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CULTURA POPULAR 
 NAS RUAS 
DE BENFICA

REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS 
JORGE BARRADAS 

E ARQ. RIBEIRO TELLES

COCÓS DE CÃES 
NOS PASSEIOS

1º ANIVERSÁRIO 
PALÁCIO
BALDAYA

CALOR E TEMPO SECO 
PROVOCAM QUEDA ANORMAL

DE FOLHAS E RAMOS

BENFICA VENCE JUNTAR  
COM PROJETO DE REUTILIZAÇÃO  

ARTIGOS DE BEBÉ

ARÓMETRO
DE BENFICA O Palácio Baldaya recebeu no 

dia 17 de julho, a cerimónia 
de assinatura dos projetos do 
JUNTAr: Soluções Locais pa - 
ra a Economia Circular nas 
Juntas de Freguesia.

O JUNTAr é um fundo 
ambiental promovido pelo 
governo, que pretende ser um 
ins trumento financeiro para 
implementar soluções locais 
de economia circular. Das 110 
candidaturas apresentadas, fo-
ram aprovadas 55 candidatu-
ras vencedoras que promovem 
projetos amigos do ambiente, 

que diminuem a produção 
de resíduos e o desperdício 
alimentar, e promovem, entre 
outros, a sustentabilidade.

A Junta de Freguesia de Ben-
fica foi uma das vencedoras 
com o projeto “Baby Stuffs 
- Coisinhas de Bebé” que 
promove a reutilização de 
material de puericultura e 
redistribuição de alimentação 
infantil, permitindo conciliar 
o apoio à parentalidade na 1ª 
infância, com uma solução 
local de economia circular.

AMBIENTE

BALDAYA RECEBE 
VENCEDORES 
PROJETOS JUNTAR

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

NO REGRESSO 
ÀS ROTINAS, 
A RENOVADA APOSTA 
NA EDUCAÇÃO DAS 
NOSSAS CRIANÇAS

Com as respostas que preparámos em articulação 
com a comunidade educativa, assumimo-nos 
como parceiros do processo de crescimento  
dos vossos filhos.

Passado, presente e futuro cru-
zam-se na ação da Junta de 
Freguesia de Benfica. É também 
esse o sentido da nossa aposta 
numa oferta educativa que cor-
responda aos desafios do cresci-
mento e do futuro das nossas 
crianças e às necessidades atuais 
das suas famílias. Responder no 
presente, construir um futuro 
ainda melhor.

Em conjunto com a comuni-
dade educativa preparámos um 
novo ano letivo que prossegue 
as marcas de qualificação da 
oferta educativa de anos anteri-
ores, de qualificação dos equi-
pamentos e apresenta um con-
junto de novidades, com mais 
academias desportivas e cul-
turais para as crianças da Com-
ponente de Apoio à Família 
(CAF) e das Atividades de Ani-
mação e de Apoio à Família 
(AAAF), sob o tema “Ambiente 
e o Mundo”, despertando-os 
para uma maior consciência 
ambiental e mobilizando-as pa-
ra a adoção de comportamentos 
adequados à preservação dos 
recursos naturais e do ambiente 

no âmbito da sua vivência co-
munitária. Novos conteúdos e 
o avanço de projetos para re-
novados espaços de aprendiza-
gem como aconteceu com a 
requalificação total das escolas 
Jorge Barradas e Arquiteto Ri-
beiro Telles, no âmbito de um 
projeto da Câmara Municipal 
de Lisboa, o programa “Escola 
Nova”.

As Atividades de Enriqueci-
mento Curricular (AEC) acom-
panham a flexibilização dos 
conteúdos pedagógicos para 
aliar os interesses das crianças 
de novas aprendizagens com as 
necessidades impostas pelos 
ritmos laborais das famílias.

A Academia do Saber, como 
projeto complementar à com-
ponente curricular dos alunos 
do 2º ciclo das escolas de Ben-
fica, continuará a conjugar o 
Apoio ao Estudo diário com a 
dinamização de ateliers lúdi-
co-pedagógicos.

