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1920
ANO DE FUNDAÇÃO DO CLUBE 

DESPORTIVO CASA PIA ATLÉTICO 
CLUBE ATENEU-CASAPIANO

170
COMERCIANTES 

ADERENTES  
AO CARTÃO B

3
DIAS DE MÚSICA 

PARA OS JOVENS NO  
MEGA FESTIVAL DA JUVENTUDE

5ª
EDIÇÃO  

DA CORRIDA  
PAIS E FILHOS

250
CRIANÇAS PARTICIPARAM 
NOS JOGOS ESCOLARES 

DE BENFICA

Benfica em números

3
PARQUES CANINOS 

EM BENFICA

50
CRIANÇAS  

NO “PRIMAVERA RECICLA”  
NO BAIRRO DO BOM PASTOR

350
ÁRVORES OFERECIDAS  

POR BENFICA  
A PROENÇA-A-NOVA

60
PARTICIPANTES DE BENFICA EM 

AÇÃO REFLORESTAÇÃO 
EM PROENÇA-A-NOVA

3531
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 
DE APOIO ÀS PESSOASA MAIS 

CARENCIADAS EM LISBOA
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PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DE 
REFLORESTAÇÃO PROENÇA-A-NOVA

PROGRAMAÇÃO MUSICAL  
DE ABRIL EM BENFICA

PARQUES CANINOS  
E ESPAÇOS VERDES EM BENFICA

FALTA DE CIVISMO: COLOCAÇÃO 
DE LIXO NOS ECOPONTOS

ESPETÁCULOS ESGOTADOS  
NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

DANOS PROVOCADO  
PELO MAU TEMPO

DIA DO COMÉRCIO  
TRADICIONAL EM BENFICA

ARÓMETRO
DE BENFICA

O Lar da Associação Casapi-
ana de Solidariedade recebeu, 
no passado dia 13 de março, a 
visita de Inês Drummond, 
presidente da Junta de Fregue-
sia de Benfica, e Carla Rothes, 
vogal dos Direitos Sociais.  
O convite partiu desta Institu-
ição Particular de Solidarie-
dade Social, que recentemente 
ampliou as suas instalações, e 
que trabalha diariamente para 
promover o bem-estar e a qua-
lidade de vida dos idosos que 
acolhe.
Trata-se de mais uma insti-
tuição fundamental na fregue-
sia de Benfica, cujas valências 
permitem um envelhecimento 

ativo e combatem a solidão na 
terceira idade. A Associação 
Casapiana de Solidariedade 
promove iniciativas de ani-
mação, com a organização de 
vários passeios e eventos socio-
culturais. Momentos de con-
vívio em alturas festivas, como 
o Carnaval ou os Santos Popu-
lares, são outros exemplos de 
atividades. No lar da Asso-
ciação Casapiana, os idosos 
são também acompanhados 
por profissionais especializa-
dos, na área da gerontologia e 
da geriatria, e têm acesso a um 
conjunto de equipamentos e 
serviços adaptados às suas ne-
cessidades específicas.

SENIORES

INÊS DRUMMOND 
VISITA LAR 
DA ASSOCIAÇÃO 
CASAPIANA DE 
SOLIDARIEDADE

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

A MOBILIDADE 
PARA O NOSSO 
TEMPO
A NOSSA VIDA É MUITO MAIS QUE O TERRITÓRIO DA NOSSA  
FREGUESIA. SÃO AS NOSSAS TERRAS DE ORIGEM, AS OUTRAS  
FREGUESIAS DE LISBOA DOS NOSSOS AMIGOS, E OS COLEGAS  
DE OUTROS CONCELHOS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA. 

A proposta de criação de um passe único  
de âmbito metropolitano significa  
um impulso político de acertar o passo 
das opções de gestão dos recursos e dos 
territórios com as necessidades das pessoas. 

São esses os nossos impulsos 
quotidianos de vida, de estu-
do, de trabalho ou de lazer. Se 
a nossa vida é dinâmica e não 
se limita a Benfica, porque 
razão as soluções de mobili-
dade não têm de ter em conta 
essas dinâmicas individuais e 
comunitárias?

Precisamos de conjugar solu-
ções locais de proximidade 
com respostas para as necessi-
dades municipais e supramu-
nicipais de mobilidade, de 
habitação e de tantas outras 
áreas da gestão dos serviços 
públicos.

Em Lisboa, desde 2015, esta-
mos a virar a página de um 
ciclo em que tivemos desin-
vestimento nas infraestrutu-
ras, degradação dos meios de 
transporte e cortes no acesso 
das pessoas aos transportes 
públicos.

É assim que temos valorizado 
o espaço público na freguesia, 
reivindicando melhores solu-
ções de transporte e concre-
tizado serviços de proximidade 

para a população. Um esforço 
que procura conjugar as von-
tades políticas locais, metro-
politanas e nacionais para 
recolocar as pessoas no centro 
das preocupações.

