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Benfica em números

400
CABAZES DE NATAL 

DISTRIBUÍDOS 
EM BENFICA

14
ATIVIDADES RADICAIS  

NO BENFICA  
AVENTURA 2018

500
PARTICIPANTES  
NAS ATIVIDADES  

DE DESPORTO DE NATAL

120 000
EUROS PARA CONSTRUÇÃO 

DO NOVO ELEVADOR 
NA ESTAÇÃO DE BENFICA

45
MOMENTOS 

DE PROGRAMAÇÃO
NO “NATAL NO BAIRRO”

PROGRAMAÇÃO 
NATAL NO BAIRRO

REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES 
INFANTIS NAS ESCOLAS

BALDAYA ACOLHE NATAL NO PALÁCIO

DIFICULDADE EM MANTER 
AS RUAS SEM FOLHAS NO CHÃO

ARÓMETRO
DE BENFICA

NOVOS PROTOCOLOS  
DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS

ESTACIONAMENTO ABUSIVO 
NAS PASSADEIRAS E EM CIMA 

DOS PASSEIOS

AVANÇA A CONSTRUÇÃO 
DO ELEVADOR DA ESTAÇÃO 

DE BENFICA

No passado dia 5 de dezembro 
foi assinado o protocolo de 
colaboração entre a Junta de 
Freguesia de Ben�ca e a Junta 
de Freguesia de Odivelas, no 
âmbito do Centro Quali�ca.
Este protocolo irá bene�ciar 
os colaboradores e fregueses da 
Freguesia de Odivelas no au-
mento das suas competências 
e quali�cações.
Com o protocolo, pretende-se 
promover e potenciar processos 
de reconhecimento, validação 

e certi�cação de competências 
escolares dos adultos que não 
tenham ainda completado o 4º, 
6º, 9º ou 12º ano de escolari-
dade.
O mesmo permitirá identi�-
car necessidades e procura de 
“soluções” formativas e promo-
ver junto das entidades de for-
mação as ofertas mais ajustadas.
O protocolo foi assinado pelos 
respetivos presidentes de jun-
ta, Inês Drummond e Nuno 
Gaudêncio.

FORMAÇÃO

BENFICA
E ODIVELAS
ASSINAM 
PROTOCOLO 
DE FORMAÇÃO

A Junta de Freguesia de Ben�-
ca é parte no protocolo que cria 
o Espaço Cidadão Solidário, 
um projeto entre a Agência para 
a Modernização Administrati-
va, a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa e as juntas de fregue-
sia de Ben�ca, Misericórdia e 
Santo António e cujo lança-
mento ocorreu recentemente 
no Lar de Santa Joana Princesa.
Cidadãos com mobilidade re-
duzida, que estejam internados 

ou sejam infoexcluídos podem 
a partir de agora requerer docu-
mentos públicos através de fun-
cionários que os visitam para esse 
efeito.
Este projeto móvel, a que a Jun-
ta de Freguesia de Ben�ca fez 
questão de se associar, é uma 
resposta do Estado ao envelhe-
cimento da população, facili-
tando muito a vida de quem 
tem pouca mobilidade.

CIDADANIA

ESPAÇO
CIDADÃO
SOLIDÁRIO
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1000
CRIANÇAS NAS PARADAS
 DE NATAL DAS ESCOLAS

DE BENFICA

20º
OPEN 

DE XADREZ 
DE BENFICA

860
JOGOS ECO BENFICA 

DISTRIBUÍDOS 
ÀS CRIANÇAS DA CAF/AAAF

20
MONTRAS 

NO CONCURSO  
MONTRAS DE NATAL

1775
ANO DE FUNDAÇÃO  

DA QUINTA DE S. JOÃO 
(EMBAIXADA DO MÉXICO)

Na vida de cada um, como no 
quotidiano de uma comunidade, 
essa atitude positiva é importante 
para mobilizar vontades e dar  
passos na realização dos objeti-
vos pretendidos. Sem o foco no 
essencial e a �rmeza no trabalho 
necessário, será sempre difícil  
obter resultados.

Foi para obter resultados na 
construção de uma vivência  
especial, que valorize a vida em 
comunidade, quebre a solidão e 
dinamize o comércio local, que 
organizámos todo um conjunto 
de iniciativas de Natal na Fre-
guesia e no Palácio Baldaya.
É para consolidar a oferta cul-
tural e gerar espaços para as di-
versas expressões criativas que 
apostamos numa programação 
vasta e diferenciada no Palácio 
Baldaya e nos restantes espaços 
culturais, que são complemen-
tados pelo trabalho associativo, 
desportivo e cultural realizado 
pelas nossas instituições, clubes 
e associações.