O projeto de Refeições Esco-
lares Saudáveis continuará a 
apostar no estabelecimento de 

hábitos alimentares de quali-
dade, de maior equilíbrio nutri-
cional e de crescente noção so-
bre o processo produtivo dos 
alimentos e a importância do 
combate ao desperdício alimen-
tar. Um esforço que procura 
incorporar os contributos con-
strutivos dos pais e das crianças, 
concretizado no fornecimento 
de cerca de 1110 refeições esco-
lares por dia.

Como a maior obra são as pes-
soas, prosseguiremos com a 
promoção das atividades des-
portivas, das expressões artísti-
cas e da introdução às novas 
tecnologias como partes inte-
grantes de uma estratégia inte-
grada de combate ao insucesso 
escolar, em que o contributo de 
cada um é importante para a 

construção de uma cidadania e 
de uma comunidade mais qua-
lificada, sustentada e justa.

Com as respostas que prepará-
mos em articulação com a co-
munidade educativa, assumi-
mo-nos como parceiros do 
processo de crescimento dos 
vossos filhos na certeza de que 
esse é um pilar importante para 
termos cidadãos melhores 
preparados para o futuro e para 
contarmos com uma comuni-
dade ainda mais coesa, qualifi-
cada e dinâmica. Com orgulho 
e sentido de futuro queremos 
continuar a trabalhar para que 
possamos dizer que também 
nas ofertas educativas integra-
das: Benfica tem!

Estou certa que, em conjunto, 

teremos um bom regresso às 
aulas, um bom ano letivo e 
bons resultados. É para isso que 
trabalhamos. No presente e pa-
ra o futuro.

Por último, destaco ainda o 
primeiro aniversário do Palácio 
Baldaya que é já hoje um espaço 
incontornável de conhecimen-
to, cultura e lazer em Benfica e 
na cidade de Lisboa. Um espaço 
que foi devolvido à comunidade 
e assumido por esta como uma 
renovada centralidade do pulsar 
da vida da Freguesia. Mais uma 
marca da valorização do nosso 
território, ao serviço das pes-
soas.

A Junta de Freguesia de Benfi-
ca participou, no passado dia 
18 de julho no Encontro Na-
cional de Qualificações no 
Centro de Congresso de 
Aveiro com a equipa do Cen-
tro Quali fica.
O Centro Qualifica de Benfi-
ca, a funcionar na freguesia 
desde 2017, já apoiou, em 
menos de um ano, mais de 
400 formandos ativos (desem-
pregados e empregados) em 
processos de reconhecimento, 
validação e certificação de 
competências.
O programa FormUp Benfica, 
que vai para o 4° ano de fun-
cionamento, conta já com 
mais de 1000 formandos em 

cursos de formação em áreas 
altamente especializadas e 
com elevados índices de em-
pregabilidade. Este programa 
tem como grande fator dife-
renciador a correspondência 
entre as necessidades dos em-
pregadores locais e a ade-
quação dos referenciais forma-
tivos. Os cursos são lançados 
apenas quando existe uma ne-
cessidade local identificada e 
quando o público alvo tem 
competências de base adapta-
das a essas necessidades de 
empregabilidade. 
72% de taxa de empregabili-
dade é a grande marca deste 
projeto de formação em Ben-
fica.

EDUCAÇÃO

BENFICA PARTICIPA NO ENCONTRO  
NACIONAL – 10 ANOS SISTEMA DE QUALIFICAÇÕES
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DESPORTO

PARKOUR EM BENFICA
O Parkour é a nova modalidade disponível no ginásio 

da Junta de Freguesia de Benfica!
O Parkour é uma modalidade cujo objetivo é ir de um ponto A a um 

ponto B, duma forma rápida e ultrapassando todos os obstáculos.  
A partir de setembro, aos sábados, entre as 9h00 e as 10h30.

Para mais informações e inscrições contacte a receção do Complexo 
Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica.

CULTURA

TERTÚLIA POÉTICA AMÉRICA MIRANDA
A Tertúlia Poética América Miranda, sob coordenação  

de Frassino Machado, retomará as suas atividades a partir  
da segunda quinzena de setembro.

A primeira apresentação pública da Tertúlia será dedicada  
ao DIA DOS POETAS onde será homenageada a fundadora  

desta Tertúlia, a Poetisa América Miranda e decorrerá  
no dia 6 de outubro às 17 horas, no Auditório Carlos Paredes.

