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Música para todos em diversos momentos 
de programação previstos até ao final 
do ano em Benfica  Pág. 06

BENFICA 
BAIRRO 
DA MÚSICA

JORNAL

Dois dos maiores guitarristas portugueses 
da atualidade, Pedro Caldeira Cabral 
e Pedro Jóia, presentes em concertos 
comemorativos do nascimento do mestre.

BAIRRO 
DO CALHARIZ Pág. 5
Em curso a intervenção para 
nova circulação no bairro.

LISBOA AQUA 
CONFERENCE Pág. 11

Três dias de formação 
e desporto aquático numa 
convenção internacional  
que reúne os melhores 
profissionais da área.

HOMENAGEM 
A CARLOS PAREDES

CULTURAESPAÇO PÚBLICO DESPORTO
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CANDIDATURAS 

SELECIONADAS PARA ESPAÇO 
COWORK BALDAYA

1941
ANO EM QUE CHEGAM  

OS PRIMEIROS MORADORES  
AO BAIRRO DA BOAVISTAA

7
NOVAS OPORTUNIDADES 

DE FORMAÇÃO 
GRATUITAS EM BENFICA

800
PARTICIPANTES  

NO LISBOA  
AQUA CONFERENCE

Nº 522
ESTRADA DE BENFICA 

FOI A MORADA  
DE MADALENA IGLÉSIAS

Benfica em números

3
ESCOLAS DE BENFICA  

NO PROGRAMA  
“ESCOLA NOVA” DA CML

2000
CRIANÇAS DAS ESCOLAS 

NO DESFILE DE CARNAVAL
DE BENFICA

1925
ANO DE NASCIMENTO 

DO MÚSICO 
CARLOS PAREDES

22 000
ALUNOS PODEM BENEFICIAR 

DE MANUAIS ESCOLARES 
GRATUITOS

+DE25
 DIAS DE PROGRAMAÇÃO 
MUSICAL EM BENFICA 

EM 2018

BENFICA 
BAIRRO DA MÚSICA

BILHETES PARA AUDITÓRIO
CARLOS PAREDES ONLINE 

(WWW.BOL.PT)

ARRANQUE DO SI2E  
APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO

EM BENFICA

ESTACIONAMENTO 
EM 2ª FILA

ARÓMETRO
DE BENFICA

NOVA CIRCULAÇÃO  
NO BAIRRO DO CALHARIZ

O ADEUS A 
MADALENA IGLÉSIAS

UNIDADE DE CUIDADOS
CONTINUADOS PEDIÁTRICOS

EM BENFICA

A Marcha da Boavista vai 
representar Benfica, este ano, 
nas marchas de Lisboa, no 
Altice Arena, e no desfile na 
Avenida da Liberdade, na noite 
de Santo António!
No passado dia 23 de janeiro, 
no Palácio Baldaya, teve lugar 
a primeira reunião de apre
sentação da equipa, que contou 
com a presença de todos os 
marchantes, da equipa de 

coor denação e direção e da 
equipa técnica. Os marchantes 
mostraramse muito motivados 
e entusiasmados e prometeram 
representar Benfica e o Bairro 
da Boavista da melhor maneira.
A Junta de Freguesia garantiu 
um apoio de cinco mil euros 
para a Marcha da Boavista. O 
valor foi entregue pelo vogal 
para as áreas de Educação e 
Cultura, Ricardo Marques.

MARCHAS POPULARES

MARCHA 
DA BOAVISTA 
REPRESENTARÁ 
BENFICA EM 2018

Na Reunião Pública Descen
tralizada da CML que decorreu 
no dia 10 de janeiro em Benfi
ca, as questões da mobilidade, 
como o ordenamento do trân
sito, a segurança dos peões ou 
a necessidade de estacionamen
to, dominaram as intervenções 
dos moradores.
Na sua intervenção, a Presiden
te da Junta de Freguesia de Ben
fica, Inês Drummond, abordou 
diversos temas, como as inter
venções de requalificação no 
espaço público em vários locais, 
a necessidade de melhorar o 
sistema de recolha do lixo e de 
monstros e de reforçar a colo
cação de contentores enterrados 
na freguesia. Solicitou também 

a urgente execução do prometi
do lar de idosos em Benfica, 
assim como a intervenção da 
CML para garantir o compro
misso assumido no âmbito do 
loteamento da Fábrica Simões 
para a instalação de uma bib
lioteca municipal em Benfica. 
Esta foi uma reunião com uma 
elevada participação de muníci
pes, o que representa um con
tributo para uma gestão ca
marária que envolve, verda  
deira mente, os cidadãos. O 
Presidente da CML, Fernando 
Medina e o executivo camarário 
responderam às questões e apre
sentaram as soluções previstas 
para responder às necessidades 
dos moradores.

CIDADANIA

REUNIÃO 
PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA
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Benfica tem percorrido um 
caminho de consolidação dos 
espaços e da oferta cultural, 
que concilia o passado, com 
as expressões criativas do pre
sente e a formação de novos 
públicos. Esse esforço, da Junta 
de Freguesia, do movimento 
associativo e dos criadores, tem 
contado com dois portos de 
abrigo de promoção cultural, 
o Auditório Carlos Paredes e o 
Palácio Baldaya.
O Auditório Carlos Paredes é 
uma âncora da oferta cultural 
da freguesia e um espaço de 
referência na cidade de Lisboa, 
que tem um forte lastro de 
trabalho na promoção cultural, 
fruto do trabalho de todos os 
que o dinamizam e de uma 
oferta cultural de qualidade, ao 
alcance de uma caminhada a pé, 
pelas ruas de Benfica.
O Palácio Baldaya, resgatado 
para o usufruto da população, 
é um renovado polo de dina
mização cultural, de acolhi

mento de novas expressões, de 
empreendedorismo e de lazer. 
Um oásis de cultura e de vivên
cia comunitária no coração de 
Benfica.
São dois equipamentos culturais 
que acolhem parte do esforço de 
oferta cultural de proximidade, 
em convergência com as neces
sidades e as expetativas das pes
soas que aqui vivem, estudam e 
trabalham.
A riqueza de uma oferta cultural 
que conta com o contributo da 
música, do teatro, da dança, da 
poesia e das exposições temáti
cas como expressões tradicio nais 
da criatividade humana, mas 
incorpora novas abordagens e 
expressões culturais, em sinto
nia com as dinâmicas urbanas 
do nosso território.
O que pode não agradar a alguns, 
certamente agradará a outros. 
É essa riqueza de sentimentos, 
de perceções e de perspetivas 
de vida que alimenta as comu
nidades que sabem fazer da 

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

MAIS CULTURA, 
MELHOR 
COMUNIDADE.
NA ENCRUZILHADA DE MEMÓRIAS, DE EXPERIÊNCIAS E DE 
EXPRESSÕES EM QUE TAMBÉM SE CONVERTE A GESTÃO DE 
UM TERRITÓRIO, A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 
E A EXISTÊNCIA DE UMA OFERTA CULTURAL DIVERSIFICADA, 
NA CRIATIVIDADE E NOS PÚBLICOS, SÃO FATORES DECISIVOS 
PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COMUNIDADE COM MAIS 
IDENTIDADE, DINAMISMO E COESÃO.