Foi o que Lisboa fez nos Passes 
Sociais ou na Carris e vai fazer 
no Metropolitano, nas redes 
cicláveis com a oferta partilha-
da de bicicletas GIRA e com 
um conjunto de serviços e 
aplicações tecnológicas colo-
cadas ao dispor dos cidadãos, 
por exemplo, para terem in-
formação sobre os condicio-
namentos de trânsito.

Lisboa fez e vai continuar a  
fazer, porque o transporte pú-
blico, o espaço urbano e as 
soluções de futuro são o único 
caminho para um território 
com ainda mais qualidade de 
vida.

Hoje, as pessoas vivem num 
território, estudam ou tra-
balham noutro e ainda podem 
ir divertir-se num terceiro es-
paço. Para muitos, os que têm 
mobilidade e recursos, a vida 

não está compartimentada aos 
limites administrativos. Não 
olham ao território, mas ao 
tempo. Quanto tempo e em 
que condições posso percorrer 
determinado espaço. É claro 
que teremos de ter sempre uma 
atenção especial para quem 
tem mobilidade reduzida e pa-
ra quem precisa de apoio para 
ter acesso aos meios de trans-
porte, mas há uma visão inte-
grada que é fundamental.

A recente cimeira das áreas 
metropolitanas de Lisboa e do 
Porto como as discussões em 

torno da descentralização de 
competências e meios do 
Poder Central para o Poder 
Local vão nesse caminho da 
proximidade.

A proposta de criação de um 
passe único de âmbito metro-
politano significa um impulso 
político de acertar o passo das 
opções de gestão dos recursos e 
dos territórios com as necessi-
dades das pessoas. A construção 
de uma resposta integrada de 
mobilidade para todos os que a 
partir de Benfica se têm de des-
locar a outros pontos da área 

metropolitana de Lisboa ou 
para os que se deslocando de 
Sintra, de Cascais, da Amado-
ra, de Oeiras, de Odivelas, de 
Loures ou de Vila Franca de 
Xira para Lisboa têm de utilizar 
vários transportes e os seus res-
petivos títulos de utilização,  
é uma boa proposta para as 
pesso as. Colocar as pessoas co-
mo centro das políticas sempre 
foi uma boa solução política. 

Em Benfica, em Lisboa como 
na área metropolitana de Lis-
boa é o que, finalmente, se está 
a fazer.

O Palácio Baldaya recebeu no 
dia 19 de março a visita da 7ª 
Comissão de Cultura, Edu-
cação, Juventude e Desporto da 
Assembleia Municipal de Lis-
boa, que veio a Benfica conhe cer 
este novo espaço cultural da 
freguesia.
A presidente da Junta de Fregue-
sia de Benfica, Inês Drummond, 
e o vogal da Cultura, Ricardo 
Marques, fizeram a vi sita guiada 
ao Palácio e apresentaram os di-

versos projetos aqui residentes e 
as atividades que aqui se têm 
vindo a desenvolver.
Os deputados da Assembleia 
Municipal ficaram também a 
conhecer com maior profundi-
dade o trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido nos últimos 
anos em Benfica, na área da 
cultura, assim como a pro-
gramação cultural que está pre-
vista até ao final do ano.

CULTURA

DEPUTADOS  
DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL VISITAM 
PALÁCIO BALDAYA
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SOLIDARIEDADE

BENFICA SOLIDÁRIA 
EM AÇÃO DE 
REFLORESTAÇÃO

Os incêndios do último ve rão 
deixaram um rasto de des-
truição em várias zonas do 
país, que não deixou ninguém 
indiferente.
A freguesia de Benfica, 
solidária com esta situação, fez 
recentemente uma doação de 
350 árvores ao Município de 
Proença-a-Nova e ajudou a 
reflorestar algumas das regiões 
afetadas, participando, no dia 
21 de março, na ação de 
reflorestação “Uma aldeia, 
uma árvore”, promovida por 
este município.
Com o objetivo de plantar 
uma árvore autóctone em cada 
freguesia, a ação passou por  
97 aldeias do município e 
decorreu no âmbito do Dia 
Internacional das Florestas. 

A iniciativa, que contou com a 
participação do executivo da 
Junta e de jovens das escolas 
da freguesia de Benfica, co-
meçou o percurso na Aldeia 
de Vales, às 6h30, e terminou 
no Vergão, às 22h15.
Nesta ação de reflorestação, os 
alunos de Benfica colaboraram 
na plantação de medronheiros 
e pinheiros mansos e visitaram 
também o Centro Ciência Vi-
va Floresta, com atividades 
que decorreram em várias 
aldeias das proximidades. Foi 
possível sensibilizar a popula-
ção para preservar e proteger a 
floresta.
Inês Drummond aproveitou 
para destacar um conjunto de 
parcerias, com este município 
do distrito de Castelo Branco, 

«de intercâmbio cultural e 
des portivo e também no âm-
bito das escolas. Temos cá 
sediados os nossos campos de 
férias e temos trazido jovens e 
idosos para diversas atividades 
nesta terra maravilhosa, assim 
como temos recebido grupos 
de Proença-a-Nova em Ben-
fica», explica a presidente da 
Junta de Freguesia.
Outro dos destaques desta 
cooperação vai para o Jardim 
da Cortiçada. «O ano passado 
tivemos o apoio da Câmara 
Municipal de Proença-a-Nova 
que nos cedeu oli veiras para 
plantarmos num jardim que 
tem uma das primeiras desi-
gnações de Proença-a-Nova», 
concluiu Inês Drummond.

