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2ª
edição

feira do emprego
nas portas de benfica

+de 2500
participantes

na feira medieval
de benfica

8
arraiais

nos bairros
da freguesia

400
participantes

na corrida
pais e filhos

9ª
edição

Junta-te ao Jazz 
benfica

Benfica em números

50
seniores de benfica
na festa da cereJa
de proença a nova

300
idosos 

nas férias 
sénior

90
novos lugares

de estacionamento
na rua da venezuela

2
marchas

a representar benfica
nas festas da cidade

1270
kg de lixo recolhido

por voluntários
no bairro das pedralvas
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novo parque de estacionamento
na rua da venezuela

participação na ação
“vamos limpar a europa”

nas pedralvas

sucesso da feira medieval
de benfica

continua a colocação de lixo
Junto aos ecopontos

dia do comércio tradicional
em benfica

Jazz gratuito
no palácio baldaya

presidente da república
em benfica

aróMetrO
de benfica

O Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, es-
teve no passado dia 7 de maio 
em Benfica para visitar as ins- 
talações da Associação “O 
Companheiro”, que tem como 
principal missão a reinserção 
social de reclusos e ex-reclusos.
Marcelo Rebelo de Sousa per-
correu os espaços da asso-          
ci ação, acompanhado pelos 
res ponsáveis desta instituição 

e pelo executivo da Junta de 
Freguesia de Benfica, conver-
sando com funcionários, resi-
dentes e, mais demorada-
mente, com alguns homens na 
resi dên cia da associação.
O Presidente enalteceu a obra 
desta instituição e prometeu 
visitá-la com mais tempo 
quando estiverem prontas as 
novas instalações, daqui a cer-
ca de seis meses.

SOLIDARIEDADE

presidente 
da república 
visita    
‘o  companheiro’

MARCHAS POPULARES

marchas de benfica 
e da boavista           
a postos para          
o grande desfile

A menos de um mês do grandi-
oso desfile das Marchas Popu-
lares, um dos pontos altos das 
celebrações de Santo António 
de Lisboa, a Presidente da Junta 
de Freguesia de Benfica, Inês 
Drummond, teve a oportuni-
dade única de assistir a um dos 
importantes ensaios das Mar-
chas de Benfica e do Bairro da 
Boavista, as nossas represen-
tantes na Avenida da Liberdade.

Inês Drummond, acompanha-
da pelos vogais Carla Rothes, 
Filipa Flor e Ricardo Marques, 
juntaram-se a João Paulo Saraiva 

e Paula Marques, Vereadores da 
CML, e a Joana Cardoso, presi-
dente da EGEAC e, todos jun-
tos, tiveram oportunidade de 
conhecerem os refrões, as coreo-
grafias e ainda as indumentárias 
dos participantes no desfile.
Na oportunidade a presidente 
teve ocasião de saudar todos os 
participantes e de endereçar os 
votos de boa sorte aos marchantes.
Alguns dos detalhes em relação 
a estas duas Marchas são ainda 
segredos bem guardados para 
que todos sejamos surpreendi-
dos com o resultado final.

EDItORIAL - InêS DRUMMOnD

valorizar
o que é nosso
as Marcas da NOssa ideNtidade cOMO cOMUNidade  
OU Os esPaçOs PúBlicOs eM qUe se cONcretizaM as vivêNcias 
de BeNFica cOMO territóriO da cidade de lisBOa    
sãO UM PatriMóNiO de tOdOs. 

Valorizar o que é nosso,      
é usufruir do espaço público  
e fazê-lo com o sentido cívico       
de estarmos a lidar 
com património que é de todos. 

Valorizar o espaço público.

A previsível chegada de melho- 
res condições meteorológicas 
propicia um ambiente mais fa-
vorável às atividades ao ar livre, 
aos passeios nas nossas ruas, aos 
encontros e aos reencontros.  
É um tempo de maior frenesim 
nos nossos espaços públicos em 
que procuramos manter as res-
postas de todo o ano, enquanto 
decorrem iniciativas que mobi-
lizam mais pessoas e podem 
implicar alguns incómodos nos 
ritmos normais de vida. Agra-
decemos antecipadamente a 
tolerância e a compreensão, por 
esses momentos de afirmação 
da Freguesia de Benfica.
Valorizar o comércio tradi-
cional.

É aposta de todo o ano, a dina- 
mização e o acompanhamento 
do nosso comércio tradicional, 
das lojas de rua ao Mercado de 
Benfica. Um comércio tradicio-
nal dinâmico, resiliente e com 
iniciativa, que conjuga a coe- 
xistência de lojas antigas e 
modernas, resiste à presença de 
médias e grandes superfícies 
comerciais nas imediações, nu-
ma lógica de proximidade dos 
cidadãos no acesso aos bens de 

consumo e aos serviços. Comer-
ciantes que, na sua diversidade e 
percursos de vida, são pilares da 
alma do nosso espaço público. 
Um espaço público que temos 
procurado valorizar com o seu 
contributo decisivo.
A Festa do Comércio tradicio-
nal nas ruas de Benfica subli- 
nhou uma vez mais a impor- 
tância dos nossos comerciantes 
para a qualidade de vida na 
Freguesia de Benfica, com res-
postas de proximidade para as 
necessidades das pessoas. O 
que for preciso, Benfica tem! 
Temo-lo dito e reafirmamo-lo 
como compromisso na cons- 
trução de um território vivo, 
dinâmico e com identidade.
Valorizar as tradições.