É por respeito a essa diversidade que 
organizamos, ao longo do ano, iniciativas 
populares e eventos mais eruditos; programas 
destinados aos mais jovens e ações destinadas 
aos cidadãos com mais experiência de vida; 
ou uma agenda com expressões culturais 
tradicionais e uma oferta cultural com novas 
manifestações criativas.

diversidade um fator de coesão 
e de afirmação. Esta tolerância 
e compreensão em relação aos 
outros, ao que pensam e ao 
que fazem, é a base de uma 
vivência comunitária positiva. 
É esse respeito pela diferença 
que deve pontuar as nossas 
relações como parte integrante 
da comunidade de Benfica.  

É por respeito a essa diversidade 
que organizamos, ao longo 
do ano, iniciativas popu lares 
e eventos mais eruditos; pro
gramas destinados aos mais 
jovens e ações destinadas aos 
cidadãos com mais experiência 
de vida; ou uma agenda com 
expressões culturais tradicionais 
e uma oferta cultural com no

vas manifestações criativas. A 
soma de tudo isto é a vivência 
cultural de Benfica, com marcas 
próprias, mas integrada nas 
dinâmicas de Lisboa.
Por isso, Benfica tem, uma ofer
ta cultural diversificada, espaços 
de excelência e pessoas únicas.
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SAÚDE

UNIDADE DE CUIDADOS 
CONTINUADOS PEDIÁTRICOS 
EM BENFICA

MOBILIDADE

BAIRRO DO CALHARIZ 
COM NOVA CIRCULAÇÃO

A Câmara Municipal de Lisboa 
aprovou, por unanimidade, no 
dia 18 de Janeiro, a proposta 
de um Pedido de Informação 
Prévia (PIP) para a criação de 
uma unidade de cuidados con
tinuados pediátricos na fregue
sia de Benfica. Esta unidade vai 
ser construída na Rua Jorge Bar
radas num terreno baldio cedi
do pela CML estando neste 
momento a CML e a Junta de 
Freguesia a desenvolver no ter

reno adjacente um projeto para 
a criação de um jardim e parque 
infantil, com nova iluminação e 
melhoria do saneamento.
O PIP foi requerido pela Ajuda 
de Berço  Associação Solidarie
dade Social, prevê um edifício 
com três pisos e irá albergar 20 
bebés dos zero aos três anos, e 
15 crianças dos seis aos dezasseis 
anos, em cinco quartos triplos e 
cinco berçários idênticos.

O edifício será constituído por 
três níveis. No piso zero será a 
“entrada e atendimento”, no pi
so 1 irão funcionar “as áreas afe
tas às crianças”, como “berçári
os, salas de brincar, salas de 
banho, copa de leites”, e no pi
so 2 irá estar a “sala polivalente, 
serviços administrativos, zonas 
de arrumos/armazém, quartos, 
zona de brincar, sala de enfer
magem e arrecadações”.

ESPAÇO PÚBLICO

AVENIDA GOMES PEREIRA ALVO 
DE INTERVENÇÃO NO SANEAMENTO
A Avenida Gomes Pereira foi al
vo de uma intervenção no san
eamento, que teve a duração de 
dois meses e terminou no pas
sado dia 20 de janeiro.
 A iniciativa, da responsabili
dade da Câmara Municipal de 
Lisboa, teve o objetivo de regu
larizar situações anómalas de

tetadas junto ao coletor. Por es
sa razão, foram colocados novos 
sumidouros para garantir o es
coamento das águas pluviais 
nesta via.
Recordamos que está em estu
do um projeto da CML e Jun
ta de Freguesia de Benfica para 
a requalificação da Av. Gomes 

Pereira, que prevê a recuperação 
estrutural do pavimento de mo
do a evitar futuros abatimen
tos, a melhoria dos pavimentos 
pedonais com melhor acessibili
dade e mobilidade e a criação de 
passadeiras acessíveis. Também 
está prevista neste projeto a subs
tituição de arvoredo de modo a 

evitar danos em infraestruturas 
e edifícios existentes, o aumen
to da oferta de estacionamen
to, a melhoria da iluminação 
pública e o reforço do sistema 
de drenagem das águas pluvi

ais. Será, autenticamente, uma 
nova Avenida Gomes Pereira 
aquela que irá surgir e da qual  
iremos dando conta à medida 
que os trabalhos de requalifi
cação a forem transformando.

Estão a ser desenvolvidos estu
dos pela CML, Junta de Fregue
sia de Benfica e Carris para ana
lisar a possibilidade de construção 
de um corredor de grande capaci
dade e “alto desempenho” para 
autocarros na Estrada de Benfi
ca, que foi identificada como uma 
das artérias da cidade com maior 
circulação de autocarros. Este 
corredor será o primeiro do género 
na cidade de Lisboa. No passado 
dia 30 de janeiro decorreu a pri
meira reunião com o vereador da 
CML para a mobilidade, Miguel 
Gaspar, para análise deste projeto.
A ideia deste género de corre
dor é maximizar o desconges
tionamento do fluxo de circu
lação de autocarros melhorando 

a eficiência do transporte públi
co rodoviário urbano e fazendo 
do mesmo uma verdadeira alter
nativa ao transporte individual.  
Com os desejáveis futuros corre
dores de “alto desempenho” os 
tempos de trajeto, e consequen
temente os tempos de espera nas 
paragens, diminuirão tornando 
mais atrativo o uso da Carris.
Estudos recentes efetuados pe
la transportadora apontaram os 
“elevados tempos de espera” co
mo a principal razão apontada pe
los consumidores para a não uti
lização dos autocarros pelo que 
esta será uma boa notícia para to
dos: Carris e passageiros presentes 
e futuros.