Consciencializar a população 
para as consequências de más 
práticas ambientais, de uma 
forma lúdica e integrante, foi 
o objetivo de uma ação de 
sensibilização que decorreu no 
dia 28 de março, no Bairro do 
Bom Pastor, em Benfica

O roteiro de atividades incluiu 
a visualização de um filme 
acerca da pegada ecológica no 
auditório da Rádio Renas-
cença, uma gincana para a 
apanha do lixo no bairro, jo-
gos, um workshop de 
reaproveitamento de objetos 
tidos como Lixo e ainda uma 
sessão de sensibilização para as 
boas práticas ambientais para 
esclarecer e formar as famílias. 

Esta era uma necessidade no 
Bairro do Bom Pastor, numa 
altura em que o lixo e sujidade 
são uma preocupação em toda 
a zona envolvente.

A iniciativa «Primavera Reci-
cla», organizada pela Comissão 
Social da Freguesia, contou 
com a participação de dife-
rentes parceiros e dinamiza-
dores ativos da comunidade: 
Câmara Municipal de Lisboa - 
Departamento de Higiene Ur-
bana, Junta de Freguesia de 
Benfica, Associação O Com-
panheiro, Gebalis, Retrocas, 
CAFinvençoes, Refood, o 
Centro Paroquial do Calhariz, 
Polícia Municipal de Lisboa e 
Policia de Segurança Pública.

TELEVISÃO

1986, A SÉRIE  
FILMADA EM BENFICA

Com a Escola Secundária José Gomes Ferreira e com o Centro 
Comercial Turim como cenários, já estreou na RTP 1986 A Série, 

parcialmente filmada em Benfica!
Uma viagem no tempo, carregada de humor e nostalgia,  

da autoria de Nuno Markl!
A não perder! (Foto: Observador)

ASSOCIAÇÕES

PEDRALVAS CELEBRA  
DIA DA MULHER
Para assinalar o Dia 

Internacional da Mulher a 
Associação de Moradores do 

Bairro das Pedralvas organizou 
um jantar, no qual marcou 

presença Carla Rothes, vogal 
dos Direitos Sociais da Junta 

de Freguesia de Benfica.

DESPORTO

TAÇA BMX NO BAIRRO DA BOAVISTA
Sábado, 24 de março foi dia de prova na Pista de BMX  

do Bairro da Boavista!
Com organização do Sport Algés e Dafundo, e apoio da Junta  

de Freguesia de Benfica realizou-se nesta pista a 2ª Taça  
Inter-Regional BMX – Setúbal / Lisboa, com dezenas de equipas 

participantes nos vários escalões.

SENIORES

AGENDA CULTURAL SÉNIOR 
Durante o mês de março, foram dois os destinos escolhidos 

para os passeios da Agenda Cultural Sénior!
Casa dos Bicos e Muralhas de Lisboa foram os destinos 
dos nossos seniores na manhã de 9 de março, enquanto 

no dia 23 o passeio se fez pelo Panteão Nacional e a zona 
histórica de Santa Clara.

AMBIENTE

RECICLAGEM 
NO BOM PASTOR

Levar os cidadãos para a rua 
para promover a utilização do 
comércio tradicional e os ser-
vi ços da freguesia, tem sido o 
grande objetivo da Junta de 
Freguesia de Benfica. No dia 7 
de abril, há ainda mais razões 
para “partir à descoberta” pelas 
ruas de Benfica. No mercado, 
de manhã, o dia começa com 
workshops de Culinária, en-
quanto no jardim há animação 
infantil. Um insuflável, pintu-
ras faciais e jogos tradicionais 
vão fazer as delícias dos mais 
pequenos. A festa faz-se tam-

bém no Palácio Baldaya, com 
a culinária e uma feira de arte-
sanato em destaque, mas tam-
bém com o lançamento da 
Parceria Cartão B/Stamp Me. 
Para além das atividades no 
mercado e Palácio Baldaya, há 
música na Estrada de Benfica, 
com a presença de um DJ e de 
um saxofonista. A animação 
infantil chega também ao jar-
dim da Avenida do Uruguai.
O cartão B, lançado em 2016, 
conta com mais de 170 comer-
ciantes aderentes e permite aos 
clientes do comércio local 

usu fruir de vantagens e des-
contos em diversos serviços: 
restaurantes, cafés, padarias, 
lojas de roupa, livrarias, farmá-
cias, ginásios, talhos, peixarias, 
etc. A nova parceria com a 
plataforma móvel Stamp Me 
irá permitir a qualquer utiliza-
dor de um smartphone ou tablet 
aceder aos descontos e estabe-
lecimentos aderentes em três 
passos muito simples.
Em Benfica pode encontrar 
tudo o que precisa sem sair do 
bairro, apenas à distância de 
alguns metros.

