

nas escolas do 1º ciclo e jar-
dins de infância dos Agrupa-
mentos de Benfica e da Quin-
ta de Marrocos.

Antes que se aperceba o Na-
tal vai chegar, por isso é tempo 
para começar os preparativos. 
A partir de meados de dezem-
bro começam as férias esco-
lares e para quem precisa de 
apoio com as crianças nestes 
dias, vão decorrer as atividades 
da Interrupção Letiva de Na-
tal! De 18 de Dezembro e 2 de 
janeiro entre as 8 e as 19 horas 

as crianças inscritas na CAF /
AAAF podem participar numa 
Mega Aventura Natalícia com 
personagens da Disney pe-
los diversos pontos de referên-
cia de Benfica, com atividades 
desportivas, artísticas, music-
ais...
Será um Natal repleto de ma-
gia e Fantasia!

Há novidades para quem quer 
estar sempre em forma e cultiva 
um estilo de vida saudável.
Desde o início de novembro 
que, às 4as e 6as feiras, a par-
tir das 19h15m, o ginásio do 
Complexo Desportivo de Ben-
�ca, abre as suas portas para os 
praticantes de “Cross Force”. 
Os frequentadores têm opor-
tunidade de experimentar as 
vantagens de uma modalidade 
que lhes oferece um programa 
de treino destinado a melhorar 
as capacidades físicas a partir de 
movimentos elementares rea-

lizados com o próprio peso do 
corpo e/ou cargas externas.
Mas há mais!
Há também uma nova modali-
dade que foi criada para ajudar 
todos aqueles que, têm medo 
da água. O nome diz (quase) 
tudo: Aquafobia! Esta práti-
ca foi pensada para ajudar a 
encontrar maneiras de reduz-
ir o stresse e naturalmente ul-
trapassar a fobia de água. Ago-
ra já sabe: todas as 4as feiras às 
9h30m, venha sentir-se como 
um peixe na água!

DESPORTO

CROSS FORCE E AQUAFOBIA
NO COMPLEXO  
DESPORTIVO DE BENFICA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CENTRO QUALIFICA 
Nunca é tarde para mudar de vi-
da e apostar na formação!
Valorize as aprendizagens ad-
qui ridas ao longo da vida e au-
mente e desenvolva competên-
cias através da realização de for  
mação qualificada.
No Centro Qualifica pode:
-  Aceder a um serviço de infor-

mação, orientação e encami-
nhamento com vista à obten-
ção de uma qualificação es co  
lar e pro�ssional;

-  Realizar processo de reco nhe ci- 
mento, validação e certificação 
de competências (RVCC) e 
concluir o 4º, 6º, 9º ou 12º ano 
de escolaridade, com acom-
panhamento ao longo o per-
curso por uma equipa multi-
disciplinar que contribui para 
o seu sucesso.

Encontre um caminho para o 
sucesso pessoal e pro�ssional.
Invista no seu futuro!

DESPORTO

DESPORTO NO HALLOWEEN
Lançámos o desafio e a resposta foi uma enorme adesão 

às aulas de Halloween! Mais de uma centena os 
participantes marcaram presença na Mega Aula de 

Hidroginástica e a Aula Aberta de Zumba Halloween, 
dois momentos que juntaram os benefícios da atividade 

física aos da boa disposição e do sempre saudável convívio.

EDUCAÇÃO

HISTÓRIAS QUE NOS ENSINAM
Mais de 70 de crianças do jardim-de-infância da Escola Prof. 

José Salvado Sampaio visitaram a Ludoteca do Palácio Baldaya 
para participar no encontro com a escritora Manuela Ribeiro, 
que, a partir do seu livro “Versos Para Meninos Que Comem 
Sempre a Sopa Toda”, declamou poesia infantil inspirada em 
quem come a sopa toda, numa interpretação cheia de ritmo e 

sentido de humor.

EDUCAÇÃO

NATAL NA ACADEMIA DO SABER 
Começam a 18 de dezembro 

atividades de interrupção letiva de 
Natal da Academia do Saber.
Um programa variado com 

momentos de entretenimento e 
diversão, mas também de aquisição 
pedagógica e desenvolvimento de 

competências.

BENFICA

NOVA SEDE DA 
CONFERÊNCIA 

EPISCOPAL
A Quinta do Bom Pastor, datada 
1756, acolhe desde o dia 16 de 

novembro os serviços centrais do 
episcopado católico, no mesmo 

local onde já funciona também a 
Rádio Renascença.

Construído em 1869, por ini-
ciativa da Câmara Municipal 
de Lisboa, para receber as ossa-
das provenientes dos cemitéri-
os paroquiais de Benfica e 
Carnide.

Em finais do século XIX, é 

edificada a capela do cemitério, 
conforme projeto de José Luís 
Monteiro. Em 1959, é amplia-
da a área verde do Cemitério, 
com projeto do arquiteto 
paisagista Gonçalo Ribeiro 
Telles.