AGENDA CULTURAL

INSCRIÇÕES AGENDA CULTURAL SÉNIOR
As inscrições para os próximos passeios da Agenda Cultural Sénior 

realizamse já no próximo dia 2 de fevereiro!
O Museu do Dinheiro no dia 9 de fevereiro, e o Teatro Romano 
de Olisipo no dia 23, são os destinos escolhidos para este mês.
As inscrições são limitadas a 45 participantes e decorrem no 

Auditório Carlos Paredes, entre as 9.30h e as 12.30h.
Inscrevase e participe!

COMÉRCIO

INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E EMPREGO
Realizouse a 23 de janeiro, no Palácio Baldaya, uma 

sessão de esclarecimento sobre o sistema de incentivos ao 
empreendedorismo e emprego SI2E, lançado pelo Grupo de Ação 

Local (GAL) Urbano, Associação +Benfica.
Esta foi uma sessão bastante participada, aberta a empresas, 

associações e todos aqueles com interesse em criar o seu posto de 
trabalho, na freguesia de Benfica.

MERCADO DE BENFICA

CHEF HENRIQUE SÁ PESSOA 
ÀS COMPRAS NO MERCADO DE BENFICA

No dia 17 de janeiro, o Chef Henrique Sá Pessoa esteve no Mercado 
de Benfica com uma pequena equipa de filmagem que o acompanhou 

enquanto fez algumas compras de produtos frescos neste local.
As imagens aqui captadas irão incluir um video sobre o Chef e as suas 
inspirações gastronómicas, que o irá acompanhar numa apresentação a 

Madrid e que conta com o apoio do Turismo de Portugal. 

FORMAÇÃO

FORMAÇÃO HÓQUEI EM CAMPO 
Numa parceria entre a Junta de Freguesia de Benfica,  

o Clube de Futebol Benfica e a Federação Portuguesa de Hóquei, 
decorreu no mês de janeiro, no Auditório Carlos Paredes  
e na Escola José Gomes Ferreira, uma ação de formação  

de hóquei em campo lecionada pela federação Portuguesa de 
Hóquei, que contou com cerca de 20 participantes.

EDUCAÇÃO

ESCOLAS JORGE BARRADAS E 
ARQUITETO RIBEIRO TELLES NO 
PROGRAMA “ESCOLA NOVA” DA CML
O compromisso acaba de ser 
reforçado publicamente pe
la CML: a requalificação das 
Escolas EB1 Jorge Barradas, JI 
nº1 e EB1 Arquiteto Ribeiro 
Telles no Bairro da Boavista vai 
avançar.
As obras estão integradas no 
programa “Escola Nova” e irão 

contemplar a beneficiação geral 
de exteriores, cozinhas e giná
sios num total de cerca de 59 
milhões de euros que a CML vai 
investir na requalificação e con
strução de 40 escolas e creches.
No caso da EB Jorge Barradas 
está prevista a beneficiação 
geral da escola, com construção 

de ginásio, construção de Jar
dim de Infância e arranjos ex
teriores. A Escola Básica Ar
quiteto Gonçalo Ribeiro Telles, 
cujo projeto de execução já se 
encontra em curso, será mes
mo um caso extraordinário de 
construção nova e não de mera 
requalificação.

ESPAÇO PÚBLICO

CORREDOR DE ALTO 
DESEMPENHO NA ESTRADA DE 
BENFICA EM ESTUDO

ESPAÇO PÚBLICO

AVANÇA A 
REQUALIFICAÇÃO 
TALUDES NA 2ª 
CIRCULAR
De acordo com o anunciado na 
recente Reunião Pública Des
centralizada da CML, pelo 
vereador Sá Fernandes, está em 
fase de finalização o projeto de 
requalificação dos taludes da 
2ª circular, estando prevista para 
breve a realização de uma 
apresentação pública do projeto 
à popu lação.
Englobada no projeto de 
requalificação dos acessos à 
2ªcircular, a requalificação dos 

taludes da Rua Sebastião e Silva 
e da Estrada do Calhariz de 
Benfica (até junto da USF na 
Rua Tenente Coronel Ribeiro 
dos Reis) prevê a valorização do 
terreno baldio e da zona das 
antigas hortas para construção 
de um parque com vários 
equipamentos, a implemen
tação de nova iluminação pú
blica e o reordenamento da 
Estrada do Calhariz, com nova 
sinalização horizontal e vertical.

Está em curso aquela que será a 
primeira fase da intervenção que 
contempla a regularização da 
sinalização de circulação (hor
izontal e vertical) nas entradas 
e dentro do Bairro do Calhariz 
Novo tendo em vista a alteração 
dos sentidos de circulação den
tro do Bairro.
Simultaneamente estão a ser cri
adas e implementadas medidas 

de acalmia de tráfego, tais como 
lombas, criação de novas passa
deiras e melhoramento de al
guns passeios pedonais ou ainda 
a criação de novas passadeiras. 
Pretendese criar trajetos que fa
cilitem a circulação dentro do 
bairro e o acesso dos moradores 
ao centro da freguesia
Numa segunda fase, esta inter
venção irá estenderse à zona 

histórica do Calhariz (junto ao 
restaurante Zé Pinto). Nessa al
tura, como noticiaremos atem
padamente, serão equacionadas 
novas soluções nas entradas de 
acesso ao bairro e será imple
mentada nova sinalização hori
zontal e vertical, com o objetivo 
de vir a ser criada uma nova “zo
na 30” (zona com tráfego condi
cionado e limites de velocidade) 
neste Bairro.
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mília de gui tarristas talento
sos, em Coimbra, a 16 de 
fevereiro de 1925. 

O pai, Artur Paredes, pas
sou ao filho a arte da gui
tarra portuguesa. Aos qua
tro anos, Car los Paredes já 
tinha lições com o pai, 
apesar das tentativas da mãe 
para que aprendesse piano 
ou violino. 

Numa entrevista ao Jornal 
de Letras, em 1992, revela
va: «Em pequeno, a minha 
mãe coitadita arranjoume 
duas professoras de violino e 
piano. Eram senhoras mui
to cultas a quem devo cultu
ra musical que tenho». 

Mas foi pela guitarra que se 
apaixonou e, com ela, en
cantou Portugal. Era a sua 

fiel companheira, de que 
nunca se separava: «Quando 
eu morrer, morre a guitarra 
também. 

O meu pai dizia que, quan
do morresse, queria que lhe 
partissem a guitarra e a en
terrassem com ele. Eu dese
jaria fazer o mesmo. Se eu 
tiver de morrer». 