COMÉRCIO

FESTA DO COMÉRCIO TRADICIONAL 
INVADE RUAS DE BENFICA
A JUNTA DE FREGUESIA CONTINUA A PROMOVER AS LOJAS E SERVIÇOS LOCAIS

Decorreu durante o mês de 
março, nas instalações da Jun-
ta de Freguesia de Benfica, 
uma entrega de géneros ali-
mentares aos beneficiários do 
Programa Operacional de 
Apoio às Pessoas Mais Caren-
ciadas (PO APMC) coordena-
do pela Cruz Vermelha Portu-
guesa e mediado pela Santa 
Casa da Misericórdia de Lis-
boa (SCML).
O PO APMC pretende ser 
um instrumento de combate à 
pobreza e exclusão social. 
Considerando que as princi-
pais causas são estruturais, 
mas agravadas por fatores con-
junturais, o Programa foi de-

senha do numa lógica de inter-
venção mediante apoio alimen   
tar e outros bens de consumo 
básico, assim como no desen-
volvimento de medidas de 
acompanhamento que capa-
citem as pessoas mais caren-
ciadas  a  vá rios níveis, promo-
vendo as  sim a sua inclusão.
O Programa visa, com a sua 
atividade, diminuir as situ-
ações de vulnerabilidade que 
colocam em risco a integração 
das pessoas e dos agregados fa-
miliares mais frágeis, reforçan-
do as respostas das políticas 
públicas existentes.
Em Lisboa foi aprovada candi-
datura ao PO APMC/Fundo 

Social Europeu, cuja entidade 
Coordenadora é a Cruz Ver-
melha Portuguesa, para o ar-
mazenamento e distribuição 
de Géneros Alimentares, sendo 
a SCML a entidade Mediadora 
que elabora os cabazes ali-
mentares e distribui aos agre-
gados familiares identificados e 
validados os critérios de acesso 
ao Programa.
Em Lisboa há 3531 benefi-
ciários deste programa. Todas 
as 24 freguesias têm um ponto 
de entrega dos Géneros Ali-
mentares, sendo o edifício sede 
da Junta de Freguesia de Benfi-
ca, um deles.

AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE APOIO 
ÀS PESSOAS MAIS 
CARENCIADAS



|       18  |  ABRIL20186 7ABR2018  |       18  |  

ESPAÇO PÚBLICO

BENFICA 
UMA FREGUESIA 
AMIGA DOS ANIMAIS
O BEM-ESTAR E OS DIREITOS DOS ANIMAIS  
SÃO PREOCUPAÇÕES CADA VEZ MAIS  
CENTRAIS NA SOCIEDADE PORTUGUESA.

2

31

 1  PARQUE SILVA PORTO 

2  RUA ABEL MANTA

3  PRAÇA DO FONTE NOVA

Exemplo disso são as novas leis 
que permitem a entrada de 
ani mais de estimação em re-
cintos públicos, como bares 
ou restaurantes, e determinam 
o fim do abate nos canis e ga-
tis municipais. Há também 
novas regras para o comércio 
de animais de companhia, em 
estabelecimentos comerciais e 
através da internet. A partir de 
agora, é proibido vender es-
pécies selvagens online e as lo-
jas não podem exibir animais 
nas montras ou vitrinas. A es-
tas medidas juntam-se cam-
panhas de sensibilização desti-
nadas aos donos, um pouco 
por todo o país. Benfica não é 

exceção e assume-se como 
uma freguesia, amiga dos ani-
mais. Quem é amigo cuida e, 
por essa razão, foi aqui que 
nas ceu o mais antigo parque 
canino de Lisboa: o “Benfi-
canino”, no Parque Silva Por-
to. Atualmente, há três parques 
caninos em Benfica, com os 
outros espaços situados na 
Rua Abel Manta e na Praça do 
Fonte Nova. Em estudo, está a 
possibilidade da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa avançar com 
mais dois parques na zona de 
Benfica, na rua da Venezuela e 
na Rua Maestro de Lima Frei-
tas. Para quem não está fami-
liarizado com o termo, os 

parques caninos são espaços 
vedados, inseridos no meio ur-
bano, em que os cães podem 
correr, brincar e socializar sem 
trela, sempre sob a supervisão 
dos donos.
A atuação da Junta de Fregue-
sia de Benfica estende-se tam-
bém ao licenciamento. Os 
cães são os únicos animais 
com re gisto obrigatório, que 
deve ser feito entre os 3 e os 6 
meses. Outra das prioridades 
tem sido sensibilizar os donos 
para práticas responsáveis, co-
mo o cumprimento do plano 
de vacinação e desparasitação 
e a identificação eletrónica. 
Em Lisboa, a implantação do 