Natal é também isso, esse pulsar 
de resposta permanente das 
nossas instituições que, a par da 
ação da Junta de Freguesia, 
concretizam um amplo conjun-
to de respostas para os cidadãos 
e para a comunidade. Em con-
junto, construímos uma reali-
dade mais positiva para as pes-
soas e para o nosso território. E 
a adesão das famílias e dos estu-
dantes tem sido admirável, num 
sinal de reconhecimento da valia 
dos programas e da sua progra-
mação. 
Tal como nas resoluções de ca-
da início de ano, pode haver 
dúvidas e resistências, mas, 
com espírito aberto, é preciso 
manter a �rmeza de um rumo 
que aposta em concretizar o 
espírito de Natal ao longo do 
ano: valores, solidariedade e 
sentido de família como pilar 
importante das construções 
que realizamos. Tal como em 
muitas outras dimensões, nos 
dias de hoje, família signi�ca 
uma diversidade de expressões, 

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

MAIS ESPERANÇA, 
AINDA MAIOR 
CONCRETIZAÇÃO
O INÍCIO DE CADA ANO TRANSPORTA SEMPRE UMA  
RENOVADA ESPERANÇA DE MELHORIA DAS NOSSAS VIDAS 
E DE ALGUMAS RESOLUÇÕES PARA SUPORTAREM O DESEJO 
DE MUDANÇA, DE TRANSFORMAÇÃO E DE CONCRETIZAÇÃO. 

Conscientes da existência de riscos e de desafios, 

continuamos apostados em mobilizar  

o pensamento, a participação e a concretização 

 de respostas que mantenham o rumo da  

alternativa à austeridade e da mudança.

que têm de ser respeitadas como 
expressão de humanidade.
É também esta a riqueza da 
nossa ação, a�rmar a nossa 
iden tidade como território e 
como espaço de partilha de ex-
periências, com uma enorme 
diversidade de realidades.
O desa�o da esperança em 2018 
contará certamente com a mo-
bilização de vontades e de meios 
para responder às necessidades 
gerais e às expectativas individu-

ais. Sintonizados num impulso 
positivo de serviço público, 
junta, câmara e governo tra-
balharão para prosseguirem o 
caminho de esperança iniciado 
em 2015.
Conscientes da existência de 
riscos e de desa�os, continua-
mos apostados em mobilizar o 
pensamento, a participação e a 
concretização de respostas que 
mantenham o rumo da alterna-
tiva à austeridade e da mudança. 
Será assim nos transportes, na 

educação, na saúde e nas com-
petências das autarquias locais, 
a bem das políticas de proximi-
dade, das respostas que verda-
deiramente importam e da a�r-
mação do nosso bairro como 
território coeso, dinâmico e de 
futuro.
A todas e a todos, um Ano de 
2018 carregado de esperança, 
saúde e concretizações.
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ESPAÇO PÚBLICO

RENOVAÇÃO DE PARQUES INFANTIS 
PARA AS CRIANÇAS DE BENFICA

A pensar no presente daque-
les que são o nosso futuro, a 
Junta de Freguesia procedeu à 
requali�cação de diversas áreas 
de recreio de recintos esco-
lares e de parques infantis. As 
imagens espelham o resultado 
prático, mas não há fotogra-
�a que consiga captar toda a 
alegria dos pequenos utiliza-
dores.
Na EB1 Arq. Ribeiro Telles, 
no Bairro da Boavista foram 
instalados novos equipamen-
tos e reparado o equipamento 
existente. Para melhorar a se-
gurança foi colocado um novo 
portão e uma nova vedação e 
foi construído novo pavimen-

to na área destes equipamen-
tos.
A obra �cou completa com a 
construção de uma área multi-
usos para a realização de diver-
sas atividades, e de uma zona 
de horta pedagógica. Foram 
aqui colocados toldos para 
proteção, bem como na entra-
da principal da escola.
Também a zona do recreio da 
EB1 Pedro de Santarém foi 
valorizada com novos equipa-
mentos, um renovado pavi-
mento e a instalação de um 
toldo para proteção da área, tal 
como se fez na EB1 Jorge Bar-
radas: com um toldo os recrei-
os tornam-se mais amigos das 

crianças nos dias de chuva ou 
de sol inclemente.
Fora do ambiente escolar, pro-
cedemos à requali�cação do 
parque Infantil da Rua D. Ma-
ria I no Bairro da Boavista/
Jardim da Pedra. A requali�-
cação deste local compreende 
intervenções que, pela sua na-
tureza e características, ultra-
passam a mera conservação e 
manutenção, sendo antes de 
requali�cação e bene�ciação, e 
integrando-se assim, nas com-
petências da Câmara Muni-
cipal, ultrapassando as com-
petências próprias das Juntas 
de Freguesia.
Ciente de que no Bairro da 

COMUNIDADE

CORES & SABORES - QUALIFICA(TE)
Moda, Artesanato, Doçaria, Livros e informação turística 

sobre S. Tomé e Príncipe foi o que se pode encontrar 
de 11 a 22 de dezembro, na iniciativa “Cores & Sabores - 

Quatifica(te)” no Centro ECRI (Portas de Benfica).
Esta é uma iniciativa organizada pelo Centro ECRI e pelo 

Quali�ca em parceria com a ACOSP (Associação 
da Comunidade de S. Tomé e Príncipe).