Os Santos Populares são uma 
marca de festa, de convívio e de 
tradições. É um tempo único 
de sã rivalidade entre os bairros 
de Lisboa e de uma mobilização 
popular singular, em que a 
Freguesia de Benfica tem um 
protagonismo especial com o 
seu Grande Arraial. É um tem-
po em que muitos confluem ao 
nosso território para usufruir 
do ambiente, da gastronomia e 
da animação popular. É um 

tempo de festa, de muito tra-
balho e de alguma perturbação 
aos tempos de descanso. Desejo 
a todos um ótimo Santo Antó-
nio e um Grande Arraial, com o 
contributo dos trabalhadores da 
Junta e da Câmara e a mobili-
zação do nosso movimento 
associativo.

Valorizar o território.

O novo parque de estaciona-
mento do Caminho da Feitei-
ra, por trás da Rua da Venezu-
ela, onde foram criados cerca 
de 90 novos lugares de estacio-
namento, é mais um contribu-
to de requalificação do espaço 
público na Freguesia. Esta in-
tervenção no nosso território 
melhora os percursos pedonais, 

a sinalização e a iluminação 
pública, gerando melhores con- 
dições de mobilidade, estacio-
namento e segurança para os 
peões. Continuamos assim a 
trabalhar para melhorar o es-
paço público e as respostas de 
apoio ao estacionamento e à 
mobilidade.
Valorizar o que é nosso, é 
usufruir do espaço público e 
fazê-lo com o sentido cívico de 
estarmos a lidar com patrimó-
nio que é de todos. Para que 
possamos continuar a dizer:  
Benfica tem!
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palÁcio balDaYa

marcelo rebelo de sousa 
no baldaya 
para apresentação
do livro de aurora cunha

No passado dia 23 de maio, o 
Palácio Baldaya recebeu o 
Presidente da República que 
fez questão de marcar presença 
no lançamento do livro “Uma 
Vida de Paixões”, de Aurora 
Cunha, ex-atleta profissional 
do Futebol Clube do Porto, 
onde cumpriu grande parte da 
sua carreira desportiva.
A obra desfila por entre as 
memórias e as conquistas no 
mundo do atletismo de uma 
atleta que é um símbolo do 
desporto nacional e conta com 
a colaboração de Maria José 
Carvalho e prefácio de Marcelo 

Rebelo de Sousa, António 
Ramalho Eanes e José António 
de Sousa.
Na presença do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, e da Presidente da Junta 
de Freguesia de Benfica, anfitriã 
da cerimónia, a atleta 
apresentou a sua história de 
vida e perseverança num livro 
que relata a sua carreira no 
atletismo, que a levou a vários 
pódios mundiais e a representar 
Portugal em três edições dos 
Jogos Olímpicos e em 
Campeonatos o Mundo e da 
Europa.

Aurora Cunha foi recordista e 
campeã mundial de estrada em 
três anos consecutivos, 1984, 
1985 e 1986, e venceu as 
maratonas de Paris e de Tóquio, 
em 1988, de Chicago, em 1990, 
de Roterdão, em 1992, e de São 
Silvestre de São Paulo, em 1988. 
A uma semana de completar os 
59 anos, a atleta natural de 
Ronfe, no concelho de 
Guimarães, que enfrentou um 
cancro da mama aos 44 anos, é 
uma das figuras incontornáveis 
do atletismo nacional e coloca 
agora por escrito estes e outros 
capítulos da sua carreira.

O Auditório Carlos Paredes 
recebeu, na segunda-feira, dia 
14 de maio o primeiro encon-
tro de Proximidade Colabora-
tiva, da Unidade de Desen-
volvimento de Intervenção e 
Proximidade Luz. A abertura 
da sessão contou com Inês 
Drummond, presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
com o administrador da Ação 
Social da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa, Sérgio 
Cintra, e com a diretora da 
UDIP Luz, Joana Andrade. 
Carla Rothes, Vogal dos Direi- 

tos Sociais e Saúde, também 
participou neste encontro para 
falar sobre os desafios da Saúde 
Pública em contexto de vul-
nerabilidade.

Os desafios do processo de en-
velhecimento, em contextos de 
grande isolamento e vulnerabi-
lidade social, e a Deficiência na 
Idade Adulta – Pistas para o 
Futuro, foram os outros dois 
painéis da tarde, que serviu 
para partilhar conhecimentos 
sobre estes problemas que afe-
tam a freguesia.

Realizou-se na passada 2ª feira, 
dia 14, no âmbito do Projeto 
Lisboa Cidade Maior, pro-
movido pela CML, uma ação 
de sensibilização sobre o tema 
“Atenção Prioridade ao Peão”, 
que contou com a participação 
de 24 crianças da Escola EB1 
Jorge Barradas.

Esta ação de sensibilização 
decorreu na Estrada dos Arnei-
ros e Rua Manuel Múrias no 
Bº do Charquinho, e teve co-
mo objetivo promover a intera-                                                              
ção geracional e alertar a popu-
lação do Bairro para a 
necessidade de respeitar as Zo-
nas de Coexistência deste local, 

identificadas pelo sinal vertical 
“Atenção Prioridade ao Peão”, 
que, de acordo com o observa-
do pelos utentes do centro de 
Dia do Bairro do Charquinho 
numa recente ação de sensibi-
lização no âmbito do Projeto 
Cidade Maior, é muitas vezes 
ignorado pelos condutores.

COMÉRCIO

EVIAN cElEbrA 50 ANos
A Pastelaria Evian, uma instituição na freguesia de Benfica, 

celebrou no dia 15 de maio o seu 50º aniversário!
Famosa pelos seus jesuítas (e não só!), esta pastelaria, fundada em 

1968, pautou sempre a sua actividade pela procura da excelência na 
qualidade dos seus produtos e serviços.

Parabéns Evian!

DESPORtO

corrida  
pais e filhos
Mais de 400 pessoas 

participaram a 5 de maio, na  
5ª edição da Corrida Pais e 

Filhos e no Corta Mato Escolar 
dos Jogos de Benfica!

