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+ DE 170
LOJAS 

ADERENTES 
AO CARTÃO B

800
CRIANÇAS NA AÇÃO 

DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE 
MAUS TRATOS INFANTIS

+ DE 1000
PESSOAS NAS  

COMEMORAÇÕES 
25 ABRIL NO BALDAYA

18
INICIATIVAS NA  
PROGRAMAÇÃO  
DA JUVENTUDE

+ DE 200
INSCRITOS  

NA CORRIDA  
PAIS & FILHOS

Benfica em números
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3ª
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SENSIBILIZAÇÃO PREVENÇÃO 
PARA OS MAUS TRATOS INFANTIS

MAIO, MÊS DO TEATRO 
NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

COMEMORAÇÕES
DO 25 DE ABRIL

ESTACIONAMENTO  
EM SEGUNDA FILA

ZUMBA 
COLOR

CHUVA NO MEGA FESTIVAL 
DA JUVENTUDE OBRIGA  

A ADIAR CONCERTO PIRUKA

PROGRAMAÇÃO PARA 
A JUVENTUDE

ARÓMETRO
DE BENFICA

Em 2016 a Junta de Freguesia 
de Benfica lançou o Cartão B, 
com o objetivo de promover o 
comércio local e dinamizar a 
vida de bairro, trazendo os ci-
dadãos para a rua e levando-os 
a conhecer melhor o co mér cio 
de Benfica.
O Cartão B, é um cartão de 
vantagens no comércio da 
freguesia em que os utiliza-
dores podem aliar o conforto 
de fazer as suas compras no 
seu bairro às vantagens de um 
cartão único e especial.

Para ir mais longe e consolidar 
este conceito foi assinado um 
protocolo de colaboração com 
a plataforma Stamp Me que 
permite a qualquer utilizador 
com um smartphone, aceder a 
todas as lojas aderentes do 
Cartão B e às suas promoções 
de forma simples e gratuita.
Esta plataforma irá também 
permitir aos comerciantes de 
Benfica comunicar as suas 
iniciativas e divulgar o seu ne-
gó cio, de uma forma inovado-
ra e eficaz.

COMÉRCIO

CARTÃO B
JÁ TEM APP
DE ACESSO

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

COMEMORAR ABRIL 
COM OS OLHOS 
POSTOS NO FUTURO
COMEMORAR ABRIL É UM EXERCÍCIO PERMANENTE DE 
CONCRETIZAÇÃO DE RESPOSTAS PARA AS PESSOAS  
E DE AFIRMAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA QUE A  
CIDADANIA, NOS SEUS DIREITOS E DEVERES, TENHA  
PLENA EXPRESSÃO. 

Uma vez mais, a participação cívica nos 
espetáculos das “Novas Vozes de Abril”  
e de Teresa Salgueiro honrou as melhores 
tradições de Abril e de um intenso pulsar  
da fre guesia como espaço de liberdade,  
de responsabilidade e de coesão social.

É assim na saúde, na educação, 
no processo de crescimento 
das nossas crianças e jovens, 
nas necessidades especiais, na 
cultura como em todas as áreas 
que correspondem ao desafio 
de bem-estar individual e co-
munitário.
A maturidade de quatro déca-
das de Liberdade revela-se no 
sentido de afirmação do 
Palácio Baldaya como novo 
polo de trabalho, de lazer e de 
cultura na Freguesia de Benfi-
ca, a par de tantos outros es-
paços da autarquia, do movi-
mento associativo e das 
instituições do nosso território. 
Uma vez mais, a participação 
cívica nos espetáculos das 
“Novas Vozes de Abril” e de 
Teresa Salgueiro honrou as 
melhores tradições de Abril e 
de um intenso pulsar da Fre-
guesia como espaço de liber-
dade, de responsabilidade e de 
coesão social.
É por haver esse sentido de 
equilíbrio entre o individual e 
o comunitário que concretiza-
mos respostas para um ter-

ritório com cerca de 18 mil 
crianças e jovens, tendo ainda 
13 mil alunos nos diferentes 
níveis de ensino. Um contexto 
que pode ser ampliado para os 
17 mil estudantes com a 
criação de mais duas escolas 
superiores do Instituto 
Politécnico de Lisboa. Justifi-
cam-se assim todos os projetos 
e iniciativas que desenvolve-
mos para mobilizar a vitalidade 
cívica dos jovens na vida da 
nossa freguesia, para os acom-
panhar nos tempos livres e nos 
tempos de pausas escolares, 
para corresponder às necessi-
dades das famílias no acesso ao 
conhecimento ou para sim-
plesmente disponibilizar ofer-
tas desportivas, educativas e 
culturais importantes para o 
seu crescimento ou lazer.

Comemorar o sentido de 
Abril, em Maio ou em 
qualquer outro mês do ano, é 
o que procuramos fazer com 
as respostas direcionadas para 
os problemas da saúde mental 
que, em conjunto com insti-
tuições da nossa freguesia, 

concretizamos para os doentes 
e para os cuidadores informais. 

A saúde mental tem sido um 
parente pobre nestas quatro 
décadas de Democracia e quase 
trinta e nove anos de Serviço 
Nacional de Saúde, mas é um 
acutilante desafio dos nossos 
tempos. A ansiedade, a de-
pressão e as demências são as 
perturbações mentais mais co-
muns, afetando cerca de 
22,9% dos portugueses. Subli-
nhamos, por isso, o trabalho e 
as respostas do núcleo de saúde 
mental da Comissão Social de 

Freguesia; dos gabinetes de 
Psicologia da Junta de Fregue-
sia, com uma equipa de cinco 
psicólogos; e a concretização 
de projetos como o ESSE para 
os mais jovens ou o da Memó-
ria Ativa Sénior, destinado aos 
maiores de 60 anos. 