CIDADANIA

CHAVE MÓVEL DIGITAL NO 
ESPAÇO CIDADÃO

No lançamento da Chave Móvel Digital, o Espaço 
Cidadão da Junta de Freguesia de Ben�ca foi o cenário 
escolhido pelo programa Contas Poupança, que passou 

no dia 6 de dezembro na SIC, para a reportagem sobre as 
vantagens deste novo serviço e entrevista à Secretária de 

Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.

JARDIM DA PEDRA BAIRRO DA BOAVISTA

JARDIM DA PEDRA BAIRRO DA BOAVISTA

ESCOLA JORGE BARRADAS

ESCOLA ARQ. GONÇALO RIBEIRO TELLES

ESCOLA ARQ. GONÇALO RIBEIRO TELLES
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ESPAÇO PÚBLICO

APROVADO ELEVADOR  
NA ESTAÇÃO DE BENFICA

FORMAÇÃO

PROTOCOLO COM 
ASSOCIAÇÃO DE 
FUTEBOL DE LISBOA
Quarta-feira, 13 de dezembro 
de 2017 é um dia histórico 
para o futebol da cidade de Lis-
boa: esta é a data da assinatura 
do protocolo entre a Asso-
ciação de Futebol de Lisboa e a 
Junta de Freguesia de Ben�ca, 
tendo em vista a elevação dos 
níveis de quali�cação de base e 
o desenvolvimento de com-
petências em adultos que não 
usufruíram ou não comple-
taram os estudos, a �m de 
melhorar as suas certi�cações e 
quali�cações escolares, pro�ssi-
o nais e pessoais. Desta forma 
estarão mais aptos a participar 

no desenvolvimento social, 
eco nó mico e cultural da socie-
dade. Presente na cerimónia de 
assinatura do protocolo, o 
ex-jogador Sousa, salientou as 
enormes di�culdades que se 
colocam aos futebolistas para 
conciliarem a sua carreira com 
os estudos e a importância que 
todos reconhecem à formação 
e quali�cação de competên-
cias.
No papel de an�triã, Inês 
Drummond, a Presidente da 
Junta de Freguesia de Ben�ca 
sublinhou que este é mais um 
passo na consolidação da apos-

ta da freguesia na área da for-
mação, a somar à criação dos 
Centros Formup e Quali�ca, e 
destacou o sucesso das ante-
riores parcerias com a AFL 
como os cursos para trei-
nadores já efetuados em Ben�-
ca.
Nuno Lobo, Presidente da 
AFL, tem a partir de hoje e 
com base neste protocolo a 
possibilidade de ver os atletas, 
técnicos e dirigentes da sua 
Asso ciação, frequentarem estas 
ações focadas no aumento das 
suas competências e quali�-
cações.

Uma ótima notícia para mora-
dores de Ben�ca e utilizadores 
da Linha de Sintra da CP: vai 
avançar a construção de um  
elevador na estação de Ben�ca!
O investimento será de 120 mil 
euros e virá melhorar a acessi-
bilidade, sobretudo para pes-
soas com mobilidade reduzi-
da a sul da plataforma da linha 
ferroviária de Sintra.
A empreitada terá um prazo 
de execução de 150 dias, o que 
signi�ca que deverá estar con-
cluída em julho de 2018, e irá 

ajudar a resolver as atuais res-
trições de acesso a pessoas de 
mobilidade condicionada entre 
a passagem inferior da estação 
e a zona do Calhariz através da 
Rua José Augusto Seabra. Re-
corde-se que o acesso existente 
se faz atualmente apenas através 
de escadaria.
O elevador irá também bene�-
ciar toda a população residente 
na zona do Calhariz que diaria-
mente vinha utilizando a pas-
sagem inferior da estação como 
atravessamento urbano.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

DAVID DA BURACA  
COMEMORA 50 ANOS

O famoso restaurante celebra  
meio século de existência  

e foi a propósito da data redonda 
que o “Observador” foi conhecer 

a história da tasca que virou 
império. Foto: Observador

DESPORTO

NOVO ANO NOVAS MODALIDADES! 
Aquazumba e Reabilitação são as novidades para 2018  

na Piscina do Complexo Desportivo de Ben�ca!
No ginásio, a partir de janeiro, a novidade são as aulas de stretching 
com que todos vão poder contar às quintas feiras à hora de almoço!

Mais informações e inscrições na receção do Complexo  
Desportivo de Ben�ca!