SEnIORES

FEstIVAl dA cErEjA
E do lImão

Cerca de 50 seniores da nossa freguesia participaram  
no passado domingo no Festival da Cereja e do Limão,  

no município de Proença a Nova
Uma tarde de Folclore, ginástica sénior, e um almoço convívio 

foram alguns dos momentos bem passados neste dia, que contou 
com a presença dos vogais Carla Rothes e Ricardo Marques.

FORMUP

curso dE EspANhol 
Estão abertas as inscrições para o Curso de Iniciação à Língua Espanhola 

do Formup Benfica, a decorrer de 21 de junho a 31 de julho.
Este curso, com a duração de 50h, destina-se a ativos empregados 
com habilitações superiores ao 9º ano e ativos desempregados com 

habilitações superiores ao 12º ano e irá decorrer nas Portas de Benfica.
Informações e inscrições em: formup@jf-benfica.pt

Inscreva-se!

ação social

encontro   
de proximidade 
colaborativa 
udip luz

espaço público

proJeto 
lisboa 
cidade 
maior

Está concluído o novo parque 
de estacionamento do Cami- 
nho da Feiteira, por trás da 
Rua da Venezuela onde foram 
criados cerca de 90 novos lu-
gares de estacionamento.
Com esta obra, que permitiu 
a melhoria da circulação nesta 
zona, foram também melho- 
rados os percursos pedonais, 
a sinalização e a iluminação 
pública, criando melho res 
condições de mobilidade, 
estacionamento e segurança 
para os peões.

espaço público

90 novos lugares 
de estacionamento 
na rua da venezuela

Cerca de 30 pessoas partici-
param no dia 12 de maio como 
voluntárias numa ação de lim-
peza no Bairro das Pedralvas, 
dinamizada pela Associação de 
Moradores e pela Junta de 
Freguesia de Benfica, com o 
apoio da Câmara Municipal 
de Lisboa.
Esta ação, inserida na iniciativa 
“Vamos Limpar a Europa”, 
incidiu principalmente sobre a 
recolha do lixo indevidamente 
depositado à volta dos ecopon-
tos e vidrões, um problema 
comum a quase todos os bair-
ros de Benfica e que em muito 
afeta a qualidade de vida dos 
cidadãos.
A ideia da iniciativa “Vamos 
Limpar a Europa” nasceu em 

2014, com o objetivo de alertar 
os cidadãos para as questões 
relacionadas com o ambiente, 
através de atividades para limpar 
espaços públicos. Este ano, as 
iniciativas têm vindo a aconte-
cer por toda a Europa desde 1 
de março, com o seu ponto alto 
nos dias 11 a 13 de maio.
Desta tarde de trabalho árduo 
em prol da comunidade, resul-
tou a recolha de 1270 kg de 
lixo junto dos ecopontos, o 
que quase encheu uma caixa 
de 15 m3 (metros cúbicos)!
Esta foi uma ação muito par-
ticipada e reveladora do espíri-
to altruísta de quem nela par-
ticipou. Um exemplo de 
cidadania a seguir pelos outros 
bairros!

Higiene Urbana

moradores 
voluntários 
participam em ação 
de limpeza nas 
pedralvas
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Quem aqui mora tem inúme- 
ros serviços à disposição, 
“mesmo à mão de semear”.  
Pastelarias, ginásios, supermer-
cados, restaurantes, lojas de 
moda, cabeleireiros, barbearias 
vintage passando por artigos 
de festa ou retrosarias. 
Se uns são estabelecimentos 
comerciais mais antigos, reche- 
ados de história, outros repre-
sentam histórias de um sucesso 
recente. Em comum, têm a 
paixão pelo comércio de rua e 
por Benfica, que os recebeu de 
braços abertos. São o rosto da 
capacidade de adaptação aos 
novos tempos e hábitos de 
consumo.  
Por um lado, encontramos lojas 
com décadas de existência, co-
mo cabeleireiros de bairro, 
restaurantes, espaços icónicos 
como a drogaria Amorim & 
Ferreira Lda. perto do Mercado 
de Benfica, a Pastelaria Nilo, 
Pastelaria Evian ou a Casa de 
Cafés Solposto. Este último, um 
negócio que atravessa gerações e 
está desde 1949, em Benfica.  
O segredo da longevidade 
passa por uma “grande proxi-
midade às famílias, às pessoas, 

comércio traDicional

inovação e tradição
lado a lado no comércio
de benfica
se caMiNHarMOs Pelas rUas de 
BeNFica, PerceBeMOs qUe Neste 
BairrO O cOMérciO tradiciONal 
vive dias Felizes. 

sentirmo-nos integrados na 
freguesia, e depois trabalho e 
honestidade”, afirma Sérgio 
Solposto. O proprietário explica 
que é importante “transmitir às 
pessoas a sensação de que não 
estamos longe dos problemas 
que elas também têm”. 
Esta é a alma do negócio tradi-
cional: o atendimento per-
sonalizado, que também fo-
mos descobrir na retrosaria 
Belru, há mais de cinquenta 
anos em Benfica. O segredo 
está no “muito trabalho e 
persistência, e também muita 
simpatia”, revela a propri-
etária. Maria Eduarda Pereira 
explica que “temos de acarinhar 
muito o comércio tradicional e 
as pessoas, porque vivemos 
num bairro onde toda a gente 
nos conhece e eu fui criada 
aqui”. A paciência é outra das 
virtudes, “para ouvir as pes- 
-soas, porque muitas vezes não 
têm com quem falar, sou eu ou 
um colega, a primeira pessoa a 
ouvi-los”, acrescenta. Há cinco 
décadas na freguesia, e com as 
mudanças que o comércio de 
rua tem sofrido, Maria Eduar-
da mantém a esperança num 
futuro melhor até porque a 