Mas os génios não morrem, 
ficam antes imortalizados 
na obra que deixam para re
cordar. 

E Carlos Paredes deixou um 
legado incontornável. Nas
cido e criado na cidade dos 
estudantes, foi em Coimbra 
que bebeu a inspiração do 
fado. 

Em 1934, surge a mudança 
para a capital e que o iria li

gar para sempre a Benfica, 
onde passou a morar a par
tir dos nove anos. 

O pai, que trabalhava no 
Banco Nacional Ultramari
no, é transferido para Lis
boa e Carlos Paredes conti
nua a aprendizagem da 
guitarra portuguesa, crian
do um estilo inconfundível. 

Um talento que começa por 
ser exibido semanalmente 
aos microfones da Emissora 
Nacional. 

Carlos Paredes ainda ingres
sa no Curso Industrial do 
Instituto Superior Técnico, 
mas não chega a concluir os 
estudos. Inscre vese nas au
las de canto da Juventude 
Musical Portuguesa, ao 
mesmo tempo que trabalha 

como funcionário adminis
trativo no Hospital de S. 
José, a arquivar radiografias. 

Carlos Paredes fez parte de 
um período conturbado da 
história, e em 1958 é preso 
pela PIDE por se opor ao 
regime de Salazar e também 
é acusado de pertencer ao 
Partido Comunista. 

Sai da prisão um ano de
pois, mas acaba por ser ex
pulso da função pública. 

Só a liberdade conseguida 
com o 25 de Abril lhe per
mite regressar ao Hospital 
de S. José, onde continua a 
trabalhar até se reformar, 
em 1986. 

Era um homem simples, 
que dizia amar demasiado a 
música para viver dela. Um 

Conhecido como o «Ho-
mem dos mil dedos» ou 
simplesmente o «mestre da 
guitarra portuguesa», Carlos 
Paredes tornouse um ex
poente da música e também 
da cultura nacional. 

Nasceu no seio de uma fa

2018 vai deixar o nome 
“Bairro da Música” associado 
a Benfica, de tal forma é rica 
a programação musical pre
parada para todos ao longo 
do ano. Para aguçar o apetite 
de todos os apreciadores de 
boa música deixamos, para 
já, os maiores destaques por 
mês e ao longo do ano iremos 
complementando e porme
norizando esta informação.
Janeiro marcou a abertura da 
temporada com o memorável 

espetáculo de Luís Caracol, 
no passado dia 20, no Au
ditório Carlos Paredes. Feve
reiro, por seu turno, terá a 
homenagem ao músico que 
dá o nome ao Auditório 
como prato principal.
Em março teremos o Mega 
Festival da Juventude com 3 
dias de concertos e dj’s com 
grande nomes da atualidade, 
e em abril, como em todos os 
anos, o espetáculo evocativo 
do 25 de Abril.

Maio trará uma surpresa que, 
para já, deixará os nossos lei
tores a pensar: “A Festa Mais 
Pequena do Mundo”. O que 
será??? E ainda dois dias de 
jazz, na 6ª edição do “Jun
tate ao Jazz”, com dois 
grandes intérpretes do pano
rama musical português.
Junho, mês de tradição popu
lar, oferecenos uma grande 
noite de fados em home
nagem aos 50 anos de Maria 
Armanda, além do mais que 

reconhecido Grande Arraial 
de Benfica, com 4 dias de 
ani mação e grandes concer
tos de música na freguesia. 
No mês que se segue, julho, 
usufruiremos das boas tem
peraturas estivais para um 
“Benfica ao Luar”.
Em agosto sabemos que de
verá estar de férias, por isso 
estaremos a preparar tudo 
para que no seu regresso assi
nale connosco o Dia da Músi
ca com “Benfica na Rua”!!

Outubro, novembro e de zem
bro levarão, novamente, os 
espetáculos para dentro de ca
sa com programação de canto 
lírico, fado no Auditório Car
los Paredes e, claro, com os 
grandes concertos de Natal!
Parecelhe que falta muito? 
Vai ver como o tempo passa a 
voar ao ritmo das muitas 
ofertas musicais que prepará
mos para si e para o nosso 
 #benficabairrodamusica!

1925
2004

COMEMORAÇÕES 93º ANIVERSÁRIO 

CARLOS PAREDES
O mestre da guitarra que cresceu em Benfica

PEDRO CALDEIRA CABRAL 
E PEDRO JÓIA 
NO ANIVERSÁRIO 
DE CARLOS PAREDES
Carlos Paredes será relembrado em dois 
concertos no Auditório que leva o seu nome. A 
16 e 23 de fevereiro, às 21h30m, respetivamente 
com Pedro Caldeira Cabral e Pedro Jóia.
Pedro Caldeira Cabral assinalou o meio século 
da sua carreira no ano passado: 50 anos de uma 
caminhada em que escolheu a Guitarra 
Portuguesa como companheira de eleição, 
procurando em tudo a valorização e promoção 
desse patri mónio.
Por ocasião desse marco histórico na sua vida de 
artista, Pedro Caldeira Cabral, modificou o no
me no seu instrumento para Cítara Portuguesa, 

como uma forma promover a ligação à tradição 
europeia que remonta ao século XVI.
Será pois, assim, que o artista se apresentará no 
Auditório Carlos Paredes: a solo e partilhando o 
seu mais recente espetáculo “A Nova Cítara 
Portuguesa”. 
Pedro Jóia tem uma carreira menos prolongada 
dada a sua maior juventude, mas nem por isso 
recolhe menos aplauso e consenso nos palcos 
portugueses e internacionais onde se exiba há 
mais de 20 anos.
O músico está a preparar um novo álbum e é de 
esperar um concerto que possa revelar algumas 
novas composições, bem como a revisitação de 
alguns dos mais apreciados momentos da sua 
carreira.
Na sua discografia, Pedro Jóia homenageou 
Carlos Paredes, venceu aliás o Prémio Carlos 
Pare des em 2007, com o álbum “À Espera de 
Armandinho”.

#BENFICABAIRRODAMUSICAPEDRO
CALDEIRA
CABRAL
16SEX21H3O

PEDRO 
JÓIA
23SEX21H3O

Foto: www.ofado.ptFoto: Blitz

Foto: guitarradecoimbra4.blogspot.pt

Foto: www.comunidadeculturaearte.com

amor que apenas foi inter
rompido pela doença, já que 
um problema no sistema 
nervoso central o impediu 
de tocar durante os últimos 
onze anos de vida e acabou 
por conduzilo à morte, a 
23 de julho de 2004. 