Num desafio tão exigente co-
mo o da saúde mental, subli-
nho ainda relevância huma-
nista e social dos cuidadores 
in for mais, que têm respondido 
ao aumento do número de 
cida dãos recetores de cuidados 
de longa duração, em casa, 

atra vés das famílias, vizinhos e 
amigos. São merecedores do 
nosso sentido agradecimento e 
reconhecimento cívico.

Honrar o património de Abril 
é construir futuro no presente, 
seja com os mais jovens, com 
os que mais precisam ou atra-
vés da valorização do território 
como palco de uma comuni-
dade que nos enche de orgul-
ho, sendo um dos pilares da 
cidade de Lisboa. É o que 
procuramos fazer sempre, 
também com o seu contributo 
cívico.

Para assinalar o Dia Mundial 
da Doença de Parkinson, que 
se celebrou no dia 11 de abril, 
decorreu no Palácio Baldaya 
um evento organizado pela 
Associação Portuguesa de 
Doentes de Parkinson.
Este evento reuniu doentes e 
crianças numa aula aberta de 
dança, seguida da inauguração 

de uma exposição de trabalhos 
realizados por doentes ligados 
a diversas áreas de expressão 
artística.
A vogal da Junta de Freguesia 
de Benfica para a área dos Di-
reitos Sociais, Carla Rothes, 
marcou presença nesta inicia-
tiva.

SAÚDE

DIA MUNDIAL 
PARKINSON 
COMEMORADO NO 
PALÁCIO BALDAYA
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JUVENTUDE

MILHARES DE PESSOAS 
NO MEGA FESTIVAL 
DA JUVENTUDE
EVENTO NO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA FOI UM SUCESSO

Anote na agenda: está aí a 
chegar a terceira edição da 
Feira Medieval. De 17 a 20 de 
maio, na Mata de Benfica, 
embarque numa viagem ao 
passado. Vai ser possível recuar 
alguns séculos no tempo, atra-
vés da decoração a rigor, das 
músicas e danças tradicionais. 
Os aromas da comida vão ser 
intensos e salpicados de espe-
ciarias, e o sabor vai pedir para 
ser acompanhado por uma 
boa bebida. Porque não 
aproveitar para provar um hi-
dromel, considerada a bebida 
dos deuses? Tudo isto num 
cenário repleto de figurantes, 
trajados a rigor, que vão ani-
mar as ruas e reforçar o realis-
mo do cenário. 

Aos visitantes, pede-se que 
entrem no espírito medieval, 
com a oportunidade de se ves-
ti rem à época e comprarem 
produtos inspirados em tem-
pos antigos. Outras propostas 
passam por jogos tradicio nais, 
arte da falcoaria, e até por um 
torneio medieval a cavalo.

A Feira Medieval de Benfica é 
uma organização da Junta de 
Freguesia, em parceria com a 
TrasEventos. Uma atividade 
para desfrutar em família, de 
quinta a domingo, no Parque 
Silva Porto. Participe nesta 
viagem e venha conhecer me-
lhor a Idade Média repleta de 
histórias e personagens, que 
vão andar à solta em Benfica.

SAÚDE

SEMANA DA SAÚDE ORAL NO CENTRO CLÍNICO
Para assinalar o Dia Mundial da Saúde Oral que se celebrou a 
20 de março, o centro clínico da Junta de Freguesia de Benfica 

disponibilizou avaliações gratuitas de medicina dentária.
A iniciativa inseriu-se na «Missão de Saúde Oral», promovida pela 

Colgate, a decorrer em várias zonas do país. Os objetivos desta ação 
passam por sensibilizar a população e capacitá-la para a adoção de 
hábitos corretos de higiene oral, avaliando ainda o estado geral da 

saúde dentária dos portugueses.

DESPORTO

CORRIDA PAIS  
E FILHOS – 5 DE MAIO

Realiza-se no dia 5 de maio 
a Corrida Aventura Pais e 

Filhos no Parque Florestal do 
Monsanto, uma iniciativa que 

vai já na sua 5ª edição.
As inscrições decorrem até  

ao dia 4 de maio.

CULTURA

FRANCISCO MURTA – CONCERTO 
DE LANÇAMENTO NO AUDITÓRIO 

CARLOS PAREDES
Francisco Murta ficou conhecido pela excelente participação, 

em 2016, no programa de televisão The Voice Portugal, em que 
conquistou o segundo lugar.

Depois de interpretar canções de outros artistas, Francisco Murta 
mostrou agora o seu trabalho, com um concerto de lançamento no 

passado dia 21 de abril, que encheu o Auditório Carlos Paredes.

PALÁCIO BALDAYA

“KICK OFF COMUNIDADE BALDAYA”
Dia 16 de maio o CoWork Baldaya vai juntar-se e convidar a comunidade 

local de Benfica para um dia diferente. Séniores e lojistas irão partilhar com os 
30 empreendedores do CoWork os seus problemas e preocupações. No final 
do dia, poderão levar para casa soluções que melhorem o seu bem-estar ou 

ajudem o seu negócio a chegar mais longe. Haverá ainda música e aperitivos a 
acompanhar um pôr-do-sol animado nos jardins do Palácio Baldaya. 