Boavista temos um número 
considerável de crianças com 
incapacidades, a Junta de Fre-
gue sia de Ben�ca procedeu à 
re qua li�cação do referido par-
que, instalando novos equipa-
mentos adaptados a crianças 
com mobilidade reduzida, re-
mo de lando as vedações e mu-
retes e os pavimentos que se 
encontravam muito deteriora-
dos.
Já no Bairro das Pedralvas (o 
bairro mais populoso de Ben�-
ca que nas imediações da rua 
4, tem uma creche, um jardim 
de infância e uma escola de 1º 
ciclo) era imperiosa a necessi-
dade de criar este tipo de 
valência colmatando-se assim 

esta falta de equipamentos pa-
ra as crianças. A construção de 
um Parque Infantil no Bairro 
das Pedralvas veio suprir uma 
carência e colocar à disposição 
da população em geral uma 
maior diversidade de funções, 
promovendo a melhoria dos 
espaços disponibilizados e va-
lo rizando a estética da área. O 
projeto teve ainda em consi-
deração a possibilidade de tor-
nar este novo parque infantil 
mais inclusivo e por isso se  
optou também pela colocação 
de equipamentos para crianças 
com mobilidade reduzida, co-
locação de vedação e pavimen-
to.

Esta era uma reivindicação anti-
ga dos moradores e da Junta de 
Freguesia, que há mais de dez 
anos alertavam para a necessi-
dade de construção deste acesso.

BAIRRO DAS PEDRALVAS

ESCOLA PEDRO SANTARÉM

ESCOLA PEDRO SANTARÉM
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No Natal de 2017 todos 
aqueles que vivem ou tra-
balham em Ben�ca rece-
beram prendas antecipadas 
nos seus sapatinhos!

O Palácio Baldaya foi um 
dos palcos escolhidos para as 
Festas de Natal de 2017! Pri-
meiro com as “Compras no 
Baldaya”, uma ideia da Jun-
ta de Freguesia que, de 30 de 
novembro a 2 de dezembro, 
criou um “Pop Up Market” 

bem no coração do Bairro. A 
adesão dos comerciantes e o 
agrado do público foram 
tais que tornaram inevitável 
o regresso de novos pop up 
markets no Palácio Baldaya: 
vale a pena �car atento!!

Foi também ali que de correu 
no dia 10 de dezembro, um 
memorável concerto dos 
“SHOUT!”. Foi um mo-
mento de alegria e animação 
que marcou a programação 

do Natal no Bairro com a 
passa gem por Ben�ca de um 
grupo gospel com mais de 
20 anos de carreira.

Entre os dias 12 a 17, o 
mundo mágico e encantado 
do Natal foi recriado no Bal-
daya para o “Natal no Palá-
cio”, que contou com muita 
animação para miúdos e 
graúdos! Nos dias 12 e 13, as 
paradas das crianças das es-
colas de Ben�ca percorreram 

a Estrada de Ben�ca com as 
suas charretes, música e (cla-
ro!) o Pai Natal!

Nestes dias de intensa pro-
gramação não faltaram as 
aulas de zumba kids, tea tro 
infantil, o concerto Home 
Made in Christmas (com 
Clássicos de Natal), a atua-
ção de um Coro de Gospel e 
do Coro Juvenil do Instituto 
Gregoriano de Lisboa e dos 
Cantares ao Menino.

Num outro pólo, o Au-
ditório Carlos Paredes, uma 
riquíssima oferta de espe-
táculos. Os mais novos ti-
veram o Teatro Infantil “Loja 
de Sonhos” e sessões de Cin-
ema Infantil, os adultos ti-
verem oportunidade de pre-
senciar fantásticos concertos 
como o nome grande da 
Bossa Nova, Gabi Buarque, 
a atuação de piano clássico 
por Ruben Alves e uma ou-

tra de Pedro Mestre com 
música tradicional alenteja-
na (viola e cante alen te jano).
Com a ajuda do clima 
houve, �nalmente, intensa 
animação de rua com a ins-
talação de uma pista de gelo, 
iluminações de Natal, um 
carrocel, insu�áveis e ainda 
o Mercado de Natal e a Feira 
de Artesanato.
Um Natal no Bairro ines-
quecível!
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DESPORTO

INSCRIÇÕES 
CAMINHADA SÉNIOR

Belém, Parque das Nações, Baixa de Lisboa e Sintra são os próximos 
destinos do programa Caminhadas Sénior, nos meses de janeiro e 
fevereiro. As inscrições decorrem já no próximo dia 9 de janeiro, a 

partir das 9.30h no Auditório Carlos Paredes.
Este é um programa gratuito! 

Inscreva-se e participe!

EDUCAÇÃO

NATAL NA ACADEMIA DO SABER
Começaram no dia 18 de dezembro as 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.

Destacamos o workshop de confeção de receitas de Natal,  
o atelier de Agricultura Biológica e as atividades aquáticas como 

snorkeling e stand up paddle!