O projeto Baby Stuffs – Coi-
sinhas de Bebé, apresentado 
pela Junta de Freguesia de 
Ben fica ao programa JUNTAr, 
foi um dos candidatos vence-
dores deste fundo promovido 
pelo governo para implemen-
tar soluções locais de econo-
mia circular. Este é um projeto 
que permite conciliar uma 
política pública de apoio à 
parentalidade na 1ª infância 
com uma solução local de 
economia circular.
Com o objetivo de combater o 
desperdício de bens da primei-
ra infância, o projeto Baby 
Stuffs – Coisinhas de Bebé 
consiste na recolha de bens 

necessários desde o nascimen-
to dos bebés até aos 36 meses 
de vida, e na redistribuição 
para famílias, futuras utiliza-
doras, promovendo a reuti-
lização do material de pueri-
cultura, como vestuário, ber  - 
ços, banheiras, etc. No que diz 
respeito à alimentação, o obje-
tivo é também alimentar sem 
sobrar, fazendo a recolha e 
distribuição de alimentação 
infantil, como leites, papas de 
fruta, sopas, entre outros, de 
forma a evitar o desperdício 
alimentar nas instituições lo-
cais de apoio à infância, como 
é o caso das creches, jardins de 
infância e escolas, à semelhan-
ça do que já é feito com o 

programa Desperdício Zero, 
em parceria com a Associação 
Dar e Acordar.
Com a implementação do 
projeto Baby Stuffs, a Junta de 
Freguesia de Benfica pretende 
contribuir para a diminuição 
do impacto ambiental negati-
vo que a indústria da puericul-
tura tem, e em simultâneo, 
mobilizar a população para 
que tome opções mais consci-
entes no âmbito da economia 
circular. Uma cidadania ativa 
no domínio do desenvolvi-
mento sustentável, permitirá 
construir uma sociedade mais 
racional e eficiente na uti-
lização dos seus recursos.

SOLIDARIEDADE

 “O COMPANHEIRO” ALCANÇA 1º LUGAR DO 
PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA

A Associação O Companheiro, em conjunto com a Questão de 
Igualdade - Associação para a Inovação Social, Nuclisol, Associação 
Humanidades, CERCI e Fundação Aga Khan - Portugal alcançou o 
1º lugar na candidatura ao Programa BIP/ZIP Lisboa com o projeto 
Vozes Miúdas - Ideias Graúdas que vai ser dinamizado no Bairro da 
Boavista. O projeto pretende ser um exercício ativo de cidadania, ao 

envolver as crianças na cidade onde habitam ou estudam.

AÇÃO SOCIAL

“BABY STUFFS - COISINHAS DE BEBÉ”
COMBATE AO DESPERDÍCIO ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO DE 
MATERIAL DE PUERICULTURA E REDISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 
INFANTIL É PROJETO VENCEDOR DO PROGRAMA JUNTAR

EVENTOS

TRADIÇÕES POPULARES 
ANIMAM RUAS DE BENFICA
A iniciativa “Popular-Inatel na 
Rua” trouxe a Benfica três dias 
de cultura popular oriunda do 
Norte, Centro e Sul do nosso 
país. Música, folclore, bailes, 
teatro, bombos e caretos, pas-
sando pela tradição dos 
pregões, aos cabeçudos e à 
gaita de foles, mas também 

pelo fado, jazz e cantares 
tradicionais. 
O evento teve entrada livre e 
resultou de uma parceria com 
a Fundação Inatel, que escol-
heu Benfica para trazer a Lis-
boa a 3ª edição desta iniciativa.
Ao divulgar as práticas tradi-
cionais portuguesas, um pou-

co por todo o país, o Popu-
lar-Inatel na Rua tem como 
objetivo salvaguardar o patri-
mónio imaterial da nossa cul-
tura.  Além de Lisboa, também 
as cidades de Braga, Bragança, 
Faro, Funchal, Leiria, Viana 
do Castelo e Viseu receberam 
esta iniciativa.