Esta iniciativa insere-se na 7a semana do empreendedorismo de 
Lisboa, promovida pelo “Made Of Lisboa” 

FEIRA MEDIEVAL

FEIRA 
MEDIEVAL 
DE BENFICA
EMBARQUE NUMA VIAGEM AO PASSADO

Mais de 1000 pessoas passaram 
no dia 25 de abril pelos Palácio 
Baldaya, para assistir ao con-
certo comemorativo do Dia da 
Liberdade, com Teresa Salguei-
ro e as Novas Vozes de Abril.
Primeiro subiram ao palco as 
“Novas Vozes de Abril”, um 
projeto musical nascido na 
freguesia, que recorda parte do 
espólio musical das cantigas de 
intervenção e os seus autores, 
reconstruindo com nova so-

noridade as canções de sempre 
que marcaram o país.
Seguiu-se a melodiosa voz da 
grande cantora e compositora, 
Teresa Salgueiro, que aqui deu 
um concerto memorável. A 
artista que foi durante muitos 
anos a voz do projeto Madre-
deus, construiu uma robusta e 
bem-sucedida carreira a solo, 
como o atestam as numerosas 
solicitações para atuar em pal-
cos de todo o Mundo e a au-

têntica legião de admiradores 
que enchem todas as salas 
onde ocorrem os seus concer-
tos.
Quem passou no dia 25 de 
abril pelo Palácio Baldaya, teve 
também a oportunidade de 
visitar o Hype Market Pop Up 
Store, e a exposição “Resistir 
por palavras! Livros e vinis 
proibidos durante o Estado 
Novo” patente no Salão Nobre 
do Palácio.

PALÁCIO BALDAYA

COMEMORAÇÕES 
DO 25 DE ABRIL NO 
PALÁCIO BALDAYA!

Momentos de aventura, ativi-
dades desportivas, concertos, 
debates e formação são algu-
mas das atividades dedicadas 
aos jovens, promovidas até ao 
final do ano.
A freguesia de Benfica está 
cheia de vitalidade e juven-
tude. Os números não men-
tem: cerca de 18 mil crianças e 
jovens, com 13 mil alunos nos 
diferentes níveis de ensino. 

Nos próximos anos, este valor 
pode subir e chegar aos 17 mil 
alunos, fruto da criação de 
mais duas escolas superiores 
do IPL. Uma realidade que en-
coraja a criar um leque de ati-
vidades cada vez mais diversifi-
cado. Da Stand Up Comedy, 
passando pelo Mais Pequeno 
Arraial do Mundo ou a festa 
Zumba Color - um convite à 
dança no Ringue António 

Livramento - há propostas que 
apelam à participação dos jo-
vens, para que se identifiquem 
cada vez mais com a freguesia, 
para que a possam dinamizar, 
num processo de maior identi-
ficação e inclusão.
O desporto é também uma 
peça importante neste contex-
to. através da realização de um 
torneio de andebol e de uma 
maratona de futsal. Destaque, 

ainda, para as ofertas de for-
mação na freguesia, com um 
curso de monitores (em re-
gime aberto), e para um de-
bate de jovens na Escola Supe-
rior de Comunicação.
Os sons das tunas, músicas in-
fantis e a voz de Piruka, entre 
outros, vão invadir a freguesia 
e prometem trazer muita ani-
mação. 

Além das atividades dentro da 
freguesia, é importante alargar 
horizontes. Por esse motivo, há 
canyoning para desfrutar na 
Serra da Lousã, um fim-de-se-
mana de experiências aluci-
nantes no Malhadal, e muitas 
aventuras à espreita em Sesim-
bra, ou Penamacor. Divirta-se 
e descubra as atividades que a 
Junta de Freguesia de Benfica 
preparou para si.

JUVENTUDE

PROGRAMAÇÃO JUVENTUDE 2018 
MUITA ANIMAÇÃO 
E AVENTURA EM BENFICA

O Mega Festival da Juventude 
foi um sucesso e atraiu milha-
res de pessoas ao recinto do 
Ins tituto Politécnico de Lisboa, 
nos dias 12, 13 e 14 de abril. A 
chuva ainda ameaçou estragar 
a festa, logo no primeiro dia, 
obrigando ao cancelamento do 
concerto de Piruka. A atuação 
de um dos grandes nomes do 
hip-hop português, fica agora 
adiada para nova data.
A animação não desvaneceu, 
apesar deste contratempo, e 
outros nomes do hip hop, e 
também da música eletrónica 
e pop português, animaram 
os três dias do festival. Dillaz, 
April Ivy, Dinamic Duo,  
Magic Beats ou a Dupla Mete 
Cá Sets subiram ao palco. O 
evento contou, ainda, com 
uma tenda eletrónica com 

vários Dj’s e uma zona de 
street food.
Neste Mega Festival, produ-
zido pela Junta de Benfica, 
em parceria com o IPL 
(Instituto Politécnico de 
Lisboa), estiveram envolvidas 
13 associações de estudantes 
e jovens da freguesia. Benfica 
tem atualmente cerca de 13 
mil alunos nos diferentes 
níveis de ensino. Com tanta 
juventude, não é de admirar 
que iniciativas como o Mega 
Festival tenham tanta adesão,  
comprovando-se a necessidade 
de uma agenda cultural dedi-
cada aos mais novos.
A freguesia de Benfica está cada 
vez mais no mapa, revitalizada 
e dinâmica, repleta de ativi-
dades culturais. Espetáculos de 
música, peças de teatro, stand 