chip é gratuita para os resi-
dentes. Também a sensibili-
zação para a recolha de dejetos 
caninos, tem vindo a ser de-
sen volvida, tendo sido lançada 
em 2014, em Benfica, uma 
campanha de sensibilização 
protagonizada por Nuno 
Markl, que depois acabou por 
ser alargada a toda a cidade de 
Lisboa. Nesta campanha, in-
titulada “Toma Lá o teu 
Cócó!”, foi lançado um vídeo 
em que, através do humor, se 
alerta para o problema crónico 
dos dejetos de animais, na via 
pública.
Numa freguesia amiga dos 
ani mais, tem também uma 

grande importância uma rede 
de serviços específicos. Um 
destes casos é o Centro de Ins-
trução Canino de Benfica, 
uma escola de ensino, for-
mação e treino, a pensar nos 
cães. A oferta de veterinários é 
variada, tal como os serviços 
de banhos e tosquias.
Destaque para a existência de 
hotéis, onde pode deixar o seu 
animal de estimação durante 
as férias. Todas estas valências 
permitem criar con di ções, pa-
ra os donos e respetivos ani-
mais, na freguesia de Benfica.

BENFICA POSSUI 3 PARQUES CANINOS

JÁ FEZ O REGISTO DO SEU CÃO? 
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DESPORTO

WATER CROSS 
CHALLENGE

De 19 a 24 de março decorreu 
o Water Cross challenge 
na piscina do Complexo 
Desportivo de Benfica!

Dezenas de utilizadores da 
piscina aceitaram o desafio  

e participaram nesta atividade!

COMUNIDADE

FESTA DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA BOAVISTA 
O Bairro da Boavista comemorou a 24 de março a Festa de São José, com a habitual missa,  

procissão e almoço convívio.
Estiveram presentes nestas comemorações os vogais da Junta de Freguesia de Benfica, Carla Rothes 
e Ricardo Marques, a vereadora da CML Paula Marques, a Presidente da Assembleia Municipal de 

Lisboa, Helena Roseta, a presidente da Associação de Moradores, Gilda Caldeira, uma representação da 
embaixada de Cabo Verde, entre muitos mais moradores e amigos do Bairro da Boavista.

Mais um ano em que esta data deu lugar ao convívio e alegria no Bairro da Boavista.

DESPORTO

BENFICA AVENTURA NO PAIVA 
Passadiços no Rio Paiva e rafting num fim de semana aventura  
foi a proposta do Benfica Aventura para os dias 3 e 4 de março!
Cerca de 40 participantes aceitaram o desafio e foram até à zona  

de Arouca para um fim de semana de muita adrenalina, aventura, 
ar puro e paisagens inesquecíveis!

Para conhecer as outras propostas do Benfica Aventura consulte 
www.jf-benfica.pt

SEGURANÇA

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA
A freguesia de Benfica é atualmente uma das áreas de atuação dos 

Bombeiros Voluntários da Ajuda, uma instituição fundada em 1880 
e que agora também presta os seus serviços na nossa freguesia. Para 
conhecer os serviços prestados por esta centenária corporação de 

bombeiros consulte o site: www.bvajuda.pt
Para contactar este corpo de bombeiros 
ligue 21 093 99 49 ou 91 336 72 39

O Auditório Carlos Paredes 
encheu nos dias 9 e 10 de 
março com as atuações de Lena 
D’Água e dos Urze de Lume. 
Lena D’Água, num concerto 
especial de regresso a casa, 
repleto de emoção e nostalgia, 
recordou vários momentos da 
sua vida em Benfica, freguesia 
onde nasceu e viveu durante 
muitos anos. Um desfile de 
canções da nossa vida, com 
nova roupagem, na voz de Le-

na D’Água e piano de Ricardo 
Dias, para celebrar o dia da 
mulher.
Também foi um sucesso o 
espetáculo que os Urze de Lu-
me ofereceram ao público, no 
dia 10, e que esgotou com ple-
tamente o auditório. A ban da 
apresentou o mais recen te 
trabalho discográfico, o álbum 
“As árvores estão secas e não 
têm folhas”. Este novo trabalho 
dos Urze de Lume que os pró-

prios rotulam como “um 
segundo capítulo de uma ode 
ao Outono”, é um verdadeiro 
regresso ao passado que home-
nageia esses tempos ancestrais.  
Uma noite de sábado “em 
cheio” para todos os que 
escolheram a companhia do 
talento de um grupo com forte 
inspiração na tradição ibérica 
que se torna evidente nas 
sonoridades de instru mentos 
como as gaitas de foles ou os 
tambores de guerra.