Junta de Freguesia “tem dado 
muita ajuda e coragem” aos 
comerciantes. 
Estes espaços coexistem com as 
novas tendências: as hambur-
guerias   gourmet, as barbearias 
vintage, os bares de perfumes, as 
lojas de street art ou de tatua-
gens, passando pela loja Bailari-
co, de artigos de festa. Há dois 
anos, Susana Cruz decidiu vir 
viver para o bairro e criou o seu 
próprio negócio. “Fascinou-me 
muito o comércio local em 
Benfica e, entretanto, estava à 
procura de uma loja e comecei a 
procurar aqui”, revela. Aberta 
há menos de um ano, a popu-
laridade vai de vento em popa.   
O bairro de Benfica também foi 
a escolha de Andreia Oliveira, 
para montar a loja “Janela Ama-
rela”, onde o artesanato e as 
marcas portuguesas têm lugar 

de destaque.  Nascida e criada 
em Benfica, decidiu regressar 
às origens.  “É um bairro 
com a ideia de bairro, as 
pessoas são muito juntas 
umas com as outras”, co-
menta. Apesar de notar que há 
“cada vez mais gente nas ruas”, 
espera que o futuro seja me-
lhor para os negócios tradicio-
nais. 

Na Avenida do Uruguai encon-
tramos os aromas inovadores do 
bar de perfumes da Ydentic, há 
quatro anos em Benfica, com 
um balanço muito positivo. 
"Tem sido ótimo, primeiro 
porque esta zona tem muito 
movimento, abrange todas as 
idades, temos durante a semana 
pessoas mais idosas, que vêm 
aqui, e também população mais 

jovem", refere Mariana Cuper-
tino. A proprietária deste espaço 
destaca que "as pessoas gostam 
de voltar aqui porque gostam 
do atendimento". 
Os hábitos dos portugueses es-
tão a mudar e a tendência é de 
crescimento do comércio de 
rua, em detrimento dos grandes 
centros comerciais. Benfica é 
um destes exemplos, mas tam-
bém fornece alternativas. Há a 
possibilidade de manter velhos 
hábitos, porque o bairro fica ao 
lado de grandes superfícies 
comerciais. E já que falamos de 
hábitos de consumo, há ainda a 
componente tecnológica, que 
assume extrema importância 
nos nossos dias. Quem o diz é 
Karim Habibo, da Stamp Me: " 
o telemóvel está muito presente, 
é um elo importante e vai re-
forçar a comunicação dos 
negócios tradicionais utilizando 
o recurso da tecnologia mais 
moderna e atual".   
Este é o objetivo da empresa 
que gere, a partir do espaço 
cowork Baldaya, e que estabele-
ceu uma parceria com o cartão 
B, que promove descontos 
nos comerciantes do bairro de 
Benfica. 
Este cartão é uma das várias 
iniciativas, concretizadas pela 
Junta de Freguesia, para po-
tenciar o comércio tradicional. 

Outro exemplo foi o Dia do 
Comércio Tradicional, realiza-
do a 5 de maio, com animação 
nas ruas, passando por workshops 
de culinária, atividades infan-
tis, e música ao vivo. Este tipo 
de eventos leva as pessoas a 
saírem para as ruas do bairro, 
onde podem ficar a par do que 
o comércio local tem para 
oferecer, com uma particulari-
dade: aliar a tradição à moder- 
nidade. Lojas antigas e tradi-
cionais misturam-se com as 
novas tendências e tornam 
Benfica um local de excelência. 
Fica feito o convite: venha fazer 
compras na freguesia!

Casal Solposto, CAFÉS SOLPOSTO Maria Eduarda Pereira, RETROSARIA BELRU Susana Cruz, BAILARICO Andreia Oliveira, JANELA AMARELA

Mariana Cupertino, YDENTIC Karim Habibo, STAMP ME

Lojas antigas
e tradicionais misturam-se 
com as novas tendências 
e tornam Benfica 
um local de excelência.
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ARRAIAL DE BEnFICA

o arraial mais pequeno do mundo! 
Realizou-se no dia 6 de maio no Palácio Baldaya, o Arraial Mais Pequeno do Mundo, onde 
foram revelados os cabeças de cartaz da 6ª edição do Grande Arraial de Benfica, bem como  

todos os arraiais dos bairros e a programação cultural e de atividades desportivas na freguesia,  
durante o mês dos Santos Populares!

No Arraial Mais Pequeno do Mundo houve bifanas, couratos e “jolas” para todos, além de  
um mini espetáculo dos Tributo Popular, numa tarde de bailarico e animação que antecipa  

o mês dos arraiais nos bairros de Benfica!

CULtURA

mico da câmara pereira 
No passado dia 11 de maio, o Auditório Carlos Paredes  

recebeu o espetáculo ‘A SÓS COM A MINHA GUITARRA’  
de Mico da Câmara Pereira.

Um concerto intimista em que Mico partilhou com 
o público o que de mais verdadeiro tem para oferecer enquanto 

artista, e, a verdade de como para ele tudo começou,  
sozinho com a guitarra.

DESPORtO

Maratona de Futsal
Estão abertas as inscrições para a Maratona de Futsal!

Anote na agenda: são 12 horas consecutivas de jogos de futsal para 
equipas masculinas e femininas, nos dias 2 e 3 de junho, entre 
as 15h00 e as 04h00! A iniciativa faz parte da programação da 
Juventude 2018 e tem lugar no Ringue António Livramento.

Inscreve já a tua equipa e participa! Contamos contigo!
As inscrições são feitas através do email: mariopalma@jf-benfica.pt

feira meDieval

feira medieval 
de benfica

Pela primeira vez ao ar livre, o 
‘Junta-te ao Jazz’ inundou de 
música os jardins do Palácio 
Baldaya, que desde a sua rea-
bertura está cada vez mais ati-
vo como palco de grandes 
eventos culturais.