EDUCAÇÃO

AVANÇA A RENOVAÇÃO TOTAL 
DAS ESCOLAS JORGE BARRADAS 
E ARQUITETO RIBEIRO TELLES
Uma das grandes apostas da 
freguesia tem passado pela 
requalificação do Parque Esco-
lar, visível através das obras que 
decorreram nas escolas Parque 
Silva Porto e Pedro Santarém. 
Estes dois recintos estão de “cara 
lavada” e não são os únicos a 
sofrerem mudanças profundas.
Em Benfica, existem atual-
mente mais dois projetos de  
renovação total para requalifi-
car as escolas Jorge Barradas e 
Arquiteto Ribeiro Telles, no 
Bairro da Boavista. As duas 
obras inserem-se no âmbito do 
projeto “Escola Nova - pro-
grama de expansão e modern-
ização das escolas públicas de 
Lisboa” e os projetos finais já 

foram apresentado aos Agrupa-
mentos e Direção das Escolas, 
às Associações de Pais e à Jun-
ta de Fre guesia de Benfica. No 
passado mês de julho foi apre-
sentado o programa funcional 
da “nova” Escola Jorge Barra-
das, que além de considerar as 
necessidades atuais, foi deli-
neado tendo o cuidado de pro-
jetar também as necessidades 
futuras, e cujo resultado final 
beneficiou dos contributos e da 
participação da Associação de 
Pais, da Direção da Escola e da 
Junta de Freguesia. Esta escola 
vai passar a contar com um jar-
dim de infância com 3 salas, 
um novo ginásio, salas para a 
CAF, biblioteca, sala multi-

EVENTOS

BENFICA ACOLHE O “MERCADO 
DO FADO” NO PALÁCIO BALDAYA
DIAS 1 E 2 DE SETEMBRO
No regresso das férias, e para 
começar da melhor forma as 
comemorações do 1º ani-
versário do Palácio Baldaya, nos 
dias 1 e 2 de setembro a Junta 
de Freguesia de Benfica oferece 
à população o “Mer ca do do Fa-

do” com atividades diversas pa-
ra toda a família.
A programação deste dia conta 
com um mercado de inspiração 
Portuguesa, que vai da gas-
tronomia ao artesanato, do 
gourmet ao vestuário, dos  

vinhos e azeites à doçaria, da 
ouri vesaria às artes, literatura, 
discos e música.
Vários espetáculos de fado ama-
dor, tertúlias e jogos tradicio-
nais completam a progra mação, 
ao mesmo tempo que se servem 

vinhos e petiscos para honrar a 
verdadeira alma lusitana.
O “Mercado do Fado” é um 
evento que valoriza a cultura 
Portuguesa e a sua veia mais 
genuína e dá voz e palco a pro-
jetos locais de muita qualidade. 

Vamos contar com os melhores 
alunos de algumas escolas de fa-
do de Lisboa e outras revelações 
e surpresas. 
Dois dias com Portugal no 
coração.
Tome nota na sua agenda!

ESPAÇO PÚBLICO

PASSADEIRAS
RENOVADAS

A Junta de Freguesia de Benfica levou a cabo uma série  
de intervenções no espaço público, no sentido de melhorar  

as condições de mobilidade. Assim, nas últimas semanas foram 
repintadas mais de 200 passadeiras de atravessamento  

em diversas artérias da freguesia.

média, salas de reunião e a am-
pliação do refeitório.

O Programa “Escola Nova”, da 
Câmara Municipal de Lisboa, 

foi iniciado em 2008. Tem vin-
do a ser alargado e atualmente 
é constituído por 128 inter-
venções, em que 77 já foram 

efetuadas. A estimativa para o 
custo deste Programa tem um 
valor total aproximado de 
121,41 milhões de euros.
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PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO

Em Benfica, moram as 
melhores escolas de Lisboa. 

Há qualidade e também 
quantidade, com uma vasta 

oferta educativa desde a mais 
tenra idade.

CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA

1 CAI - CENTRO ACOLHIMENTO INFANTIL BOAVISTA
R. Rainha D. Brites, Lt 52/53 cvs,  
1500-534 Lisboa 
cai.boavista@scml.pt
 
2 CRECHE CASA DO BEBÉ 
R. Prof. Jorge da Silva Horta 3,  
1500-297 Lisboa 
casadobebecreche@gmail.com 
42 crianças
 
3 CRECHE RAINHA Dª LEONOR
R. Dr. Rafael Duque, 1500-249 Lisboa 
creche.rainhadleonor@misericordia-
amadora.pt 
 
4 INFANTÁRIO “O COLINHO DA RUTE”
R. das Pedralvas - Pavilhão 
Pré-fabricado, 1500-036 Lisboa 
secretaria@associacaorute.com 
72 crianças

5 JARDIM INFÂNCIA IGREJA N. SRA. AMPARO
R. Ernesto da Silva, 13D,1500-267 Lisboa 
centrosocialbenfica@sapo.pt 
100 crianças
 
6 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TÉCNICOS  
DO INFANTÁRIO “PEDRITA” 
Estrada Benfica, 533, 1500-085 Lisboa 
jardiminfantil.pedrita@gmail.com 
79 crianças
 
7 COLÉGIO SANTA CRUZ
Estrada de Buraca nº3 1500-117 Lisboa 
colegiostacruz@gmail.com 
56 crianças
 
8 JARDIM ESCOLA “O CARROCEL” 
Estrada Benfica, 682D, 1500-111 Lisboa 
esc.carrocel@gmail.com 
35 crianças

9 JARDIM DE INFÂNCIA Nº 1 DE BENFICA
Estrada de Benfica, 547 – 549,  
1500-085 Lisboa 
jin1.benfica@aebenfica.pt
90 crianças
 
JARDINS DE INFÂNCIA E 1º CICLO

10 JI E EB1 PROF. JOSÉ SALVADO SAMPAIO
R. Dr. Cunha Seixas, 1500-225 Lisboa 
eb1jss.ji3@gmail.com
JI: 75 crianças, 1ºciclo: 220 crianças
 
11 JI E.B. 1 PARQUE SILVA PORTO 
R. Dr. José Alberto Faria, 1500-242 Lisboa
apparquesilvaporto@gmail.com
JI: 91 crianças, 1º Ciclo: 240 crianças
 
12 JI E EB 1 PEDRO SANTARÉM
Estrada de Benfica, 535, 1549-020 Lisboa 
jipedro.santarem@aebenfica.pt 
eb1pedro.santarem@aebenfica.pt
JI: 90 crianças, 1º Ciclo: 204 crianças
 
13 JI EB 1 ARQUITETO GONÇALO RIBEIRO TELLES
Bº da Boavista, Rua 4, 1500-524 Lisboa
jiarquitecto.grtelles@aebenfica.pt
eb1arquitecto.grtelles@aebenfica.pt 
JI: 75 crianças, 1º Ciclo: 133 crianças
 
14 E.B. 1 JORGE BARRADAS
R. Jorge Barradas,1500-369 Lisboa 
eb1jorge.barradas@aebenfica.pt 
285 crianças
 
15 EXTERNATO GRÃO VASCO
Av. Grão Vasco, 40, 1500-338 Lisboa
direccao@graovasco.pt 
JI: 80 crianças, 1ºCiclo: 110 crianças com 1 
unidade de Ensino Integrado com classes 
Especializadas, e Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAU) com deficiência e 
necessidades educativas especiais
 
16 EXTERNATO DAS PEDRALVAS
Rua Maria Lamas, 1, 1500-438 Lisboa 
externatopedralvas@sapo.pt 
286 crianças
 
17 EXTERNATO SÃO CRISTOVÃO
R. Emilia das Neves, 7 - 7ª,  
1500-259 Lisboa
secretaria@saocristovao.com.pt 
158 crianças
 
18 EXTERNATO “O BEIRAL” 
Trav. Francisco Resende, 57,  
1500-289 Lisboa 
escolabeiral@gmail.com 
300 crianças

ESCOLAS 2º E 3º CICLO E SECUNDÁRIA 

12 E.B. 2. 3. PEDRO DE SANTARÉM
Estrada de Benfica, 535, 1549-020 Lisboa 
coordenacao.epsantarem@aebenfica.pt
890 crianças
 