up comedy, teatros infantis, 
exposições, feiras de literatura, 
sessões de leitura e poesia são 
algumas das propostas que 
pretendem agradar aos jovens, 
mas também a todas as outras 
faixas etárias. Benfica, “Bairro 
da Música”, representa esse 
ecletismo nas propostas musi-
cais adaptadas aos diferentes 
públicos. 
A realização pontual de even-
tos de grande dimensão acar-
reta sempre alguns transtornos 
para os moradores, razão pela 
qual a Junta de Freguesia de 
Benfica procura que não se 
concentrem nas mesmas zonas 
e promete continuar a tra-
balhar para melhorar e mini-
mizar o impacto dos mesmos.
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Ansiedade, depressão e demên-
cias são as perturbações men-
tais mais comuns e que afetam 
cerca de 22,9% dos portu-
gueses. Os números colocam o 
nosso país no segundo lugar 
do ranking, a nível europeu.
A juntar a estes dados, regis-
tou-se um aumento genera-
lizado do consumo de antide-
pressivos, permitindo traçar 
um cenário pouco animador e 
que tem elevado as preocu-
pações da Junta de Freguesia 
de Benfica. 
Para dar resposta a este proble-
ma, no âmbito da Comissão 
Social de Freguesia, foi criado 
o núcleo de saúde mental, 
cons tituído pelas várias insti-

tuições de Benfica que inter-
vêm na área: Unidade de Saúde 
Familiar, Casa Estrela do Mar, 
APSA- Associação Portuguesa 
de Síndrome de Asperger, 
GIRA, Santa Casa da Miseri-
córdia, a Associação LInQue 
(cuidados Paliativos em casa), 
e a APPACDM, (Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Men-
tal). Parte destas instituições 
trabalham numa ótica preven-
tiva, outras numa ótica de tra-
tamento e inserção, no entanto 
todas têm o mesmo objetivo – 
melhorar o nível de bem-estar 
da saúde mental da população.
A criação do Núcleo de Saúde 
Mental foi o ponto de partida 

para o desenvolvimento de 
uma estratégia local que pro-
move a saúde mental e permite 
ajudar de uma forma prática as 
famílias:

“CICLO DE ENCONTROS 
– ENCONTRAR RESPOSTAS”
Um dos primeiros passos foi 
criar um ciclo de encontros 
temáticos, com entrada gratui-
ta. Até agora, foram realizados 
três encontros no Auditório 
Carlos Paredes, que contaram 
com a participação de mais de 
300 pessoas. A Doença de 
Alzheimer e os Acidentes Vas-
culares Cerebrais foram alguns 
dos temas já abordados. Me-

diante um questionário, que 
vai estar disponível online, vai 
ser possível recolher infor-
mação sobre as necessidades da 
população e selecionar os te-
mas das próximas sessões. O 
objetivo é criar uma rede inter-
institucional de suporte às 
famílias de modo a capacitá-las 
para lidar com a perturbação 
mental dos seus familiares.

GABINETE DE PSICOLOGIA 
DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE BENFICA
A Junta de Freguesia dispõe 
também de dois gabinetes de 
Psicologia, com uma equipa de 
cinco psicólogos, e que res-

pondem ao crescente apelo das 
famílias. No total, já foram 
rea lizadas 7000 consultas, com 
548 pacientes. Os serviços 
funcionam diariamente, entre 
as 9h00 e as 17h00, e as mar-
cações podem ser feitas na sede 
da Junta ou via telefone. Os 
gabinetes disponibilizam ava li-
a ções psicológicas, orientação 
vocacional, acompanhamento 
psicológico e psicoterapia. O 
trabalho é desenvolvido com 
todas as faixas etárias, em arti-
culação com as instituições lo-
cais: Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens, creches, jar-
dins de infância, associações de 
moradores e IPSS’s. A consulta 
da criança é uma das áreas fun-

ESPAÇO PÚBLICO

SAÚDE MENTAL 
EM BENFICA 
BENFICA PROMOVE REDE DE SERVIÇOS  
A DOENTES E CUIDADORES INFORMAIS

damentais, e engloba sessões 
parentais, para aumentar a 
eficácia do tratamento.
No âmbito da avaliação psi-
cológica, o gabinete disponibi-
liza também um sistema de 
avaliação do desenvolvimento 
psicomotor nas creches da 
freguesia. Mais recentemente, 
alargou o serviço de avaliação 
das capacidades cognitivas do 
sénior aos centros de dia da 
Freguesia.

ESPAÇO SUCESSO (ESS)
Em muitos casos, o apoio aos 
mais jovens está também liga-
do ao insucesso escolar, asso-
ciado a diferentes problemáti-
cas entre as quais as emocio-

nais, nomeadamente a quadros 
ansiosos, depressivos e de aten-
ção.
Em Benfica, o ESS é um proje-
to de intervenção psicológica 
na área das dificuldades de 
aprendizagem dirigido crian-
ças de 1º e 2º ciclo do ensino 
básico, que além de trabalhar 
as competências de aprendiza-
gem e de desempenho está 
ligado às competências emo-
cionais.
O trabalho é feito com grupos 
de crianças e pais, através de jo-
gos, tarefas e outras atividades 
conjuntas. Atualmente está a 
ser implementada uma nova 
metodologia, que recorre à uti-
lização de novas tecnologias 

para à estimulação cognitiva 
com recurso a realidade virtual.

MEMÓRIA ATIVA SÉNIOR
Também a população sénior 
apresenta sérios riscos, num 
Portugal cada vez mais envelhe-
cido, em que se verifica um au-
mento da prevalência das 
demências (20 em cada 1000 
pessoas em Portugal, sofre de 
demência). É aqui que entra o 
programa Memória Ativa 
Sénior, destinado aos maiores 
de 65 anos, que decorre desde 
2015 e conta com 600 idosos 
inscritos. O programa recorre 
a metodologias inovadoras, co-
mo o recurso à realidade vir-
tual, e trabalha diversas áreas. 

A memória, a atenção, ou a ex-
ecução de tarefas diárias, são 
alguns dos exemplos.
Primeiro, há uma avaliação 
neurocognitiva para identificar 
as necessidades e só depois se 
utiliza a tecnologia. Os méto-
dos são eficazes para estimular 
a memória e a atenção, poten-
ciando o aumento da autoesti-
ma, da autoconfiança, e da 
melhoria das relações inter-
pessoais.
Para além da estimulação cog-
nitiva o programa MAS com-
templa igualmente metodolo-
gias de grupo de onde é possí-
vel trabalhar competências so-
cio emocionais ligadas a esta 
fase de desenvolvimento.