Para a posteridade ficam mo 
mentos marcantes e o bras 
emblemáticas que o ligam 
também à composição para 
cinema, teatro e bailado. 

Começou por ser o respon
sável da música para o filme 
«Verdes anos», do cineasta 
Paulo Rocha. «Movimento 

Perpétuo», disco lançado 
em 1971, é considerado a 
obraprima do artista. 

Carlos Paredes recebeu inú
meros prémios e condec
orações e atuou ao lado de 
nomes notáveis do seu tem
po, como Carlos do Carmo, 
Adriano Correia de Oliveira 
e até Charlie Haden.

No mês em que se assinala o 
nascimento do mestre, o au
ditório Carlos Paredes en
chese com o dedilhar das 
guitarras de Pedro Caldeira 
Cabral e Pedro Joia, nos dias 
16 e 23 de fevereiro.
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EMPREENDEDORISMO

ABERTURA DO 
ESPAÇO COWORK 
BALDAYA

As candidaturas ao Espaço 
Cowork do Palácio Baldaya 
decorreram entre os dias 6 de 
setembro e 16 de outubro e já 
é conhecida a lista definitiva de 
seleção de candidaturas a esta 
funcionalidade do equipamen
to, que irá entrar em funcio
namento no próximo mês de 
fevereiro.
Ao todo foram 58 as candi
daturas de projetos, empresas 
ou associações, para os postos 
que estavam disponíveis. As 
candidaturas foram sujeitas à 
avaliação de um júri, e sele
cionadas as que melhor cor
respondiam aos critérios de 
avaliação definidos, entre os 
quais a contribuição para o 
desenvolvimento económico, 
social e cultural da freguesia.
Foram, assim, selecionadas 22 
candidaturas em áreas diversas: 

produção cultural, tecnologia, 
arquitetura, gestão e market
ing, comércio, produção cine
ma e vídeo, turismo ou consul
toria em áreas como ambiente, 
recursos humanos, saúde ou 
imobiliária.
O Espaço Cowork Baldaya 
tem como principal objetivo 
estimu lar, incentivar e apoiar o 
empreendedorismo na fregue
sia de Benfica, apoiando pro
jetos, empresas, e profissionais 
liberais em processo de incu
bação, mas também que estejam 
numa fase de desenvolvimento 
e consolidação da sua atividade 
e/ou negócio e disponibiliza o 
acesso a um espaço de trabalho 
partilhado e a diversos serviços 
de apoio administrativo, de ca
pacitação e aceleração da ativi
dade/negócio, como formação, 
consultoria e mentoria.

Qual a missão do Centro 
Qualifica?
É um Centro vocacionado para:
  o atendimento, aconselhamen

to, orientação e encaminham
ento para percursos de apren
dizagem, com base nas reais 
necessidades de qualificação;

  o desenvolvimento de Proces
sos de Reconhecimento, Vali
dação e Certificação de Com
petências (RVCC), de âmbito 
escolar (4º, 6º, 9º e 12º anos);

  a promoção de ações de in
formação e de divulgação 
sobre as ofertas de educação 
e formação profissional dis
poníveis e sensibilizar para a 
relevância da aprendizagem ao 
longo da vida;

  a dinamização e participação 
numa rede de parcerias, com 
vista à procura de respostas de 
qualificação adequadas.

Para quem?
Adultos com idade igual ou su
perior a 18 anos que procurem 
uma qualificação.
Excecionalmente, jovens, entre 
os 15 e os 17 anos, que não se 
encontrem a frequentar modal
idades de educação ou de for
mação profissional e que não 

estejam inseridos no mercado 
de trabalho.

Porque é necessário?
A população portuguesa con
tinua a apresentar um expres
sivo défice de qualificação que 
condiciona o desenvolvimento 
do país. De acordo com os da
dos do Eurostat (2016), mais de 
metade da população, entre os 
25 e os 64 anos, tem um nível 
de qualificação igual ou inferi
or ao ensino básico (9.º ano de 
escolaridade).
O Programa Qualifica visa 
reaproximar Portugal das me
tas de convergência em matéria 
de aprendizagem ao longo da 
vida com a média dos países 
da União Europeia, dando um 
novo impulso à mobilização da 
população adulta na procura de 
qualificações.

Reconhecimento 
Validação e Certificação 
de Competências (RVCC)
O processo RVCC destinase a 
maiores de 23 anos (ou maiores 
de 18 anos e menores de 23 
anos com 3 anos de experiência 
profissional) e permite recon
hecer, validar e certificar os  

conhecimentos e as com
petências resultantes das ex
periências adquiridas em dif
erentes contextos e momentos 
da vida.
A certificação obtida confere 
diplomas de certificação profis
sional de diferentes níveis, de 
acordo com o Quadro Nacional 
de Qualificações.
O processo é desenvolvido ao 
longo de um conjunto de ses
sões durante as quais os/as can
didatos/as são apoiados/as por 
técnicos/as e formadores/as.

Que documentos  
são necessários para 
realizar a inscrição?
• Certificado de habilitações;
• Documento de Identificação.

No Centro Qualifica da Junta  
de Freguesia de Benfica encon
trará uma equipa de profission
ais que acompanhará o seu per
curso de qualificação.

EMPREENDEDORISMO

+ BENFICA
PROGRAMA SI2E: APOIO À CRIAÇÃO 
DE EMPREGO EM BENFICA

SENIORES

BOL – BILHETEIRA ONLINE
Agora é mais fácil adquirir bilhetes  
para o Auditório Carlos Paredes! 

A Junta de Freguesia de Benfica aderiu ao serviço BOL  Bilheteira 
Online para disponibilizar, a partir de janeiro, a compra dos 

bilhetes online para os espetáculos do Auditório Carlos Paredes no 
site www.bol.pt.

CULTURA

AUDITÓRIO CARLOS PAREDES ESGOTADO
Casas cheias no Auditório Carlos Paredes nos dias 19 e 20 de janeiro 
para o espetáculo Monólogo de Improviso - Mitos Humanos II com 

Joana Pires, e para o grande concerto de Luiz Caracol!

Um grande fim de semana de programação cultural em Benfica 
para abrir com chave de ouro a temporada 2018 do Auditório 

Carlos Paredes!