19 E.B. 2.3. QUINTA DE MARROCOS 
Estrada de Benfica, 549, 1549-017 Lisboa 
aeqmarrocos@gmail.com 
561 crianças
 
20  E.B. 3 E SECUNDÁRIA JOSÉ GOMES 

FERREIRA (9º AO 12º ANO)
R. Prof. José Sebastião e Silva,  
1500-500 Lisboa 
direcao.esjgferreira@aebenfica.pt 
1099 crianças
 
21 EXTERNATO ÁLVARES CABRAL
Cursos Profissionais, 3ºCiclo e Secundário
Estrada Benfica, 628, 1500-108 Lisboa 
externatoalvarescabral@ensinus.pt

ENSINO SUPERIOR
 
22 ESCOLA SUPERIOR EDUCAÇÃO DE LISBOA 
R. Carolina Michaelis Vasconcelos - Edif. 
C - 1º, 1549-003 Lisboa 
eselx@eselx.ipl.pt 
 
23 ESCOLA SUPERIOR COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Campus de Benfica do IPL 
Edifício B, 1549-014 Lisboa 
servicos_academicos@escs.ipl.pt 
 
24 ESCOLA SUPERIOR MÚSICA LISBOA 
Campus de Benfica do IPL,  
1500-651 Lisboa
esml@esml.ipl.pt 

INSTITUIÇÕES DE APOIO AO ENSINO

25 CAMBRIDGE SCHOOL
Av. Uruguai, 6 - 1º, 1500-613 Lisboa
benfica@cambridge.pt
 
26 CENTRO DE ESTUDOS “O URSO”
Educação musical e acompanhamento  
de estudos 
Rua Lucília Simões, 8A, 1500-387 Lisboa 
urso.estudos@gmail.com
 
27 APTO - APOIO PEDAGÓGICO TOTAL
JI, 1ºC, 2ºC, 3ºC, Ensino Secundário,  
Ensino Superior
Est. Benfica, 729 - 1º D, 1500-089 Lisboa
apto@netcabo.pt
 
28  ASSOCIAÇÃO TEMPOS LIVRES E APOIO À FAMÍLIA 

“OS PUTOS TRAQUINAS”
JI e 1ºciclo
Rua Rainha D. Brites - Pav. ATL, Bairro da 
Boavista, 1500-534 Lisboa
geral@osputostraquinas.pt
 
29 4BRAIN CENTRO DE ESTUDOS BENFICA.
Praça Artur Portela, 2A, 1500-061 Lisboa 
Benfica@4brain.pt
 
30 ACADEMIA DO SABER
2º ciclo
Estrada de Benfica Nº549, 1549-017 
academiadosaber@jf-benfica.pt
 
31 KNOW MORE, APOIO ESCOLAR/ FORMAÇÃO 
2º e 3º ciclos, secundário 
Praça Professor Santos Andrea 16-A, 
1500-510 Lisboa 
knowmoreportugal@gmail.com
 
32 WALL STREET ENGLISH
Est. de Benfica, 462C, 1500-104 Lisboa
info@wsenglish.pt
 
33 EDUCATE -CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO
Do 1º ciclo ensino básico ao Superior
Praça Professor Santos Andrea 13-A, 
1500-510 Lisboa 
secretaria@educate.pt
 
34 GRANDES REGUILAS – CENTRO DE ESTUDOS
Do 1º ciclo Ensino Básico ao Secundário
R. Jorge Barradas 52, 1500-438 Lisboa
geral@grandesreguilas.pt
 
35  GROWN UP - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO & EDUCAÇÃO
R. Maria Lalande 19, 1500-064 Lisboa
centro.growup@gmail.com

36  UNISBEN - UNIVERSIDADE  
INTERGERACIONAL DE BENFICA

Rua Dr. José Baptista de Sousa,  
1500-244 Lisboa
stimuli.unisben@sapo.pt
+ de 100 disciplinas, 800 alunos