O cemitério de Benfica dispõe 
de diversas sepulturas tem-
porárias e perpétuas, bem co-
mo de uma grande quantidade 
de jazigos particulares, sendo 
digno de nota o jazigo de 
Francisco dos Santos, da auto-

ria do arquiteto Raul Ro-
drigues Lima e com esculturas 
de Leopoldo de Almeida. 

Destacam-se, ainda, os túmulos 
dos poetas Alexandre O’Neill, 
Delina Guimarães, da escritora 
e jornalista Maria Lamas, do 

maratonista Francisco Lázaro, 
do hoquista António Livra-
mento e o Memorial a Fernan-
do Vaz, jogador e treinador de 
futebol, assim como o jazigo do 
Padre Cruz, alvo de romarias 
constantes.

BENFICA FOOTSTEPS

CEMITÉRIO 
DE BENFICA

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.

Os “Encontros com os Pais” 
visam ser uma ajuda pa-
ra definir estratégias que per-
mitam aos pais estarem mais 
aptos para enfrentar os desa-
fios da infância dos seus fil-
hos. Ao mesmo tempo, as ses-
sões procuram ainda facilitar 
aos pais caminhos para que 
possam promover o saudável 
crescimento dos filhos, fazen-
do da família o espaço primor-
dial da linguagem dos afetos.
Durante as sessões os pais po-
dem deixar os filhos a diver-
tirem-se nas atividades da 
Ludoteca do Palácio Baldaya.
Para participar nesta iniciati-
va, organizada pelo Gabinete 
de Apoio ao Aluno e à Família 
(GAAF) com o apoio do Mov-
imento em Defesa da Vida 
(MDV), envie um email para 
claudiaribeiro@jf-benfica.pt
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30,1,2QUI SEX SÁB
10H00 – 22H00
POP UP MARKET 
“COMPRAS NO BALDAYA”
Palácio Baldaya
 

1SEX
XX OPEN DE XADREZ  
DE BENFICA

C. Desportivo Ben�ca
 

2,9,16, 23,30SÁB
09H45
CLUBE CORRIDA E CAMINHADA

Ponto de Encontro:  
C. Desportivo de Ben�ca
 

2,3,9,10,16,17 
SÁB DOM
11H00, 16H00
TEATRO INFANTIL “LOJA DOS 
SONHOS”

Auditório Carlos Paredes
 

2SÁB
21H30
GABI BUARQUE
CONCERTO BOSSA NOVA
Auditório Carlos Paredes

3DOM
11H30
CINEMA-INFANTIL 
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
Auditório Carlos Paredes
 

8,10SEX DOM
10H30
ESCAPE ROOM BALDAYA
UMA AVENTURA EM FAMILIA
Palácio Baldaya
 

9,10,16,17 
SÁB DOM
10H00
FEIRA DO ARTESANATO

Estrada de Ben�ca
 

9,16SÁB
15H
CANTARES AO MENINO
GRUPO ETNOGRÁFICO DANÇAS E 
CANTARES DO MINHO
Palácio Baldaya

9SÁB
21H30
RUBEN ALVES, “LÚMEN”, 
CONCERTO PIANO CLÁSSICO
Auditório Carlos Paredes
 

10DOM
15H
CONCERTO GOSPEL
SHOUT! CONVIDA TALENTOS LOCAIS
Palácio Baldaya
 

12,13TER QUA
17H
PARADA DE NATAL DAS 
ESCOLAS DE BENFICA

Estrada de Ben�ca até ao 
Palácio Baldaya
 

12,15TER SEX
18H
CONCERTO 
“IN CHRISMAS”, HOME MADE
Palácio Baldaya
 

13QUA
19H30
CORRIDA PAIS NATAIS

Piscina C. Desp. Ben�ca

16SÁB
8H45-13H15 E 15H-17H15
FESTIVAL DE NATAL

Piscina C. Desp. Ben�ca 
FESTA NATAL RED COLOR 
PARTY

Ginásio C. Desp. Ben�ca
 
10H
CORO GOSPEL

Palácio Baldaya
 
11H30
CORO JUVENIL DO INSTITUTO 
GREGORIANO DE LISBOA

Palácio Baldaya
 
21H30
PEDRO MESTRE CANTA 
FOLCLORE DE NATAL, 
JANEIRAS E REIS
CONCERTO VIOLA CAMPANIÇA
Auditório Carlos Paredes

17DOM
10H – 12H
PASSEIO DO PAI NATAL 
FESTIVAL NATAÇÃO PARA BEBÉS
Piscina C. Desp. Ben�ca
 
14H30
CORO GOSPEL – NOVA 
ALIANÇA

Palácio Baldaya
 
16H
CONCERTO “CHRISTMAS 
BAND”
MARCHINHA DO BOTEQUIM
Palácio Baldaya
 

18SEG
ATIVIDADES PAIS E FILHOS
PARQUE AVENTURA
Piscina C. Desp. Boavista
 

20QUA
10H – 12H
MEGA AULA HIDROGINÁSTICA 
NATAL

Piscina C. Desp. Boavista

EM DEZEMBRO FAZEMOS O QUÊ?           *Sujeito a inscrição 