A 9.ª edição desta iniciativa, 
com entrada gratuita, decor-
reu entre os dias 25 e 27 de 
maio e trouxe a Benfica alguns 
dos mais reconhecidos intér-
pretes da atualidade, como o 
pianista cubano Miguel 
Nuñez com Luís Represas co-
mo convidado especial, os 
Cais Sodré Funk Connection, 
Lena d’ Água Trio e Susana 
Cruz Jazz4Tet.

Outros grandes nomes do Jazz 
também já passaram por Ben-

fica ao longo destas oito 
edições como, por exemplo, 
Jacinta, Maria João, Maria 
Anadon, Yemanjazz, Reunion 
Big Jazz Band, Marta Hugon, 
Couple Coffee, Lisboa String 
Trio, ou Selma Uamusse.

Permitir que o Jazz se torne 
mais inclusivo, além de pro-
mover artistas e espetáculos de 
música gratuitos, são alguns 
dos objetivos desta iniciativa e 
o resultado tem sido positivo, 
com enorme sucesso.

Um evento organizado pela 
Junta de Freguesia de Benfica! 
O Jazz despediu-se dos Jardins 
do Palácio Baldaya com a 
promessa de regressar em 
2019, porque aqui é mesmo o 
Bairro da Música!

cUltUra

sons do 
Jazz invadiram 
Jardins do 
palácio baldaya Serão oito os arraiais que vão 

animar, e muito, as ruas de 
Benfica no mês de junho que a 
tradição associa aos Santos 
Populares. O Bairro das Pe-
dralvas, o “Desporto em Festa” 
(junto do Fonte Nova), o 
Charquinho, o Clube Futebol 
Benfica, o Calhariz , o Bairro 
da Boavista, o Agrupamento 
57 (do Corpo Nacional de Es-
cutas) e o Bairro de Santa Cruz 
terão, cada qual, o seu arraial 
em datas e horários que já estão 
a ser divulgados.
Estas oito festas como que an-
tecipam a sexta edição do 
Grande Arraial de Benfica a 

realizar de 21 a 24 de junho 
que é considerado o MAIOR 
arraial da cidade de Lisboa
Este ano há 2 palcos, ani-
mação de rua e uma estreia: a 
da Corrida do Grande Arraial 
de Benfica.
A grande festa popular é feita 
em parceria e estreita colabo-
ração com mais de 30 asso-
ciações locais.
Esta será uma festa popular de 
arromba animada com atu-
ações como as de Quim Bar- 
-reiros, Matias Damásio, Ra-
quel Tavares ou Jorge Palma, 
como cabeça de cartaz.
Durante os quatro dias deste 

Grande Arraial, que no ano 
passado contou com mais de 
100.000 participantes, as bar- 
-raquinhas das associações e 
clubes da freguesia estarão pre-
sentes garantindo os “comes e 
bebes” e a animação nesta 
grande festa popular, que volta 
a trazer a Benfica a tradição dos 
Santos Populares, a música, os 
bailaricos pela noite dentro, as 
sardinhas na brasa, as bifanas e 
petiscos e as rifas e manjericos.
O Grande Arraial de Benfica é 
uma iniciativa da Junta de 
Freguesia de Benfica e tem 
Entrada Livre!

festas De benfica

santos populares 
em benfica

Foi um enorme sucesso a Feira 
Medieval que visitou Benfica 
entre os dias 17 e 20 de maio. 
Larguíssimas centenas de pes-
soas foram até ao Parque Silva 
Porto, aproveitando o tempo 
ameno que se fez sentir, e be- 
neficiaram de uma experiência 
que não irão esquecer. O 
mercado medieval, o teatro e 
animação de rua, a música e 
danças medievais e, claro, as 

tasquinhas foram enormes at-
rações para visitantes de todas 
as idades, com destaque para 
as numerosas famílias que não 
quiseram perder a Feira.
O desfile medieval de dia 17 
de maio, que abriu a Feira, foi 
um ótimo cartão de visita e 
convite a todos os que ficari-
am a conhecer atividades tão 
diversas como o “Torneio Me-
dieval a cavalo” que pontificou 

na agenda de dia 18 de Maio, 
a exibição da arte da falcoaria 
que se destacou no dia 19 de 
Maio ou as deslumbrantes 
danças medievais que ani-
maram o último dia da Feira.
Um regresso de quatro dias 
ao século XII que ficará na 
memória de toda a freguesia 
de Benfica!

O ringue António Livramento 
foi pequeno para acolher, no 
passado dia 20 de maio, os par-
ticipantes do Festival Nacional 
de Folclore “Cidade de Lisboa”, 
este ano na sua 38º edição!
A festa contou com a apresen-
tação de 5 grupos regionais, 
incluindo o organizador Gru-
po Etnográfico Danças e Can-
tares do Minho, que este ano 
foi nomeado como Sócio Efec-
tivo da Federação do Folclore 
Português.

cUltUra

festival nacional
de folclore 
‘cidade de lisboa’