Uma escola de Benfica, a Es-
cola Pro�ssional de Estudos 
Técnicos, através dos seus 
alunos do 12º ano do Curso 
Pro�ssional de Eletrónica e 
Telecomunicações, está a can-
didatar-se ao CanSat Portugal.
O CanSat Portugal é um pro-
jeto educativo da Agencia Es-
pacial Europeia (ESA), organi-
zado em Portugal pelo Centro 
AeroEspaço do Aeroclube de 
Torres Vedras em cooperação 
com a Ciência Viva - Agência 

Nacional para a Cultura Cien-
tí fica e Tecnológica, com o 
objectivo de proporcionar aos 
estudantes portugueses a pri-
meira experiência em projetos 
relacionados com a tecnologia 
aeroespacial.
A “nossa” escola terá duas 
missões para desempenhar: 
uma missão primária a que 
todas as equipas em prova se 
devem dedicar (medição da 
temperatura do ar e da pressão 
atmosférica) e uma missão 

especial (fazer a deteção dos 
sinais de ADS-B emitido por 
aeronaves sobre o Oceano 
Atlân tico, tal como  faria um 
satélite, e desta forma validar 
cienti�camente a cobertura de 
aeronaves que se consegue no 
ar quando comparado com o 
mesmo sistema no solo).
Estaremos atentos para trazer 
aqui todas as novidades desta 
escola que é o orgulho de to-
dos os que habitam na nossa 
freguesia. 

EDUCAÇÃO

BENFICA A CAMINHO
DO ESPAÇO!

DESPORTO

BENFICA AVENTURA

Vem aí 2018 e mais diversidade 
de oferta no Ben�ca Aventura! 
O programa, lançado em 2015, 
aparece reforçado, mas sempre 
tendo como principal objetivo 
a promoção do Desporto e do 
Turismo Aventura à população 
de Ben�ca a baixos custos.
Um fim de semana de Trekking 
na Serra da Estrela, Rafting no 
Rio Paiva, Canyoning na Serra 
da Lousã, Coasteering em Se-
simbra, Snorkeling, orientação 

ou passeios noturnos são algu-
mas das atividades propostas.
Estas atividades pretendem 
aproximar a população, e as fa-
mílias (com eventos especiais no 
calendário) dos espaços verdes e 
sensibilizar a freguesia para as 
questões ambientais e um esti-
lo de vida mais ativo e saudável!
Quem se aventura?
Inscrições e mais informações 
em bx@jf-benfica.pt

A Junta de Freguesia de Ben�-
ca, no cumprimento do seu de-
ver de apoiar as famílias da fre-
guesia em situação de vul - 
ne rabilidade só cio-econó mica, 
distribuiu nes te Natal 400 

cabazes alimentares.
Estes cabazes, que integram al-
guns bens essenciais para as 
necessidades básicas das famí-
lias que os vão receber, já co-

meçaram a ser entregues aos 
agregados previamente inscri-
tos que, mediante a apresen-
tação dos rendimentos, cum-
priam os critérios económicos 
e sociais de elegibilidade.

SOLIDARIEDADE

400 CABAZES DE NATAL 
DISTRIBUÍDOS EM BENFICA
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Este Natal as crianças de 1º ci-
clo e jardim de infância inscri-
tas na CAF/AAAF, receberam 
como presente o jogo de tabu-
leiro “ECO Ben�ca”, desen-
volvido tendo em conta o plano 
anual de atividades das AAAF´s 
e CAF´s, com o tema “Jogos e 
Pro�ssões”.
Neste jogo cada jogador terá que 
recolher o “Lixo” espalhado pe-
la freguesia com as viaturas ade-

quadas a cada tipo de lixo. Por 
exemplo, só a �gura do Glutão 
é que pode apanhar folhas caí-
das no chão. Um jogo para to-
da a família, para um máximo 
de 4 Jogadores, dos 3 aos 90 
anos de idade.
O Jogo de Tabuleiro “ECO Ben-
�ca” é o 4º jogo original desen-
volvido pela Junta de Freguesia 
de Ben�ca e tem como obje-
tivo trabalhar a aprendizagem 

dos conceitos de reciclagem e da 
responsabilização cívica, num 
contexto muito divertido e de 
interação familiar.
A presidente da Junta de Fre-
guesia, Inês Drummond, e o 
vo gal da educação Ricardo 
Mar ques, participaram na dis-
tribuição dos jogos às crianças 
e aproveitaram para desejar um 
Bom Natal a todas estas cri-
anças!

O Auditório Carlos Paredes es-
gotou no passado sábado, dia 
16 de dezembro, para mais um 
evento da programação musi-
cal de Natal, desta vez com a 
presença de todo os que �ze-

ram questão de não perderem 
uma oportunidade única de 
assistir a um concerto de vio-
la campaniça pelo virtuoso Pe-
dro Mestre.
Recorde-se que o músico alen-

te jano Pedro Mestre é natu-
ral da Aldeia da Sete (Castro 
Verde) e que tem dedicado a 
sua vida à música tradicio-
nal alentejana, desenvolvendo 
vários projetos nesta área en-

quanto cantor, tocador/cons-
trutor de viola Campaniça, 
instrumento que aprendeu a 
tocar com os dois únicos to-
cadores deste instrumento que 
existiam nos anos 80.

Ao longo de um serão ines-
quecível e muito aplaudido, 
Pedro Mestre trouxe-nos o 
melhor do folclore de Natal, 
Janeiras e Reis.