CULTURA 

SEMANA DE DANÇA NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES 
A dança vai estar em destaque na freguesia de Benfica, no 

Auditório Carlos Paredes, numa semana aberta com a presença 
da Escola Superior de Dança. Nos dias 6 e 9 de fevereiro, às 19 
horas, tem lugar o espetáculo Cocriações. Também no dia 9 de 

fevereiro, às 13 horas, o espetáculo Criações I. 

A entrada nos eventos é livre mediante a lotação máxima da sala.

SEGURANÇA

SAIBA COMO SE PROTEGER 
QUANDO A TERRA TREMER
Realizouse a 12 de janeiro no 

Pavilhão da Boavista uma sessão de 
formação de segurança sob o tema 
“Saiba como se proteger quando 
a Terra tremer” com o objetivo de 

sensibilizar a população quanto aos 
procedimentos a adotar na situação 

de ocorrência de um sismo.

MAIS INFORMAÇÕES 
EM WWW.JF-BENFICA.PT

CONCURSO PÚBLICO

BAR PISTA
RADIOMODELISMO
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO  
DO BAR E INSTALAÇÕES CONEXAS  
DO RECINTO DA PISTA DE  
RADIOMODELISMO DE MONSANTO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA
PRAZO DE ENTREGA 
DE PROPOSTAS 
8 FEVEREIRO 2018 (17H00)

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO  
DO BAR E INSTALAÇÕES CONEXAS  
DO RECINTO DA PISTA DE  
RADIOMODELISMO DE MONSANTO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

FORMAÇÃO

NOVAS OPORTUNIDADES 
DE FORMAÇÃO EM BENFICA
Sete novas oportunidades de 
formação gratuitas estão agora 
disponíveis a partir de fevereiro. 
Numa iniciativa da Junta de 
Freguesia de Benfica e da Asso
ciação para o Desenvolvimento 
Ocupacio nal “Jovens Seguros”, 
estas ações de 25 horas são or
ganizadas em unidades de for
mação de curta duração e são 
capitalizáveis para a obtenção 
de uma ou mais qualificações.
Se tem interesse pelas áreas de 
Turismo de Desporto Aventura, 

Técnicas de Venda, Atendimen
to, Técnicas de Comunicação, 
Empresa – Ferramentas Clássi
cas de Ges tão, Perfil e Poten
cial do Empreendedor – Dia
gnóstico/Empreendimento, 
Plano de Negó cio – Criação de 
Micronegócios ou Competên
cias Empreendedoras e Técni
cas de Procura de Emprego, ins
crevase na Junta de Freguesia 
de Benfica, através do preenchi
mento de uma ficha  (a que deve 
anexar uma Declaração de Situ

ação Face ao Emprego, Certifi
cado de Habilitações e cópia do 
Documento de Identificação se 
assim o autorizar).
Durante a formação os forman
dos terão direito a subsídio de 
alimentação por dia e subsídio 
de transporte em determinadas 
condi ções. Informese! 
Aumente as suas qualificações e 
a sua empregabilidade e, quem 
sabe, habilitese a ser capaz de 
criar o seu próprio negócio ou 
emprego! 

Benfica abre as portas ao em
preendedorismo, através do 
pro grama SI2E. Esta é uma 
oportunidade para todos os que 
sonham lançar uma pequena  
ou microempresa e que querem 
criar o seu próprio emprego na 
freguesia.
O financiamento destinase a 
diversas atividades económicas 
e deve ser usado para a criação 
de empresas ou expansão e 
moder nização das já existentes, 
com o objetivo de fazer surgir 
novos postos de trabalho. No 
entanto, nem todos os ramos de 

atividade se podem candidatar. 
De fora ficam o setor das pescas, 
aquicultura, produção agrícola 
primária, florestas, atividades 
financeiras, seguros, defesa, lo
tarias e outros jogos de apostas, 
além de projetos que decorrem 
das obrigações previstas em con
tratos de concessão com o Esta
do. A situação atual da empresa 
ou candidatos também é um 
fator de exclusão. Salários em 
atraso, falta de licenciamento 
para a atividade ou uma situação 
tributária e contributiva não 
regularizada podem inviabilizar 

A + Benfica, Associação de Desenvolvimento e Co-Governança Local tem como objetivo pro-
mover o desenvolvimento local da freguesia de Benfica, bem como a melhoria da qualidade 
de vida promovendo iniciativas, projetos e ações sustentáveis de dinamização sociocultural 
e económica do território, em pareceria com diversos agentes públicos e privados. Na sua 
missão estão intervenções nas áreas de promoção do conhecimento e da inovação, a gestão 
sustentável do capital e dos ativos do território, a dinamização socioeconómica, a cooperação, 
a capacitação institucional e o trabalho em rede na educação e formação das comunidades.

a candidatura. Os investimen
tos em máquinas e equipamen
tos, software, planos de market
ing ou salários, são algumas das 
despesas que se enquadram 
neste Sistema de Incentivos ao 
Empre ende  dorismo e Empre
go.
O negócio apresentado deve 
também ser relevante para a 
estratégia de desenvolvimento 

do local em que se insere. Na 
freguesia, o projeto é gerido  
pela Associação +Benfica e vai 
apoiar investimentos até 100 
mil euros, com a duração máx
ima de 18 meses. Há ainda a 
possibilidade de prolongar a 
subvenção por mais seis meses 
além deste período. As empre
sas não têm de reembolsar o 
valor do subsídio, concedido a 

fundo perdido, e o financia
mento do investimento físico 
pode chegar aos 50%. Isto sem 
contar com os postos de tra
balho, que dão ainda acesso a 
um subsídio mensal.
Para mais informações sobre as 
candidaturas a este programa, 
deve contactar a Associação + 
Benfica, através do email:  
edlmaisbenfica@gmail.com 

A JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA DISPÕE DE UM 
CENTRO QUALIFICA, UM ESPAÇO ESPECIALIZADO EM 
QUALIFICAÇÃO DE ADULTOS QUE TEM COMO 
OBJECTIVO MELHORAR OS NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO 
DAPOPULAÇÃO E DE EMPREGABILIDADE  
DOS SEUS PARTICIPANTES.

FORMAÇÃO

CENTRO QUALIFICA
QUALIFICAÇÃO: O PONTO DE PARTIDA RUMO A 
MAIS EDUCAÇÃO, MAIS EMPREGO, MAIS OPÇÕES

COMO POSSO CONTACTAR O CENTRO PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES?
Por telefone 21 712 3000 Por email jfbenfica@centroqualifica.gov.pt
Presencialmente Junta de Freguesia de Benfica, Av. Gomes Pereira, 17, 1549-019 Lisboa
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O Complexo Desportivo de 
Benfica recebeu a 3ª Edição da 
Lisboa Aqua Conference.