BAIRRO 
DAs peDRAlvAs

DIAs

08 CANTORES MALDITOS
09 SÉRgIO ROSSI
10  hOMENAgEM MARIA ARMANDA  

COM JOSÉ CARLOS MALATO

FONTe NOvA   
‘DESPORTO EM FESTA’
DIAs 

08.09.10

BAIRRO DO CHARQUINHO
DIAs 

08.10.12 DAvID MATTOS 
09 TRIBUTO POPULAR

BAIRRO DO CAlHARIz
 DIA 

09  ESCSTUNIS
KARAOKE
ZÉ BARBOSA & MARTA MIRANDA
STATTUS DUO

BAIRRO DA BOAvIsTA
DIAs 

15 DUO RICARDO & JORgE
16 TRIBUTO POPULAR 
      DUO RICARDO & JORgE
17   TARDE DE FADOS   

COM LENA SILvA    
E CONvIDADOS

ClUBe FUTeBOl BeNFICA 
 DIA

13

AgRUpAmeNTO 
57 BeNFICA
DIAs 

15 TRIBUTO POPULAR
16 PEDRO MALDITO

BAIRRO De sANTA CRUz
DIAs 

15 PEDRO MALDITO
16 TRIBUTO POPULAR
17  DJ

Esta iniciativa contou com a 
participação da vogal de e Re-
cursos Humanos e Serviços 
Urbanos, Filipa Flôr, em rep-
resentação da Junta de Fregue-
sia de Benfica, com as pre-
senças institucionais da 
Federação do Folclore Portu-
guês e do Inatel.

Desporto

aulas 
no Jardim
[ioga e zumba]
O bom tempo está a chegar e 
com ele teremos o regresso das 
aulas de ioga e zumba aos jar-
dins da freguesia, durante os 
meses de junho e julho.

Sábado será o dia de zumba e, 
a 2 e 16 de junho e a 7 e 21 
de julho, às 12h, a animação 

e o movimento desta modali-
dade encherão o jardim do 
Mercado.

Num outro registo, aos Domin-
gos, pelas 10 horas no jardim 
da Quinta da Granja,  haverá 
oportunidade para quem quei-
ra iniciar-se no ioga. Registe as 

datas: 3 e 17 de junho e 8 e 22 
de julho.

A entrada é livre e não depende 
de inscrição! Não perca a opor-
tunidade de fazer exercício físi-
co num ambiente saudável e 
descontraído, aproveitando os 
espaços verdes da freguesia.

DESPORtO

Jantar 105 anos fófó
Decorreu a 25 de maio o jantar 

comemorativo dos 105 anos de atividade 
e 85 anos de reorganização do Clube 

Futebol Benfica. Um grande momento 
de confraternização da “família” do Fófó, 
onde estiveram presentes a Presidente Inês 

Drummond e Ricardo Marques.
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eDUcaçao

sensibilização 
preventiva sobre 
violência no namoro, 
no palácio baldaya

Desporto

‘desporto em festa’
  na praça do fonte nova
Entre os próximos dias 8 e 
10 de junho decorre a pri-
meira edição do “Desporto 
em Festa”, na praça do Fonte 
Nova. Uma iniciativa inova-
dora e única na cidade de 
Lisboa que combina a prática 
desportiva com o espírito 
dos arraiais populares de 
bairro! 
As propostas desta iniciativa 
gratuita incluem desportos 
aventura, jogos de tabuleiro, 
caminhadas, jogos tradicio-
nais, futebol, rugby, ginásti-
ca, judo, karaté, esgrima, 
basquetebol, corfbol, fitness 
entre mais de 20 modali-
dades para experimentar.  
No dia 8, sexta-feira, as ativi-
dades destinam-se às escolas 

da freguesia, que podem 
usufruir do espaço para ex-
perimentação. Neste dia, as 
associações e clubes da fregue-
sia têm a oportunidade de 
promover as suas modali-
dades junto das crianças.   Já 
no sábado de manhã, dia 9, 
decorre o último momento 
dos “Jogos Escolares de Ben-
fica” onde todos os estu-
dantes da freguesia, e tam-
bém os atletas das instituições 
locais, podem participar me-
diante inscrição prévia. À tar-
de, as atividades estão abertas 
ao público em geral.
Finalmente, no dia 10, des-
taque para uma caminhada 
pelas freguesias de Benfica e 
São Domingos de Benfica!

DESPORtO

Junta de benfica no iron man barcelona
A Junta de Freguesia de Benfica esteve representada, no passado  

dia 20 de maio no Iron Man 70.3 de Barcelona,
Esta duríssima prova de longa distância, que contou com  

mais de 2500 participantes, é constituída por 2km a nadar,  
90km de bicicleta e 21km a correr.

Parabéns ao “nosso” atleta Carlos Custódio que concluiu a prova 
e superou os seus objetivos!

SAúDE

palestra doença venosa 
Cerca de 60 pessoas participaram no dia 10 de maio, no Palácio 

Baldaya, numa palestra sobre o tema Doença Venosa, uma 
patologia crónica e evolutiva que afeta as veias das pernas que 
transportam o sangue até ao coração.Uma sessão com muitas 
perguntas e partilha de experiências o que permitiu esclarecer 
alguns sinais de alerta e sintomas e fornecer indicações sobre a 
forma de combater esta patologia tão comum na população.

MOBILIDADE

debate mobilidade Jovem
Mobilidade Jovem foi o tema de debate realizado a 28 de maio na Escola 

Superior de Comunicação Social.
Uma iniciativa do Mais Debate - Núcleo de Debate da ESCS, inserida na 
Programação da Juventude da Junta de Freguesia de Benfica, que contou 

com a presença de Miguel Gaspar, Vereador da Mobilidade e Segurança da 
CML, Tiago Farias, Presidente da CARRIS e Ricardo Marques, vogal da 

Junta de Freguesia de Benfica, como oradores convidados.

FÉRIAS ESCOLARES

Vêm Aí As FérIAs dEsportIVAs!
Este é um programa de férias em campo fechado na localidade do 
Malhadal, destinado a jovens dos 10 aos 17 anos, com atividades 
tão diversas como natação, passeios, caminhadas, slide, rappel, 
BTT/Cicloturismo, entre outras. As inscrições para o programa 

FÉRIAS DESPORTIVAS 2018 estão disponíveis online e 
presencialmente nas instalações do Complexo Desportivo da Junta 
de Freguesia de Benfica de segunda a sexta: das 8.00h às 21.00h.