#BENFICABAIRRODAMUSICA

LENA D’ÁGUA 
E URZE DE LUME ESGOTAM 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

#BENFICABAIRRODAMUSICA

EM ABRIL, CANÇÕES MIL 
NA FREGUESIA DE BENFICA
O provérbio diz que em abril, 
águas mil. Em Benfica, pode 
transformar-se a frase em abril, 
canções mil. É o mês da liber-
dade e que melhor forma de o 
comemorar, do que atra vés da 
música? Concertos não vão 
faltar com as vozes de Carlos 
Mendes, Francisco Mur ta, as 
Novas Vozes de Abril e Teresa 
Salgueiro. Algumas das can-
ções interpretadas trazem a 
música de intervenção de volta 
e levam-nos ao passado de 
Portugal, com as memórias do 
25 de abril. Do passado para o 

presente, a freguesia de Benfica 
também não se esquece dos 
mais jovens. Grande destaque 
para o Mega Festival da Juven-
tude, o primeiro festival do 
ano, com os melhores nomes 
do hip hop, música eletrónica 
e pop português. Piruka, 
Dillaz, April Ivy, Dinamic 
Duo, Magic Beats, a Dupla 
Mete Cá Sets ou Dj Kalash 
prometem animar os três dias 
do evento, de 12 a 14 de abril. 
Por todos estes motivos, a 
freguesia de Benfica continua a 
ser o «Bairro da Música».

JUVENTUDE

MEGA FESTIVAL 
DA JUVENTUDE COM NOVAS 
DATAS 12, 13 E 14 DE ABRIL
As previsões meteorológicas de 
mau tempo, avançadas pelo 
IPMA para os dias 22, 23 e 24 
de março obrigaram ao adia-
mento do Mega Festival da 
Juventude para os dias 12, 13 
e 14 de abril.
O local e o cartaz manti-
veram-se inalterados, mas a 

programação sofreu algumas  
alterações: assim, o Piruka sobe 
ao palco no dia 12 de abril, 
Dillaz e os Dynamic Duo atu-
am no dia 13, enquanto que 
April Ivy e a Dupla Mete Cá 
Sets são os cabeças de cartaz no 
dia 14, transformando o Insti-
tuto Politécnico de Lisboa  

(IPL) no palco do primeiro 
grande festival do ano, com os 
melhores nomes do hip hop, 
música eletrónica e pop portu-
guês.
O Mega Festival da Juventude 
tem entrada livre e assinala o 
mês de juventude, que se cele-
brou durante o mês de março.

7 ABRIL SÁB 21H30
CARLOS MENDES
COMEMORAÇÃO  
25 DE ABRIL
Auditório Carlos Paredes

21 ABRIL SÁB 21H30
FRANCISCO 
MURTA 
CONCERTO  
DE LANÇAMENTO
Auditório Carlos Paredes
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DESPORTO

RÂGUEBI - 3º TORNEIO 
INTERNACIONAL DIREITO

DESPORTO

CORRIDA AVENTURA 
PAIS E FILHOS 14 DE ABRIL
É já no próximo dia 14 de 
abril que se realiza a Corrida 
Aventura Pais e Filhos no 
Parque Florestal do Monsan-
to, uma iniciativa de grande 
sucesso que vai já na sua 5ª 
edição.
Com o objetivo promover a 
prática desportiva familiar e 

hábitos de vida saudável em 
Benfica, a Junta volta a organi-
zar esta corrida em que pais e 
filhos percorrem, juntos, u ma 
distância de 1 ou 2 milhas 
(1,6km ou 3,2km) num trilho 
natural com muita aventura e 
diversão. Uma ótima opção 
para um Sábado de manhã em 

família e de contacto privile-
giado com a natureza!
As inscrições decorrem até ao 
dia 12 de abril através do 
preenchimento de um for-
mulário online e têm o custo 
de 1€ por adulto. As crianças 
não pagam!
Traga a família e participe! 

DESPORTO

JOGOS ESCOLARES DE BENFICA
No passado dia 10 de março decorreu a segunda fase dos Jogos 

Escolares de Benfica.
Alunos de todas as idades das escolas da nossa freguesia participaram 
nas provas de futsal, basquetebol, esgrima, badminton e judo, num 

dia em cheio, repleto de desporto, alegria e fair play!
As provas decorreram no pavilhão do Complexo Desportivo do 

Bairro da Boavista e no ginásio do Complexo Desportivo da Junta de 
Freguesia de Benfica.

AVENTURA

ARRAIAL MINHOTO ESTÁ DE VOLTA 
No próximo dia 15 de abril, não perca o já tradicional  

Arraial Minhoto no Ringue António Livramento,  
na Junta de Freguesia de Benfica.

Nesta iniciativa, com inicio às 15h, participam os seguintes grupos:  
Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho, Rancho Folclórico 

da Casa do Concelho de Ponte de Lima e o Rancho Folclórico da 
Casa do Minho

Uma festa a não perder!