O evento decorreu de 26 a 28 
de janeiro, e contou com cerca 
de 800 participantes, entre 
profissionais da área e utentes 
dos complexos desportivos.

Sendo um evento com acções 
formativas para profissionais 
da área, salientese que durante 
o dia sábado, decorreu a Aqua 

Life, uma ocasião em que a po  
pulação teve oportunidade de 
experimentar diversas novas 
modalidades de aquáticas 
como Flow Fitness on Water, 
AquaPole, Aquapilates, Hidro-
bike, Aquajump ministra das 
por formadores internacio nais. 
Ainda no sábado, mas no 
período da tarde foi a vez das 
atividades para crianças e 
jovens, envolvendo jogos 
aquá ticos e pales tras sobre se

gu rança em meio aquático em 
que os pais também foram, 
naturalmente, convidados.
A Lisboa Aqua Conference, 
uma parceria da Junta de Fre
guesia de Benfica e da Portugal 
AquaTraining, é mais um 
exem plo da aposta da junta 
na área do Desporto e na 
formação dos seus técnicos e 
na qualidade da oferta e 
serviços disponíveis nos Com
plexos Des portivos.

SENIORES

CAMINHADAS SÉNIOR
No dia11 de janeiro, a chuva deu 

tréguas e o dia fresquinho não 
afugentou os 29 participantes 

que, de Belém a Alcântara, 
percorreram cinco quilómetros.
Foi o que se chama entrar o ano 
com o pé direito já que esta foi a 
1ª caminhada sénior de 2018 !

FORMAÇÃO

CURSO MONITORES 
Destinado aos jovens, maiores de 18 anos, irá decorrer, de 26 a 31 de março uma ação de formação de 

monitores para a realização e dinamização de campos de férias, ATL’s e OTL’s..
O curso decorrerá em ProençaaNova e inclui módulos de formação em organização de campos de férias, 

pinturas faciais e modelagem de balões, workshop de cordas, Direito, animação cultural, socorrismo e 
relacionamento interpessoal.

O aproveitamento neste curso assegurará a participação remunerada dos formandos num dos turnos dos 
campos de férias a realizar no verão de 2018.

Mais informações e inscrições em: formup@jf-benfica.pt

CIDADANIA

VOTOS DE SAUDAÇÃO NA ASSEMBLEIA 
DE FREGUESIA DE BENFICA

Na reunião do dia 27 de dezembro foram aprovados votos 
de saudação pela adesão do município de Lisboa à atribuição 

automática da tarifa social da água e pela decisão de atribuição 
gratuita de manuais escolares aos alunos do 2º e 3º ciclo da escola 

pública, em ambos os casos destacando o impacto positivo que 
tais medidas terão na vida das famílias de Benfica.

Os votos de saudação podem ser consultados em www.jf-benfica.pt.

EDUCAÇÃO

MANUAIS ESCOLARES GRATUITOS
Os encarregados de educação que queiram reaver o valor gasto 
na aquisição dos manuais escolares para alunos do 2º e 3º ciclos 
deverão manifestar esse interesse no estabelecimento escolar até 
28 de fevereiro, preenchendo o formulário disponível no site da 

CML e entregando a fatura dos manuais adquiridos e o número de 
identificação fiscal do aluno ou do encarregado de educação.

CULTURA

ATÉ SEMPRE, MADALENA IGLÉSIAS
A um artista sempre será devida 
a homenagem de um aplauso 
quando parte: seja no fim de 
uma atuação num palco, seja 
no final da sua passagem pela 
vida. No passado dia 16 de ja
neiro o nosso aplauso juntouse 
ao de todos os que assinalaram 
a partida de Madalena Iglésias.
Soubemos, felizmente, home
nageála em vida quando em 
2012 a convidámos para a 
inauguração de um busto em 
bronze, da autoria do escultor 

Domingos Oliveira, que a 
imortaliza na Alameda Padre 
Álvaro Proença, aqui em Ben
fica. Madalena Iglésias teve a 
gentileza de como que retribuir 
a homenagem oferecendo um 
piano à Junta: um piano que 
guardamos no Auditório Car
los Paredes e que, agora, vai ser 
ainda mais especial para todos 
nós.
Madalena Iglésias não nasceu 
em Benfica mas foi aqui que 
viveu durante muitos anos, na 

Estrada de Benfica, número 
522, para onde se mudou aos 
três anos de idade.
Conquistou o mundo do 
espetáculo, mas manteve sem
pre o seu bairro de Benfica no 
coração. E Benfica, através da 
sua Junta de Freguesia, despe
diuse com saudade e gratidão 
da artista e também da nossa 
Amiga a quem nos ligarão sem
pre os laços da gratidão!
Até sempre, Madalena Iglésias!

Bairro criado para acolher 
famílias dos mais variados 
pontos da cidade de Lisboa, 
que viviam ou em habitações 
clandestinas ou que tinham 
sido desalojadas aquando do 
início das obras do viaduto 
Duarte Pacheco.

A primeira fase do Projeto 
de Realojamento iniciase 
em 1939, com a edificação 
de 488 fogos em “Lusalite”, 
segundo três tipologias (T1, 
T2 e T3), cada uma pintada 
de cor diferente (azul, verde 
e vermelho, respetivamente). 

No ano seguinte, chegam 
as primeiras famílias e em 
1941, o Bairro, com todos 
os seus serviços de apoio e 
assistência à população (Posto 
Médico, Igreja, Posto do 
Fiscal, Mocidade Portuguesa, 
escolas, lavadouro, mercado) 

BENFICA FOOTSTEPS

BAIRRO
DA BOAVISTA

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.

DESPORTO

BENFICA VOLTA 
A ACOLHER O LISBOA 
AQUA CONFERENCE

é oficialmente inaugurado, 
na presença de personalidades 
ilustres, entre elas, o Chefe 
de Estado, Marechal Óscar 
Carmona.

O Bairro conheceu diversas 
fases de construção e remode
lação ao longo do século XX, 
sendo atualmente composto 
por vários prédios.