FORMAÇÃO PARA 
CUIDADORES INFORMAIS
A realidade das doenças men-
tais, nas diversas faixas etárias, 
acarreta uma questão: quem 
cuida destes doentes com per-
turbações? Tem vindo a au-
mentar o número dos que re-
cebem cuidados de longa du-
ração, em casa, através das 
famílias, vizinhos e amigos. 
São os chamados cuidadores 
informais e que necessitam 
também de apoio e formação.
A pensar nisso, a partir do 
próximo dia 26 de maio, e até 
ao final de junho, o Palácio 
Baldaya recebe a ação “Pro-
moção de Saúde Mental – 
Cuidadores Em Rede”.
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DESPORTO

CLUBE CORRIDA 
E CAMINHADA NA 
CORRIDA BENFICA
40 participantes do Clube 

Corrida e Caminhada marcaram 
ontem presença na 13ª Corrida 

do Benfica António Leitão!
Mais uma animada manhã de 

desporto e bem estar na freguesia

CULTURA

CARLOS MENDES NO AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES 

Magnifico concerto de Carlos Mendes, um grande  
senhor da Música Portuguesa, no Auditório Carlos Paredes,  

no passado dia 7 de abril.
Uma noite inesquecível, com um espetáculo intimista com a voz e 
piano de Carlos Mendes, para comemoração dos seus 50 anos de 

carreira, num Auditório repleto e totalmente envolvido no espetáculo.

SAÚDE

AVC - O QUE PRECISO DE SABER?
Decorreu no dia 11 de abril, no Auditório Carlos Paredes, o 3º 
Encontro do Núcleo de Saúde Mental, sob o tema “Encontrar 

Respostas: AVC - O que preciso de saber?”
Este encontro, organizado pela Comissão Social da Freguesia 

de Benfica, teve como finalidade criar um momento de partilha 
de informação acerca desta doença de aparecimento súbito, que 
se inclui nas doenças do aparelho circulatório, que são uma das 

primeiras causas de morte em Portugal

HABITAÇÃO

17.ª EDIÇÃO DO PROGRAMA 
RENDA CONVENCIONADA

Estão a decorrer até ao dia 1 de junho as candidaturas para o 
Arrendamento Acessível de mais 10 habitações municipais.

Esta nova bolsa tem habitações com valores de rendas que variam 
entre €152,00 e €273,00 para tipologias que vão de T0 a T4.

Para mais informações aceda ao site da CML  
ou envie mail para rendaconvencionada@cm-lisboa.pt.

A freguesia de Benfica vai re-
ceber, brevemente, vinte novos 
suportes para o estacionamen-
to de bicicletas. A ação é da 
responsabilidade da Câmara 
Municipal de Lisboa e in-
sere-se num quadro de susten-
tabilidade ambiental e de 
melhoria da mobilidade na 
cidade através da promoção de 
meios de transporte que per-
mitam reduzir a dependência 

do uso automóvel, incentivan-
do o uso de veículos amigos 
do ambiente.
Benfica conta já com onze 
suportes para o estacionamen-
to de bicicletas, localizados em 
Monsanto, no Fonte Nova, na 
Escola José Gomes Ferreira, 
na Quinta do Granja e no 
Mercado de Benfica. Com 
mais vinte equipamentos es-
palhados por diversas zonas, 

vai ser mais fácil percorrer os 
cantos e recantos da freguesia 
a pedalar. 
A localização destes suportes 
obedece a alguns critérios, 
nomeadamente a proximidade 
de escolas, polos de emprego, 
equipamentos culturais ou 
desportivos, parques, jardins 
ou mercados- e até locais de 
interfaces de transportes pú-
blicos ou equipamentos de 

saúde. A instalação em locais 
visíveis e seguros, para evitar 
furtos, é outra das prioridades 
na hora de escolher um ponto 
de estacionamento para bici-
cletas.
Lisboa pode não estar ainda 
ao nível de Amesterdão mas 
está a apostar cada vez mais 
nestas “amigas de duas rodas”, 
contando já com 60 km de 
ciclovias, e vários suportes de 

estacionamento espalhados 
pelas diversas localidades do 
município. Benfica faz parte 
deste cenário, que pretende 
promover a utilização de 
veículos amigos do ambiente 
e, consequentemente, di-
minuir a poluição no centro 
das cidades. As bicicletas são 
uma das alternativas mais 
populares e estão a ganhar ca-
da vez mais adeptos! 

ESPAÇO PÚBLICO

20 NOVOS PARQUES DE 
ESTACIONAMENTO PARA 
BICICLETAS EM BENFICA

JUVENTUDE

NA TERRA DOS SONHOS,  
PODES SER QUEM TU QUISERES
BENFICA CELEBRA DIA DA CRIANÇA 
1 E 2 DE JUNHO NO PARQUE SILVA PORTO

EDUCAÇÃO

MÊS DA PREVENÇÃO DOS 
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 
ASSINALADO EM BENFICA

Se perguntarmos a algumas 
crian ças, o que querem ser quan-
do forem grandes, as respostas 
serão muito variadas e repletas 
de imaginação. No entanto, há 
sempre aquelas profissões po-
pulares e que servem para as 
brincadeiras do faz-de-conta.
No âmbito das comemorações 
do Dia Mundial da Criança a 