CULTURA

STAND UP COMEDY
Se és daquelas pessoas que acha que à quinta-feira não acontece  

nada, eis que a Junta de Freguesia de Benfica apresenta  
as Quintas de Comédia. Quinzenalmente, Hugo Rosa  

e Rúben Branco apresentam 2 convidados de Stand Up Comedy,  
um novato e um cabeça de cartaz.
Os bilhetes para dia 5 e 19 de abril  

já estão à venda em www.bol.pt

COMÉRCIO

FEIRA DA BAGAGEIRA
Domingo, 25 de março foi dia 
de Feira da Bagageira na zona 
do Mercado de Benfica com 

dezenas de participantes em mais 
uma edição deste mercado de 2ª 
mão e velharias, artigos originais 

e reciclados, com música, 
street food e esplanada e muita 

animação!

Realizou-se no dia 24 de 
março, o 3º Torneio Interna-
cional do Direito, organizado 
pelo Grupo Desportivo Direito 
(GDD), um dia dedicado ao 
Râguebi Juvenil, que contou 
com a participação de mais de 
1200 atletas, 108 equipas e 
centenas de pais e amigos.

Este torneio marcou também 
a inauguração do novo campo 
de râguebi do GDD no Com-

plexo Desportivo de Monsan-
to, junto ao Bairro da Boavista, 
em Benfica, que um ano de-
pois do arranque da obra, está 
agora concluído.

O novo campo contou com o 
apoio fundamental da Câmara 
Municipal de Lisboa, e por 
isso mesmo o presidente Fer-
nando Medina marcou pre-
sença no ato oficial da sua 
inauguração.

Foram várias as iniciativas, na 
freguesia de Benfica, a assinalar 
o Dia Internacional da Mulher.
No Palácio Baldaya foi inaugu-
rada a exposição “Mulheres no 
Mundo - A riqueza da Diversi-
dade Cultural”, composta por 
cerca de 30 fotografias, tiradas 
por antropólogas portuguesas a 
mulheres de todo o mundo e 
que esteve patente no Salão No-
bre do Palácio Baldaya até ao 
dia 31 de março. Foi ainda rea-

lizada uma Tertúlia sob o tema 
“O longo caminho para a igual-
dade”, moderado por Maria 
Viegas.
No dia 17 foi possível assistir à 
projeção do documentário 
“Ama-San” que revela o dia a 
dia de três japonesas que mer-
gulham para apanhar algas, 
pérolas e outros tesouros e con-
segue entrar dentro da Cultura 
Japonesa duma forma fasci-
nante, seguindo-se um debate 

com a realizadora Cláudia Va-
re jão. No dia 24 houve “Vozes 
e danças de mulheres no Palácio” 
com o grupo Cramol - grupo 
coral feminino que há mais de 
40 anos pesquisa e recria o can-
to tradicional português, e com 
o Grupo de Batucadeiras Fin-
ka-Pé - um magnifico exemplo 
de recriação desta tradição mu-
sical cabo-verdiana.

PALÁCIO BALDAYA

DIA DA MULHER ASSINALADO 
COM VÁRIAS INICIATIVAS

CULTURA

DIA MUNDIAL
DO TEATRO

O Grupo de Teatro Amador de 
Benfica apresentou no fim de 
semana de 16 a 18 de março as 
peças «Verónica» e «Balada de 
Outono» no Auditório Carlos 
Paredes.
A iniciativa inseriu-se nas 
comemorações do Dia Mundial 

do Teatro, que se celebra a 27 
de março. A direção e encenação 
das peças estão a cargo de 
Benjamim Falcão, que desde 
2008 trabalha com o teatro 
amador em Benfica, que conta 
com 36 elementos no seu 
elenco.

COMÉRCIO

BENFICA STREET MARKET 
NA PRAÇA DO FONTE NOVA 
E NA QUINTA DA GRANJA
O Benfica Street Market, 
regressa nos dias 6 e 7 de abril 
à freguesia de Benfica, desta 
vez, num novo local, a Praça do 
Fonte Nova.

Entre as 09:00 e as 18:00 será 
possível visitar dezenas de 
bancas com vestuário e 
acessórios de moda para todas 
as idades, bem como diversas 

marcas de produtos gourmet.

Este é mais um evento Cartão 
B, que a partir de agora é 
organizado mensalmente pela 
Junta de Freguesia de Benfica 
alterna damente na Estrada  
de Benfica, junto ao Palácio 
Baldaya, na Quinta da Granja 
(lado Colombo) ou na Praça do 
Fonte Nova.

A edição da Quinta da Granja 
está também já marcada para 
os dias 27 e 28 de abril.

As candidaturas à participação 
no Benfica Street Market estão 
permanentemente a decorrer 
no site da Junta de Freguesia de 
Benfica.

O clube desportivo Casa Pia 
Atlético Clube Ateneu-Casa-
piano foi fundado por um 
grupo de ex-alunos da Casa 
Pia de Lisboa, a 14 de junho 
1920. A principal atividade do 
Ateneu foi o futebol, assim, 
logo no ano da sua fundação 
(época de 1920-21), o Casa 

Pia venceu os principais 
campeonatos e, 17 meses de-
pois, já tinham disputado três 
torneios no estrangeiro (Paris, 
San Sebastian e Sevilha).