EDUCAÇÃO

JOGO ECO BENFICA - CAF
DESPORTO

LISBOA AQUA
CONFERENCE

CULTURA

O CANTE ALENTEJANO  
DE PEDRO MESTRE NO AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES

DESPORTO

FESTAS DE ANIVERSÁRIO “AQUA PARTY”! 
Agora é possível organizar festas de aniversário para crianças na 

piscina da Boavista e convidar os amigos para mergulharem na festa.
Basta que tenham mais de 6 anos, saibam nadar e podem vir 

todos (até um máximo de 35 pessoas) passar uma tarde divertida 
e animada com Stand Up Paddle, Snorkeling, Gincana Aquática, 
Surf Sem Ondas, Bisnaga Target, Resgate do Navio entre outras 

atividades. Para informações usa o email bx@jf-benfica.pt. 

DESPORTO

LANÇAMENTO BENFICA AVENTURA
No dia 27 de janeiro, para assinalar a abertura do programa Ben�ca 
Aventura em 2018, decorre no Complexo Desportivo Ben�ca, uma 
manhã aventura com várias atividades gratuitas, como tiro com arco, 

pontes de cordas ou rapel!

Consulte a agenda programada e não deixe escapar nenhuma 
oportunidade de participar nas nossas iniciativas!

O Complexo Desportivo de 
Ben�ca volta a ser o an�trião da 
Lisboa Aquaconference, que já 
vai na sua 3ª edição. O evento 
terá lugar nos próximos dias 26, 
27 e 28 de janeiro.
Sendo um evento com work-
shops para pro�ssionais da 
área, salientamos que no sába-
do, dia 27, decorre a Aqua Life: 
no período da manhã decorrem 
diversas aulas de Hidroginástica,

abertas à população, com for -
madores internacionais. Ainda 
no sábado, mas no período da 
tarde têm lugar as atividades pa-
ra crianças e jovens, envolvendo 
jogos aquáticos e palestras sobre 
segurança em meio aquático em 
que os pais também são, natu-
ralmente, convidados.
Para informações sobre horári-
os, contatar a receção do Com-
plexo Desportivo.
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CULTURA

LUIZ CARACOL, EM JANEIRO 
NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
Quando nos dermos conta, 
estaremos no dia 20 de janei-
ro de 2018. Nesse sábado, pe-
las 21h30, o Auditório Car-
los Paredes abre as portas pa-
ra o concerto de Luiz Caracol. 
A música de Luiz Caracol é o 

seu re�exo, daí ter a mestiça-
gem, a urbanidade e a mistura, 
que tem em toda a sua origem.
O seu primeiro álbum a solo, 
de nome “Devagar”, foi lança-
do em maio de 2013, e conta 
com as participações especiais 

de Sara Tavares, Valete e Fer-
nanda Abreu. Será a oportuni-
dade para o público de Ben-
�ca assistir a um espetáculo 
que abrirá com chave de ouro 
a programação do Auditório 
Carlos Paredes no novo ano!

DESPORTO

OPEN WEEK GINÁSIO
De 8 a 14 de janeiro, há “Open 
Week” no ginásio do Complexo 
Desportivo de Ben�ca! As aulas 
são abertas a todos sendo uma 
excelente oportunidade para 

experimentar gratuitamente as 
várias modalidades disponíveis!

DESPORTO

NATAL SAUDÁVEL EM BENFICA! 
Mais de 500 utentes passaram pelas atividades desportivas especiais 

de Natal nos Complexos Desportivos de Ben�ca e da Boavista!
O Festival Natal e “O passeio do Pai Natal”, um festival da 

natação para bebés, animaram a Piscina de Ben�ca enquanto 
ainda em ambiente Festa de Natal, decorreu a Red Color Party, 
no Ginásio de Ben�ca! Na Boavista houve atividades para bebés, 

uma mega-aula de hidroginástica e um lanche convívio!

A Quinta de S. João foi fundada 
em 1775. As características 
barrocas que a casa mantém - 
um portão com data em nu-

meração romana MDCCLXXV
e um registo em azulejo �gu-
rando S. João - parecem atestar 
esta fundação setecentista. No 

século XIX e nos anos 50 e 60 
do século XX, o edifício rece-
beu campanhas de obras, estas 
últimas a cargo de Jorge Casi-
miro Pereira.
No interior, o pátio recebeu 
um programa azulejar com-
posto por um conjunto de 
azulejos de �nais do século 
XVIII, ou inícios do século 
XIX, com cenas de macacaria, 
onde gatos, cães e macacos as-
sumem o papel de humanos 
em cenas jocosas do quotidia-
no. Dentro do edifício, na es-
cadaria de acesso ao piso supe-
rior, encontram-se vários 
pai néis de azulejo pombalino e 
Dona Maria I (séculos XVIII/