Junta de Freguesia de Benfica 
vai dar a oportunidade aos mais 
novos de experimentarem algu-
mas dessas profissões.
O Parque Silva Porto transfor-
ma-se na terra dos sonhos, onde 
cada um vai poder ser o que  
quiser: um pequeno polícia, 
bom beiro, oculista, artista de 
circo, cabeleiro ou médico, en-

tre outros. Quem sabe não se 
descobrem vocações de futuro?
Além desta atividade, o Dia da 
Criança é comemorado com 
uma peça de teatro e um con-
certo de Maria Vasconcelos. “As 
canções de Maria” assumem 
uma função pedagógica e 
demonstram como a música 
pode ajudar na aprendizagem, 

em diferentes matérias. Maria 
Vasconcelos é uma mulher de 
mil ofícios: médica psiquiatra, 
professora universitária, canto-
ra e letrista portuguesa. Exerceu 
as profissões de modelo, apre-
sentadora de televisão, anima-
dora de rádio e escritora. 
A música e o teatro juntam-se 
às atividades de escalada, arbo-

rismo, carrinhos de rolamentos 
insufláveis, pinturas faciais e 
balões de moldar, que comple-
tam as propostas para agradar 
aos mais pequenos e proporcio-
nar momentos em família,  
cheios de alegria e animação.
Fica feito o convite! No Dia 
Mundial da Criança, espera -
mos por si!

Porque ser bem tratado é um 
direito de todas as crianças e  
abril é o mês da prevenção dos 
maus tratos infantis, a Junta de 
Freguesia de Benfica associou-se 
a esta causa e desenvolveu nas 
escolas de Benfica uma cam-
panha de sensibilização junto 
das cerca de 800 crianças que 
frequentam os programas da 
Componente de Apoio à Família 
(CAF) e Atividades de Ani-
mação e Apoio à Família 
(AAAF).

As sessões tiveram como objeti-
vo dar ferramentas aos mais no-
vos para evitar os maus tratos, 
tendo em conta que a sensibi-
lização é uma forma de preven-
ção e uma das principais armas 
de combate a este flagelo.
No passado dia 20 de abril, na 
sequência destas ações de sen-
sibilização, as crianças das esco-
las participaram numa iniciati-
va de rua, denominada “Contra 
os maus tratos Bem me Que-
res”, para sensibilização da pop-

ulação sobre o tema dos Maus 
Tratos Infantis.
Nesta iniciativa, que e se reali-
zou na praça do Fonte Nova e 
contou com a parceria do Cen-
tro de Saúde de Benfica, as cri-
anças entregaram malmequeres 
e apresentaram uma música in-
tegralmente escrita por si! 
Os vogais da Junta de Fregue-
sia de Benfica e da área de Di-
reitos Sociais e Educação, Car-
la Rothes e Ricardo Marques 
estiveram presentes nesta ação.

SUSANA
JAZZ4TET

26
17H30

26
21H30

27
17H30

MIGUEL NUÑEZ
COM LUIS REPRESAS

CAIS SODRÉ 
FUNK CONNECTION

ENTRADA LIVRE

25
21H00

LENA D’ÁGUA
TRIO
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PALÁCIO BALDAYA

INTERNATIONAL 
COACHING WEEK 
NO PALÁCIO BALDAYA

MERCADO DE BENFICA

MERCADO DE BENFICA É PALCO 
DE FILME ALUSIVO AO DIA 
MUNDIAL PARKINSON

Para assinalar o Dia Mundial 
do Parkinson que se celebrou 
no dia 11 de abril, os Labo-
ratórios BIAL lançaram um 
vídeo parcialmente filmado 
no Mercado de Benfica.

Neste vídeo pessoas reais com 
a Doença de Parkinson dan-
çam ao seu próprio ritmo para 
promover a tolerância que por 
vezes escasseia.

FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE BENFICA
Realizou-se no dia 23 de abril 
mais uma sessão ordinária da 
Assembleia de Freguesia de 

Benfica, onde foi aprovada, entre 
outros, a Prestação de Contas e o 

Relatório de Gestão de 2017.

DESPORTO

ZUMBA COLOR 
Para comemorar o Dia Internacional da Dança,  

cerca de 150 pessoas participaram no sábado, dia 28 de abril, no 
ringue António Livramento, na “Zumba Color”, a aula de Zumba 

mais colorida e divertida de sempre!
Esta foi mais uma atividade da programação da juventude  

da Junta de Freguesia de Benfica!

JUVENTUDE

INSCRIÇÕES FÉRIAS ATIVAS
Este ano, a Junta de Freguesia de Benfica volta a disponibilizar nas 
férias escolares de verão as “Férias Ativas”, um vasto programa de 

ocupação de tempos livres com atividades destinadas a crianças entre 
os 6 e os 14 anos.

As inscrições para este programa de férias, vão decorrer online, 
através do preenchimento de um formulário disponível em www.
jf-benfica.pt, ou nas instalações da Junta de Freguesia de Benfica, 
entre os dias 14 a 18 de maio para os moradores (recenseados) na 
freguesia, e a partir de dia 21 de maio para o resto da população.

CULTURA

MAIO É MÊS DO TEATRO NO 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES!

Este mês, na programação cultural do Auditório Carlos Paredes o 
teatro vai estar em destaque! Desde o teatro Infantil, com a peça “Os 
Piratas das Caricas”, ao Stand Up Comedy às quintas feiras com as 

“Quintas de Comédia”, passando pelo FATAL 19º Festival de Teatro 
Académico de Lisboa ou a comédia “Que noite!”, há teatro todas as 

semanas e para todos os gostos em Benfica!