Entre 1920 e 1924, o recinto 
oficial de jogos do Casa Pia 
foi no Campo das Laranjeiras. 
Em 1924, inauguraram o 

recinto de jogos no Campo 
do Restelo, primeira grande 
obra de voluntariado e soli-
dariedade dos seus membros. 
Em 1940, no contexto da 
“Exposição do Mundo Portu-
guês”, os terrenos do Restelo 
foram expropriados e o Clube 
ficou sem local próprio para 

BENFICA FOOTSTEPS

ESTÁDIO  
PINA MANIQUE

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.

jogar durante 14 anos. A 29 de 
Agosto de 1954 é finalmente 
inaugurado o Estádio Pina 
Manique, a sua maior obra 
coletiva de solidariedade, di-

rigida por Luís Costa Gomes, 
Raul de Azevedo, Gomes 
Marques e pelo Arqº Cândido 
Palma de Melo, responsável 
pelo projeto de construção.
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3,4,5,6 
TER QUA QUI SEX
SEMANA SAÚDE ORAL*
Centro Clínico
 

4QUA
MEGA AULA DE  
HIDROGINÁSTICA
Complexo Desportivo de Benfica
 

5QUI 08H00
CAMINHADA SÉNIOR *
Jamor

5QUI 17H00
“FINISAGE”, TERTÚLIA 
DE ENCERRAMENTO DA 
EXPOSIÇÃO PALAVRAS 
IMPRESSAS
Palácio Baldaya
 

5,19QUI 21H30
QUINTAS DE COMÉDIA 
STAND UP COMEDY
Auditório Carlos Paredes
 

6SEX
DIA ABERTO GINÁSIO
Complexo Desportivo de Benfica

6,7SEX SÁB 9H00
BENFICA STREET MARKET
Praça do Fonte Nova

6,13,20,27 
SEX 21H30
IMPROVIRAL 
STAND UP COMEDY
Auditório Carlos Paredes

7SÁB 10H00
FEIRA DE ARTESANATO 
DE BENFICA
Jardins do Palácio Baldaya
 

7,14,21,28SÁB 
09H45
CLUBE CORRIDA E CAMINHADA
Complexo Desportivo de Benfica
 

7SÁB 21H30
CARLOS MENDES
COMEMORAÇÃO  
25 DE ABRIL
Auditório Carlos Paredes

8DOM 11H30
CINEMA-INFANTIL  
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
Auditório Carlos Paredes

12,13,14QUI SEX 
SÁB 20H00
MEGA FESTIVAL DA 
JUVENTUDE
Campus IPL
 

12A15 QUIADOM 
10H00
MERCADO PRODUTOS 
REGIONAIS
Praça do Fonte Nova
 

13SEX08H45
AGENDA CULTURAL SÉNIOR *
Palácio de Queluz

14SÁB 17H00
TERTÚLIA POÉTICA AMÉRICA 
MIRANDA
Auditório Carlos Paredes
 

14SÁB 09H30
CORRIDA PAIS E FILHOS *  
Parque Florestal de Monsanto

14,28SÁB 11H00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA! 
PARA CRIANÇAS  
A PARTIR DOS 3 ANOS
Ludoteca, Palácio Baldaya
 

17A24TERATER 10H00
SEMPRE PRONTO! EXPOSIÇÃO 
ESCOTISTA DA COLEÇÃO 
DE VIRGÍLIO MORAIS (LINCE 
VELOZ)
Sala do Desembargador Palácio Baldaya
 

21SÁB 11H00
TERTÚLIA IN-FINITA  
“POESIA NA ERA DIGITAL”
Biblioteca, Palácio Baldaya
 

21SÁB 21H30
FRANCISCO MURTA CONCERTO 
DE LANÇAMENTO
Auditório Carlos Paredes

 

24A29TERADOM 
10H00
HYPE MARKET POP UP STORE
Sala Joanna Baldaya, Palácio Baldaya

25A30QUAASEG 10HOO
AS PALAVRAS QUE  
FIZERAM ABRIL
EXPOSIÇÃO DE LIVROS E VINIS
Salão Nobre, Palácio Baldaya
 

25QUA15H30
NOVAS VOZES DE ABRIL
44º ANIVERSÁRIO 25 DE ABRIL
Jardins Palácio Baldaya

16H30
TERESA SALGUEIRO
44º ANIVERSÁRIO 25 DE ABRIL
Jardins Palácio Baldaya
 

27,28SEX SÁB 9H
BENFICA STREET MARKET
Quinta da Granja
 

28SÁB 10H00
HISTÓRIAS AO COLINHO
BEBÉS 0 A 12 MESES
Ludoteca, Palácio Baldaya
 

29DOM 10H00
FEIRA DA BAGAGEIRA
Junto ao Mercado de Benfica
 

29DOM10H00
HISTÓRIAS AO COLINHO
BEBÉS 12 A 24 MESES
Ludoteca, Palácio Baldaya

EM ABRIL FAZEMOS O QUÊ? 

* Sujeito a inscrição