XIX), de coloração azul, bran-
ca e amarela, com cenas de 
caça e de quotidiano galante, 
por vezes aliados a outros de 
�gura avulsa.
Os jardins, obra portuguesa 
renascentista, contam com 
uma fonte com carranca, de 
mármore branco, cuja quali-
dade escultórica nos remete 
para os trabalhos de Nicolau 
de Chanterene, e um tanque 
para trutas, talhado em grani-
to, com um leão rompante, 
possivelmente do século XVII, 
de onde jorrava a água. Na 
cerca do jardim, encontram-se 
vários bancos decorados com 
azulejos da Fábrica Cerâmica 

Viúva Lamego, datados de 
1944 que, na sua maioria, re-
tomam os modelos das ferron-
neries maneiristas, ainda que 
alguns sigam o modelo ao 
gosto decorativo do azulejo 
português do século XVIII.
Em 1943, a Câmara Munici-
pal de Lisboa expropria duas 
parcelas da Quinta, sendo que 
na primeira é aberta a estrada 
do Barcal a Monsanto e, a se-
gunda, foi arrendada em 1970. 
Em 1976, a Quinta de São 
João passa a ser a residência 
o�cial do Embaixador do 
México.

BENFICA FOOTSTEPS

EMBAIXADA DO MÉXICO  
- QUINTA DE S. JOÃO

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.
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CULTURA

TERTÚLIA POÉTICA DE REGRESSO 
AO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
AMÉRICA MIRANDA, A SUBLIME POETISA E INCANSÁVEL ENTUSIASTA DA TERTÚLIA POÉTICA AO 
ENCONTRO DE BOCAGE DESAPARECEU, MAS A SUA OBRA E O SEU EXEMPLO FICARAM ENTRE 
NÓS. HOJE, POR OCASIÃO DO REGRESSO DAS TERTÚLIAS MENSAIS AO AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES, PUBLICAMOS UMA HOMENAGEM DE QUEM A CONHECEU DE PERTO.

Falar de América Miranda – a 
distinta poetisa do amor e da 
arte – é o mesmo que referir, 
como testemunho social e cí-
vi co, uma vida inteiramente 
devotada às pessoas e à Cul-
tura.
Foi fundadora e Presiden-
te da Tertúlia Poética Ao En-
contro de Bocage – poeta pe-
lo qual ela sempre nutriu uma 
admiração fora do comum e 
do qual tentou e conseguiu, 
em certa medida, fazer chamar 
a atenção da opinião pública 
para a importância nas Letras 
Nacionais deste insigne poeta 
oitocentista.
Com este intuito projetou, 

além das sessões semanais da 
Tertúlia, no Teatro Nacio-
nal D. Maria II, um espetá-
culo de poesia e variedades – 
de dominância poética – pri-
meiramente no auditório do 
Padrão dos Descobrimentos e 
nos últimos dez anos no au-
ditório Carlos Paredes, em 
Ben�ca, em que teve sempre 
um destacado papel, abrilhan-
tando e apresentando espe-
táculos muito concorridos e 
assistidos, nos quais sempre 
demonstrou a sua distinta “ar-
te de bem-dizer” e dirigir.
A sua Tertúlia Poética – tran-
substanciou-se numa con-
tinuidade que não podia dei-
xar de ser – pois que os tem-

pos conturbados e despidos 
da verdadeira “ordem de va-
lores”, e em baixa-cultural, as-
sim o exige. Os tertulianos, 
que ainda resistem e se a�r-
mam, reunidos voluntariosa-
mente em coordenação com 
a Junta de Freguesia de Ben�-
ca, aprovaram a sua renovação, 
assumindo, por consenso co-
letivo, uma real e merecida 
home nagem à sua Fundadora 
e Presidente: a Tertúlia passará 
a chamar-se «Tertúlia Poéti-
ca América Miranda», �can-
do a poetisa como Presidente 
Hono rária póstuma, tendo co-
mo seu patrono o lídimo poe-
ta oitocentista Bocage.
Neste contexto – e tendo si-

do renovado o protocolo exis-
tente entre a Tertúlia e a Junta 
de Freguesia, para 2017 / 2018 
– serão retomadas as tertúlias 
semanais habituais a partir 
dos inícios de Janeiro de 2018 
e reiniciar-se-ão as Tertúlias 
Públicas, no Auditório Carlos 
Paredes, no primeiro sábado 
de Fevereiro.
Na sequência dos propósitos 
deste Projeto reiteramos a nos-
sa aposta na colaboração com a 
Junta e com outras Instituições 
da Freguesia naquele sentido 
de partilha de experiências e de 
convivência na área da Cultu-
ra e das manifestações artísti-
cas relevantes.

Porque «ser tertuliano» verda-
deiramente é, segundo os nos-
sos princípios, “quando no 
evoluir dos dias que passam 
nós nos lembrarmos a cada 
momento de que para além de 
nós temos muitos outros com-
panheiros e cidadãos que co-
mungam deste mesmo ideário 
e da mesma forma de estar na 
vida, dando testemunho de 
criatividade e de originalidade 
na arte de comunicar através 
da palavra feita canto e verso!