A International Coaching 
Week (ICW) 2018 é um even-
to que acontece, em simultâ-
neo, no mundo inteiro, e que 
decorrerá na semana de 7 a 12 
de maio, na Sala do Desem-
bargador, do Palácio Baldaya.
Inteiramente dedicada ao 
Coaching, a ICW 2018 con-
tará com um programa diário 
que, na maioria dos dias 
começa às 10h e termina às 
17h30, onde vai poder assistir 
e participar ativamente em 
workshops e dinâmicas, facili-
tados por oradores experientes 
e generosos.

Os temas são atuais, críticos e 
inspiradores e brevemente se rá 
disponibilizada a agenda.
A International Coaching 
Week é um evento inteira-
mente gratuito, promovido 
pela Internacional Coach  
Federation, no qual todos es-
tão convidados a participar e a 
partilhar saberes, dúvidas, 
técnicas, pensamentos, fazen-
do parte desta jornada.
Esta será sem dúvida uma se-
mana rica em conhecimento, 
partilha e inspiração.
 

O Palácio Baldaya recebeu no 
passado sábado, dia 7 de abril 
o primeiro Festival Contacto, 
dedicado à fantasia e à ficção 
científica.

Durante uma tarde, os verda-
deiros amantes de ficção cientí-
fica que por aqui passaram ti-
veram muito para explorar! 

Além de uma pequena Feira do 
Livro, o evento contou com 
uma zona “Harry Potter” onde 
puderam aprender a preparar 
algumas poções ou saber mais 
sobre criaturas mágicas. Para os 
fãs de “Star Wars“, houve uma 
área para aprender a lutar co-
mo um verdadeiro guerreiro  

Jedi. Houve ainda espaço para 
jogos de tabuleiro, um escape 
room e lançamento de livros.

Este festival foi organizado pe-
la Imaginauta, uma editora 
literária de ficção especulativa, 
em parceria com a Junta de  
Freguesia de Benfica e o Palácio 
Baldaya.

PALÁCIO BALDAYA

BALDAYA RECEBE 
FESTIVAL DE FANTASIA 
E FICÇÃO CIENTÍFICA

GRANDE ARRAIAL DE BENFICA 2018

O MAIS PEQUENO 
ARRAIAL DO MUNDO

No próximo dia 6 de maio, nos 
jardins do Palácio Baldaya, 
realiza-se o Mais Pequeno 
Arraial do Mundo, no qual 
serão revelados os cabeças de 
cartaz da 6ª edição do Grande 
Arraial de Benfica, a realizar de 

21 a 24 de junho, na Alameda 
Padre Álvaro Proença, bem co-
mo toda a programação cultu-
ral e de atividades desportivas 
na freguesia, durante o mês dos 
Santos Populares!

A partir das 15h, há bifanas, 
couratos e “jolas” para todos, 
além de um mini espetáculo dos 
Tributo Popular, numa tarde de 
bailarico e animação que ante-
cipa o mês dos arraiais nos  
bairros de Benfica!

Não se sabe ao certo quando é 
que o lugar do Calhariz se 
começou a desenvolver en-
quanto aglomerado popula-
cional. Sabe-se apenas que é 
muito antigo e que chegou a 
ser uma das aldeias mais popu-
losas da Freguesia de Benfica. 
Foi de tal modo importante 
que chegou a dar nome a dois 
títulos, o de conde e o de vis-
conde do Calhariz de Benfica, 
criados respetivamente em 

1869 e 1888 pelo rei D. Luís.

Nos arrabaldes da antiga ci-
dade de Lisboa, em terras sa-
loias, já marcadamente rurais, 
o termo Calhariz, que significa 
casta de uva, pode revelar a 
origem deste lugar como 
estando associado à vinha.

A Ermida de Nossa Senhora da 
Saúde, cuja fundação se de-
sconhece, ainda que de acordo 
com a tradição recua a tempos 

remotos, foi remo delada no 
século XVIII. Atual mente, está 
sob a invocação de São Mar-
tinho de Dume, a Sé Catedral 
da Igreja Católica Apostólica 
Ortodoxa de Portugal, Es-
panha e todo o Brasil, uma 
Província Eclesiás tica da Santa 
Igreja Católica Apostólica Au-
tocéfala da Poló nia.
A fachada mantém o seu traça-
do de finais do século XVIII, 
de lançamento simples, com 

BENFICA FOOTSTEPS

CALHARIZ 
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.

cantos reforçados por cantaria 
aparelhada e eixo central mar-
cado pelo portal, de arco 
abatido, janelão de terminação 
conopial e pequeno óculo. O 
programa decorativo do interi-
or, segue os modelos e 

iconografia das igrejas orto-
doxas. Das paredes pendem, 
de ambos os lados, uma série 
de ícones, e a abside encon-
tra-se totalmente recoberta por 
uma grande pintura de Cristo 
Abençoando.

Por vezes as pessoas que vivem 
com a Doença de Parkinson 
precisam apenas de uns minu-
tos extra para desenvolver 
tarefas diárias que tomamos 
por garantidas, e a pressão 
social e a ansiedade são muito 
prejudiciais ao seu desem-
penho.
A partilha deste vídeo nas re-
des sociais ajuda a lutar pela 
independência dos Doentes 
de Parkinson!
#ParkinsonsDiseaseDay

COMÉRCIO
BENFICADE

5
MAIO
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3,10,17,24QUI 19H00
WORKSHOP EDUCAR PELA POSITIVA *
Ludoteca, Palácio Baldaya

3,10,17QUI 21H30
QUINTAS DE COMÉDIA 
HUGO ROSA E RUBEN BRANCO
STAND UP COMEDY
Auditório Carlos Paredes
 

5SÁB 09H30
CORRIDA PAIS E FILHOS *
Parque Florestal de Monsanto
 

5,12,19,26SÁB 09H45
CLUBE CORRIDA E CAMINHADA
Ponto de Encontro C. Desportivo de Benfica
 