SAÚDE

SAÚDE MENTAL 
EM FOCO 
NO PALÁCIO BALDAYA
Ao longo dos meses de março e 
abril o Núcleo de Saúde Men
tal da Comissão Social de Fre
guesia de Benfica vai desen
volver um projetopiloto, a 
convite da Rede Social de Lis
boa, que se baseia em sessões 
de sensibilização e capacitação 
de cuidadores informais de 
pessoas com problemas na sua 
saúde mental. O objetivo des
tas sessões é apoiar os cuida
dores informais nas dificul
dades vividas no seu dia a dia 

de prestadores de cuidados a 
populações com situações, por 
vezes, tão delicadas na sua 
saúde mental. Estas sessões 
terão lugar no Palácio Baldaya 
e as inscrições estarão abertas 
no inicio do mês de fevereiro.
Será a partir destas sessões que 
vai ser criado o primeiro Gru
po de Ajuda Mútua para 
cuidadores informais de pes
soas com a problemática da 
saúde mental.

EDUCAÇÃO

CARNAVAL
DESFILE INFANTIL 
PERCORRE AS RUAS 
DE BENFICA 
A 9 DE FEVEREIRO
Três mil crianças, das escolas 
públicas e privadas de Benfi
ca, vão desfilar pelas ruas da 
freguesia no próximo dia 9 de 
fevereiro. O carnaval dos mais 
pequenos tem saída na Estrada 
de Benfica, perto da pastelaria 
Nilo e do Chafariz de Benfica. 
As crianças dos jardins de 

infância começam a fazer a 
festa a partir das 14 horas, já 
o desfile do 1º ciclo começa a 
partir das 14h45. Dois carros 
alegóricos vão percorrer a es
trada de Benfica com chegada 
às escolas Pedro Santarém 
e Quinta de Marrocos. Há 
ainda para ver um trio elétrico, 

música pelas ruas, máscaras e 
muita animação.
O desfile termina com duas 
festas de carnaval, precisa
mente nas escolas Pedro San
tarém e Quinta de Marrocos, 
com um baile e um concurso 
de máscaras.



|     16 | FEV201812

1QUI 08H00-12H30
CAMINHADAS SENIORES*
Baixa Lisboa

 

1.8.15.22QUI
19H30
CURSO DE ASTROLOGIA*
Palácio Baldaya
 

3SÁB 17H00
TERTÚLIA POÉTICA 
AMÉRICA MIRANDA
Auditório Carlos Paredes

3.17SÁB
11H00-13H00
SARAUS POÉTICOS*
Palácio Baldaya
 

3.10.17.24SÁB 
09H45
CLUBE CORRIDA E 
CAMINHADA*
Ponto de Encontro: Complexo 
Desportivo de Benfica

 

4.25DOM
11H00-13H00
A ARCA DOS CONTOS E 
OUTRAS OBRAS*
Palácio Baldaya

5.12.19.26SEG
OFICINAS DE MOVIMENTO*
BRUNO RODRIGUES
Auditório Carlos Paredes
 

5.6.7.8.9 
SEG-SEX 

15H00-17H00
CURSO - HISTÓRIA DO 
CINEMA AMERICANO*
 A HISTÓRIA EVOLUTIVA 
DO CINEMA AMERICANO
Palácio Baldaya

6.9SEG SEX 

19H00
ESCOLA SUPERIOR DE 
DANÇA FORA DE PORTAS
DANÇA - ESPETÁCULO 
COCRIAÇÕES
Auditório Carlos Paredes

 

7. 15. 28 
QUA QUI QUA
19H00-22H00
WORKSHOP DE ESCRITA 
INQUIETIVA* 
A DESNARRATIVA. 
(DES)CONSTRUÇÃO DA 
NARRATIVA
Palácio Baldaya
 

7 QUA 18H45
MEGA AULA DE HIDRO 
CARNAVAL*
Complexo Desportivo Boavista
 

9SEX 08H45
AGENDA CULTURAL 
SÉNIOR*
Museu do Dinheiro

13H00
ESCOLA SUPERIOR DE 
DANÇA FORA DE PORTAS
DANÇA - ESPETÁCULO 
CRIAÇÕES
Auditório Carlos Paredes 

14H00
DESFILE DE CARNAVAL 
DAS ESCOLAS DE BENFICA
Estrada de Benfica

10SÁB 14H00
WORKSHOP MON ONCLE*
DESIGN DE INTERIORES 
PARA PEQUENOS 
NEGÓCIOS I
Palácio Baldaya
 

10.24 SÁB
11H00-12H00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA*
Palácio Baldaya
 

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

 

11DOM 

09H00-18H00
MINI SESSÃO 
FOTOGRÁFICA “LOVE DAY”*
Palácio Baldaya

12.13.14.15.16 
SEG-SEX 

15H00-17H00
CURSO: A HISTÓRIA DO 
CINEMA PORTUGUÊS*
Palácio Baldaya

12SEG 10H30
AULA GINÁSTICA SÉNIOR* 
CARNAVAL AVÓS E NETOS
Complexo Desportivo Benfica
 

16.17.18 
SEX SÁB DOM
BENFICA AVENTURA*
ESCALADA. RAPPEL  
E CAMINHADA NA SERRA 
DA ESTRELA

 

16SEX 21H30
CONCERTO 
COMEMORAÇÃO 
ANIVERSÁRIO CARLOS 
PAREDES
GUITARRA PORTUGUESA - 
PEDRO CADEIRA CABRAL
Auditório Carlos Paredes

 

23SEX 21H30
CONCERTO 
COMEMORAÇÃO 
ANIVERSÁRIO CARLOS 
PAREDES
GUITARRA PORTUGUESA – 
PEDRO JÓIA
Auditório Carlos Paredes

23SEX 08H45
AGENDA CULTURAL 
SÉNIOR*
Teatro Romano de Olisipo

24SÁB 9H30
CONFERÊNCIAS 
DESPORTIVAS*
“FORMAÇÃO E 
ATUALIDADE NO FUTEBOL”
Auditório Carlos Paredes

 

24SÁB 

10H00 – 10H45
HISTÓRIAS AO COLINHO*
ATIVIDADES PARA BÉBÉS 
DOS 0 AOS 12 MESES
Palácio Baldaya
 

10H00-18H:00
WORKSHOP MON ONCLE* 
IMPRESSÃO METALIZADA 
EM PAPEL
Palácio Baldaya

25DOM 

10H00-10H45
HISTÓRIAS AO COLINHO* 
ATIVIDADES PARA BÉBÉS 
DOS 12 AOS 24 MESES
Palácio Baldaya
 

17H00
DANÇAS E MÚSICAS 
DO MUNDO
HAFLA TARAB – 2º 
ANIVERSÁRIO
Auditório Carlos Paredes

EM FEVEREIRO FAZEMOS O QUÊ? 

* Sujeito a inscrição