O coordenador da Tertúlia  
Poética América Miranda,

Francisco de Assis / Frassino 
Machado

CIDADANIA

REUNIÃO DESCENTRALIZADA
DA CML EM BENFICA

Realiza-se no próximo dia 10 de janeiro, pelas 18h30,  
na Escola Parque Silva Porto a próxima reunião descentralizada  

da Câmara Municipal de Lisboa, com o objetivo de ouvir  
mais de perto o que os cidadãos têm a dizer sobre as zonas  

da cidade onde vivem.

DESPORTO

XX OPEN DE XADREZ
Com cerca de duas centenas de participantes realizou-se a 1 de 

dezembro 2017 a 20ª edição do Open de Xadrez de Benfica, torneio 
que integra o Circuito Nacional de Semi-Rápidas da Federação 
Portuguesa de Xadrez, um evento organizado pela Associação 

Desportiva Recreativa e Cultural da Mata de Benfica, em colaboração 
com a Junta de Freguesia de Ben�ca e apoio da CML, Federação 

Portuguesa de Xadrez e Associação de Xadrez de Lisboa.

UMA VIDA AO SERVIÇO DAS PESSOAS E DA ARTE
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6,13,20 E 27SÁB
09H45
CLUBE CORRIDA E 
CAMINHADA

8 A 14
OPEN WEEK GINÁSIO
Complexo Desportivo de Ben�ca

8,15,22 E 29SEG
OFICINAS DE MOVIMENTO
Auditório Carlos Paredes

11QUI
08H00-12H30
CAMINHADAS SENIORES
Belém
 

12SEX
08H45
AGENDA CULTURAL 
SÉNIOR
Museu Bordalo Pinheiro

12SEX
19H00
ENTREGA DE 
PRÉMIOS CONCURSO 
GASTRONÓMICO
Palácio Baldaya

14DOM 
11H30
CINEMA-INFANTIL 
FILMINHOS À SOLTA PELO 
PAÍS
Auditório Carlos Paredes

 18QUI 
08H00-12H30
CAMINHADAS SENIORES
Parque das Nações

18QUI
21H45
RARA – “APANÁGIO” - 
CONCERTO
Auditório Carlos Paredes

19SEX
21H30
MONÓLOGO “MITOS 
URBANOS II” - TEATRO
Auditório Carlos Paredes
 

20SÁB
21H30
LUIZ CARACOL - 
CONCERTO
Auditório Carlos Paredes
 

26,27SEX,SÁB
09H-18H
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Ben�ca, junto ao Palácio 
Baldaya

 

26SEX
08H45
AGENDA CULTURAL 
SÉNIOR
Museu da Presidência
 

26, 27 E 28SEX 
SÁB,DOM
LISBOA AQUA 
CONFERENCE - AQUALIFE
Complexo Desportivo de Ben�ca
 

27SÁB
10H00
LANÇAMENTO BENFICA 
AVENTURA
Complexo Desportivo de Ben�ca

EM JANEIRO FAZEMOS O QUÊ? 

INFORMAÇÕES
bx@jf-benfica.ptATIVIDADE POSSÍVEL PARA FAMÍLIAS

AGENDAJAN/NOV
   IDADE
DIA (S) ACTIVIDADE HORÁRIO MÍNIMA

27 JAN OPEN DAY - INÍCIO [ CD BENFICA ] 14H » 17H 6

16 A 18 FEV SAÍDA SERRA DA ESTRELA 19H-SEX » 22H-DOM 10

2 A 4 MAR RAFTING E PASSADIÇOS DO PAIVA 19H-SEX » 22H-DOM 8

24 A 28 ABR CAMINHO DO VENTO 50KM  ( BEIRA INTERIOR ) 19H-TER » 20H-SÁB 13

11 A 13 MAI CANYONING - DOSE DUPLA ( RIBEIRAS DA PENA E QUELHAS ) 19H-SEX » 22H-DOM 13

25 A 27 MAI FIM-DE-SEMANA AVENTURA ( MALHADAL ) 19H-SEX » 22H-DOM 6

10 JUN COASTEERING ( SESIMBRA ) 09H » 16H 13

15 SET SUP PISCINA ( CD BOAVISTA ) 14H30 6

16 SET SNORKELING ( CD BOAVISTA ) 14H30 6

21 A 23 SET CANYONING E DESCIDA ZÊZERE ( SERRA DA LOUSÃ E ZÊZERE ) 19H-SEX » 22H-DOM 13

4 A 7 OUT SURVIVOR 30KM - AUTONOMIA TOTAL ( SERRA MALCATA ) 19H-QUI » 21H-DOM 16

28 OUT PASSEIO NOCTURNO ( MONSANTO ) 21H 8

3 E 4 NOV FIM-DE-SEMANA VERTICAL ( PARQUE SILVA PORTO ) 10H » 18H 13

26 NOV OPEN DAY - ENCERRAMENTO ( PARQUE SILVA PORTO ) 14H » 17H 6

ATENÇÃO ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO POR CONTA DOS PARTICIPANTES