5SÁB 10H00
FEIRA DE ARTESANATO DE BENFICA
Jardins do Palácio Baldaya
 

5SÁB 10H00
DIA DO COMÉRCIO 
TRADICIONAL DE BENFICA
Mercado, Estrada de Benfica e Av. do Uruguai
 

5SÁB 17H00
TERTÚLIA POÉTICA AMÉRICA MIRANDA
Auditório Carlos Paredes

5 A 1SÁB A SEX
EXPOSIÇÃO DISHPAR. PERFEITA 
REPETIÇÃO UMA EXPOSIÇÃO DE 
JOÃO PRIM AKA DISH
Palácio Baldaya
 

5,19SÁB 11H00
SARAU DE POESIA IN-FINITA
Biblioteca, Palácio Baldaya

5,12SÁB 11H30
TEATRO-INFANTIL 
OS PIRATAS DAS CARICAS
Auditório Carlos Paredes

6,13,20,27DOM 
11H00/12H00 E 15H30/16H30
OFICINA EU SOU…! OFICINAS DE 
EXPRESSÃO PARA CRIANÇAS *
Palácio Baldaya

6DOM 15H00
O ARRAIAL MAIS PEQUENO DO 
MUNDO
Jardins do Palácio Baldaya
 

6,7DOM,SEG 10H00
RECOLHA SOLIDÁRIA ALIMENTOS
Pingo Doce Av. Grão Vasco
 

7 A 12SEG A SÁB
INTERNATIONAL COACHING  
WEEK (ICW) 2018 *
Palácio Baldaya
 

9QUA 19H00
DRINK&DRAW BENFICA
Cafetaria Palácio Baldaya
 

10QUI 14H30
PALESTRA DOENÇAS VENOSAS
Palácio Baldaya
 

11SEX 21H30
MICO DA CÂMARA PEREIRA 
APRESENTA “A SÓS COM  
A MINHA GUITARRA”
Auditório Carlos Paredes
 

11,12,13 
SEX,SÁB,DOM
BENFICA AVENTURA
CANOYNING *
Ribeiras da Pena e Quelhas

12,26SÁB 11H00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA! (PARA 
CRIANÇAS A PARTIR DOS 3 ANOS)
Ludoteca, Palácio Baldaya
 

12,19,26SÁB 
15H30/16H30
OFICINA EU SOU…! OFICINAS DE 
EXPRESSÃO PARA CRIANÇAS *
Palácio Baldaya
 

12SÁB 15H00
LANÇAMENTO DO LIVRO 
“POESIA DO EU E NÓS”
Sala Joanna Baldaya, Palácio Baldaya
 

13DOM 11H30
CINEMA-INFANTIL 
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
Auditório Carlos Paredes
 

13DOM
FESTIVAL ENCERRAMENTO  
NATAÇÃO PARA BEBÉS
Complexo Desportivo da Boavista
 

13,20 DOM 11H00/12H30
CLUBE ZEN *
Palácio Baldaya
 

14 A 19 SEG A SÁB
EXPOSIÇÃO COWORK BALDAYA 
QUEM SOMOS!
Salão Nobre, Palácio Baldaya

17,18,19,20 
QUI,SEX,SÁB,DOM 10H00
FEIRA MEDIEVAL DE BENFICA
Parque Silva Porto

18,19SEX,SÁB 21H00
FATAL - 19.º FESTIVAL ANUAL DE 
TEATRO ACADÉMICO DE LISBOA
18 SEX ARQUITECTURA DOS PÁSSAROS
19 SÁB 3 TRISTES TIGRES
Auditório Carlos Paredes
 

19SÁB 10H00
HISTÓRIAS AO COLINHO
BEBÉS 0 A 12 MESES
Ludoteca, Palácio Baldaya
 

19SÁB15H00
WORKSHOP AMAEI
MODELOS DE CONTRATOS E 
DETALHES JURÍDICOS 360º 
Salão Nobre, Palácio Baldaya

20DOM 10H00
HISTÓRIAS AO COLINHO  
BEBÉS 12 A 24 MESES
Ludoteca, Palácio Baldaya

20DOM 08H00
PASSEIO IDOSOS FEIRA DA CEREJA
Proença a Nova

20DOM 15H30
38º FESTIVAL DE FOLCLORE 
“ CIDADE DE LISBOA “ 
Ringue António Livramento
 

24,25,26QUI,SEX,SAB 
21H30
TEATRO COMÉDIA – QUE NOITE! 
Auditório Carlos Paredes
 

25,26,27SEX,SAB,DOM
BENFICA AVENTURA
FIM DE SEMANA AVENTURA *
Malhadal
 

25,26 SEX SÁB 09H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica (junto ao Palácio Baldaya)

25,26,27SEX,SAB,DOM
JUNTA-TE AO JAZZ
Palácio Baldaya
25 SEX 21H LENA D’ ÁGUA
26 SÁB 17.30H MIGUEL NUÑEZ 
e LUIS REPRESAS 21.30H CAIS 
SODRÉ FUNK CONECTION
27 DOM 17.30H SUSANA CRUZ 
JAZZ4TET

26SÁB 10H00
PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL 
CUIDADORES EM REDE
Palácio Baldaya
 

26SÁB 15H00
LANÇAMENTO LIVRO SENSUAL 
IDADES”
Sala Joanna Baldaya, Palácio Baldaya
 

27DOM 10H00
FEIRA DA BAGAGEIRA
Junto ao Mercado de Benfica

28 A 1 SEG A SEX
FÉRIAS SÉNIOR 
Montegordo

EM MAIO FAZEMOS O QUÊ? 

* Sujeito a inscrição