Os adolescentes das turmas do 
9º ano da EBI Quinta de Mar- 
-rocos participaram, no passado 
dia 3 de maio, na Ação de Sen-
sibilização Preventiva sobre Vi-
olência no Namoro, no Palácio 
Baldaya

Esta ação teve o intuito de infor-
mar e educar os alunos através 
dos seus pares para identificarem 
os sinais e combaterem a violên-
cia nas relações de namoro e in-
timidade, promovendo uma 
cultura de respeito e igualdade.

Os alunos participaram entu-
siasmados nas diversas ativi-
dades, onde puderam ser es-
cutados e debater temas como 

as formas de violência no 
namoro, as causas que a desen-
cadeiam e as suas consequên-
cias, reconhecer atitudes de 
aceitabilidade perante situ-
ações de agressividade, assim 
como fizeram a (des)cons- 
trução de relações saudáveis e 
conheceram formas de pedir 
ajuda.

Esta iniciativa foi organizada 
pelo Gabinete de Apoio ao Alu- 
no e à Família da Junta de Fre- 
guesia de Benfica e teve o apoio 
da equipa da associação local 
Casa Estrela do Mar – Centro 
Terapêutico Multi-Sis têmico pa-
ra Adolescentes e Família.

Para assinalar a 7ª semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, 
o CoWork Baldaya abriu, no dia 
16 de maio, as portas à comu-
nidade local e convidou os se-
niores e comerciantes da fregue-
sia para um dia diferente!

“Turismo Acessível em Benfi-
ca”, “Aprender e empreender 
com os netos”, “Tecnologia pa-
ra Todos - Tenha o seu negócio 
no bolso do cliente”,”Market-

ing de interiores e Design para 
negócios” ou “Criação Fotográ-
fica para vender em redes soci-
ais?” foram alguns dos work-
shops disponibilizados pelos 
empreendedores do CoWork 
Baldaya à comunidade local.

Um dia diferente que terminou 
da melhor forma com um Sun-
set nos Jardins do Palácio Bal-
daya.

palÁcio balDaYa

cowork baldaya 
abre as portas 
à comunidade

seniores

seniores em férias radicais!
Os seniores da freguesia de 
Benfica fizeram as malas e, car- 
-regados de boa disposição, 
rumaram ao Algarve para uma 
semana de férias de sol, praia, 
convívio e muita animação.
O programa Férias Seniores da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
que se realiza anualmente e com 
grande sucesso desde 2014, 
voltou a levar este ano a Mon-
te Gordo cerca de 300 seniores 
de Benfica, entre os dias 28 de 
maio e 1 de junho.
Depois de participarem ativa-
mente ao longo do ano nas 

várias atividades desportivas da 
Junta de Freguesia, como as 
caminhadas senior ou o pro-
grama Benfica Ativa, estes se-
niores ficaram em forma e 
prontos para atividades mais 
radicais! 
Aulas de Surf e Body Board, 
ginástica na praia, aulas de hi-
droginástica na piscina do hotel 
ou passeios de barco, foram 
apenas algumas das atividades 
disponíveis. 
Bailes temáticos, fados e noite 
de sevilhanas, completaram o 
programa escolhido a pensar 

nos nossos rejuvenecidos se-
niores que, ao participarem 
nesta iniciativa de forma en-
tusiástica, quebraram a rotina 
do dia a dia e passaram momen-
tos únicos de alegria e convívio, 
repletos de energia e rodeados 
da ternura e carinho que tanto 
merecem.
Foi uma semana em cheio, que, 
de acordo com a opinião dos 
participantes, só peca por ser 
curta demais! 
A Junta de Freguesia de Benfica 
garante que em 2019 o evento 
se repete com muitas surpresas.

A 2ª edição da Feira Anual de 
Emprego e Inovação teve lu-
gar, no passado dia 19 de maio, 
nas Portas de Benfica. A inicia-
tiva foi criada em 2016 e pre-
tende dar a conhecer opor-
tunidades de emprego, 
formação e voluntariado.  No 
ano de estreia, foram criados 

30 novos postos de trabalho 
através das ofertas disponibili-
zadas ou dos contactos estabe-
lecidos durante a Feira.
Inês Drummond, presidente 
da Junta de Freguesia de Benfi-
ca, e Ana Venâncio, presidente 
da Junta de Freguesia da 
Falagueira – Venda Nova, 

marcaram presença na sessão 
de abertura. No primeiro 
painel, intitulado “Certifi-
cação e Profissionalização: um 
caminho para a empregabili-
dade”, destaque para a partici-
pação de Ricardo Marques, 
Vogal da Cultura, Educação e 
Emprego da Junta de Benfica. 

Os restantes painéis discutiram 
Inovação e Networking e, ain-
da, as tendências de mercado.
Esta iniciativa é uma organi-
zação conjunta da Junta de 
Freguesia de Benfica e da Junta 
de Freguesia da Falagueira / 
Venda Nova, com o apoio das 
Câmaras Municipais de Lisboa 

e da Amadora, IEFP, FAIPL, 
Cartão B, entre outros par-
ceiros.
Este ano, quem foi à procura 
de uma oportunidade formati-
va ou profissional deparou-se 
com mais de três dezenas de 
ofertas.  Benfica abriu as portas 
ao emprego e à inovação!

formação e emprego

feira do emprego
benfica abre portas ao 
emprego e à inovação

O Desporto em Festa é uma 
iniciativa organizada pelas 
Juntas de Freguesia de Benfi-
ca, São Domingos de Benfica 
e Câmara Municipal de Lis-
boa. Participe nesta festa!
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31/1.2.3
qui.sex.sáb.dom
10h00
Feira à MOda aNtiga
Jardim Quinta da Granja
 

2sáb21h00 3dom11h00
teatrO | acOrdeM!   
eU Já cresci.
Auditório Carlos Paredes 

1.2sáb.dom 10h00
BeNFica dOs PeqUeNiNOs
dia MUNdial da criaNça
Parque Silva Porto
 

2.3sáb.dom 15h00
MaratONa de FUtsal*
Complexo Desportivo de Benfica
 

2.16sáb 12h00
aUlas NO JardiM – zUMBa
Jardim do Mercado
 

2.9.16.23.30sáb
09h45
clUBe cOrrida e caMiNHada
Ponto de Encontro: Complexo Desportivo 
de Benfica
 

3.17dom 10h00
aUlas NO JardiM – iOga
Jardim da Quinta da Granja

 

8.9.10sex.sáb.dom
arraial BairrO das 
Pedralvas
Largo Central do Bairro
 

8.9.10sex.sáb.dom
arraial “desPOrtO   
eM Festa!”
Praça do Fonte Nova
 

8.9.10.12sex.sáb.
dom.ter
arraial BairrO dO 
cHarqUiNHO
Largo do “Escondidinho”
 

9sáb
arraial calHariz
Bairro do Calhariz
 

10dom 08h00
BeNFica aveNtUra: 
cOasteeriNg*
Sesimbra
 

13.15.16.17 
qua.sex.sáb.dom
arraial BOavista
Bairro da Boavista
 

13qua
arraial FóFó
Clube Futebol Benfica

15.16sex.sáb
arraial agrUPaMeNtO            
57 BeNFica
Junto à Igreja de Benfica
 

15.16.17sex.sáb.
dom
arraial BairrO saNta crUz
Bairro Santa Cruz
 

16sáb 17h30
cOlOr Party – Festa 
eNcerraMeNtO giNásiO*
Complexo Desportivo Benfica
 

21.22
23.24 
graNde arraial de BeNFica
Alameda Padre Álvaro Proença
 

24dom 18h30
1ª cOrrida graNde arraial 
de BeNFica*
Parque Silva Porto

24dom 10h00
Feira da Bagageira
Junto ao Mercado de Benfica
 

29.30sex.sáb 09h00
BeNFica street Market
Praça do Fonte Nova
 

29.30sex.sáb 21h30
teatrO | aBaixO dO saNgUe
Auditório Carlos Paredes

palácio baldaya
 

2sáb 10h00
Feira de artesaNatO de 
BeNFica
Jardins do Palácio Baldaya
  

2sáb 10h00
7.14.21.28qui 19h00
WOrksHOP edUcar Pela 
POsitiva *
Ludoteca, Palácio Baldaya
  

2sáb 17h00
tertúlia POética aMérica 
MiraNda
Palácio Baldaya
  

8.17dom 17h00
clUBe zeN yOga *
Palácio Baldaya

  

3dom 11h45
ciNeMa-iNFaNtil  
FilMiNHOs à sOlta PelO PaÍs
Palácio Baldaya
  

9.16.30sáb 10h00
acãO de FOrMaçãO 
seNsiBilizaçãO da saúde 
MeNtal*
Sala de Informática

  

9.23sáb 11h00
saraU de POesia, tertúlia 
iN-FiNita
Biblioteca, Palácio Baldaya
  

9.23sáb 11h00
cONta-Me UMa História!
Ludoteca, Palácio Baldaya
  

14qui 18h00
Palestra sOBre O sUdáriO 
de tUriM lUdOteca
Salão Nobre Palácio Baldaya

  

18-29seg-sex
exPOsiçãO “acOrdadOs às 
escUras”                  
assOciaçãO casa dO Mar
Salão Nobre, Palácio Baldaya

  

19Junter a 11Julqua
exPOsiçãO saúde MeNtal 
“FOtOgraFicaMeNte”
Palácio Baldaya
  

20qua 19h00
driNk&draW BeNFica
Cafetaria Palácio Baldaya

 

29Junsex a 1Juldom
cOMPras NO Baldaya
Jardim do Palácio Baldaya
 

30sáb 22h00
óPera les eNFaNts                     
dU levaNt
Jardim do Palácio Baldaya

EM JUNhO FAZEMOS O qUÊ? * Sujeito a inscrição

entrada livre

parceiros oficiais:

matias 
damásio

Jorge
  palma

quim
barreiros

raquel 
tavares

21 23
22

24

21h30  [P1]

22h15  [P1]
22h15 [P1]

22h30  [P1]

24 dOMiNgO

17h30   FESTIvAL DE FOLCLORE [P1]

18h30   1ª CORRIDA gRANDE ARRAIAL 

           DE BENFICA [MATA]

19h30   NAKED "UM BARZINhO 

           E UM vIOLãO" [RUA]

21h00   TRAvESSA 
       DO CORRUPIO  [P1]

22h15   Jorge palma    [P1]

23 sáBadO

19h30   KUMPANIA ALgAZARRA [RUA]

21h00   MARChA DE BENFICA   

         MARChA DA BOAvISTA [RUA E P1]

21h30   raquel tavares    [P1]

23h15   SONS DO MINhO   [P1]

00h45   TRIBUTO POPULAR [P2]

22 sexta Feira

17h00   MARChAS INFANTIS [P1]

19h30   MARChINhA DO BOTEqUIM [RUA]

21h00   D’ALvA    [P1]

22h30   matias damásio    [P1]

00h15   DJ PAULINO COELhO [P2]

21 qUiNta Feira

19h00   TUNAS [RUA E P2]

21h00   SOUL BROThERS 

        EMPIRE   [P1]

22h30   quim barreiros    [P1]