Creches, escolas do 1º e 2º ci-
clos, ensino secundário e ensino 
superior - que inclui até uma 
Universidade Sénior - traçam o 
retrato de uma freguesia ideal 
para crescer e aprender. Em 
Benfica, moram as melhores es-
colas de Lisboa. Há qualidade e 
também quantidade, com uma 
vasta oferta educativa desde a 
mais tenra idade.
Os pais das crianças e jovens da 
freguesia têm a possibilidade de 
escolher entre instituições 
públicas e privadas. O parque 
escolar inclui 13 escolas públi-
cas, (seis das quais com inter-
venção direta da Junta de Fre-
guesia nos refeitórios), com 
Componente de Apoio à Famí-
lia e Atividades de Enriqueci-
mento Curricular. O leque de 
opções alarga-se a 13 escolas 
privadas e três instituições de 
ensino superior - inseridas no 
Instituto Politécnico de Lisboa 
– e, finalmente, uma Universi-
dade Sénior.
Com mais um ano letivo aí à 
porta, a Junta de Freguesia tem 
vindo a trabalhar com os 
agrupamentos escolares e há 
muitas novidades. Este ano, 

Benfica vai ter mais academias 
desportivas e culturais para as 
CAF e AAAF. O mote do proje-
to educativo deste ano é o “Am-
biente e o Mundo”, que pre-
tende abordar temas como a 
Água, Energia, Ecossistemas ou 
Reciclagem. Através de jogos, 
experiências e visitas, as crianças 
e jovens tomam consciência dos 
problemas atuais relacionados 
com o meio ambiente.
Os programas pedagógicos das 
CAF e AAAF, em funcionamen-
to nas escolas, continuam a dar 
ênfase à prática desportiva, com 
as Academias ActiveStart. Nos 
jardins de infância há aulas gra-
tuitas de ioga, judo, ginástica, 
natação e futsal. No 1º ciclo, a 
oferta inclui judo, natação, 
hóquei em campo, ioga, râgue-
bi, esgrima, badminton, bas-
quetebol e futebol. Há, ainda, a 
vertente artística e a iniciação às 
novas tecnologias - Inf4Kids 
e Benfica Digital. Este último, 
contou no último ano letivo, 
com um investimento de  
22 mil euros, para a compra de 
300 tablets, 8 quadros interati-
vos, 8 projetores e 6 portáteis 
para as escolas.

Nas AEC também há mudanças 
profundas, acompanhando a 
ten dência de flexibilização cur-
ricular, com a introdução das 
disciplinas de Dança e Movi-
mento, Fotografia e Multi-
média, Oficinas Musicais e a 
aposta na Expressão Plástica. 
Também a criação de blocos de 
2 horas de AEC irá permitir 
melhorar as práticas pedagógi-
cas e aprofundar conhecimen-
tos, de uma forma assumida - 
mente lúdica e muito brincada.
A Academia do Saber, que entra 
no seu quarto ano, é um projeto 
complementar à componente 
curricular dos alunos do 2º ciclo 
(5º e 6º anos de escolaridade) 
das escolas de Benfica, com 
valências de Ocupação de Tem-
pos Livres (OTL) e Centro de 
Estudos. O objetivo é dar res-
posta no apoio às tarefas esco-
lares e, além do estudo diário, 
dinamizar ateliers lú dico-pe-
dagógicos nas áreas de Infor-
mática, artes plásticas, dança, 
desporto, teatro e Escrita Criati-
va. Estas atividades são ferra-
mentas de combate ao insucesso 
escolar e promovem hábitos de 
vida saudáveis.

Por falar em ser saudável, a ali-
mentação é outra das grandes 
preocupações nas escolas. Por 
isso mesmo, o projeto de refei-
ções escolares saudáveis nos jar-
dim-de-infância e escolas do 1º 
ciclo do ensino básico da rede 
pública, com gestão da Junta de 
Freguesia de Benfica, já vai no 
terceiro ano de funcionamento, 
registando-se desde aí melhoria 
do nível de satisfação das cri-
anças (e encarregados de edu-
cação) com as refeições. Atual-
mente, são fornecidas  diaria - 
mente 1110 refeições escolares, 
com o intuito de melhorar a 
qualidade e a variedade da ali-
mentação das crianças e jovens. 
Educar para hábitos alimentares 
corretos também é prioridade, 
com atividades e projetos sobre 
a importância da alimentação 
saudável, da cadeia produtiva 
dos alimentos e da relevância de 
evitar o desperdício alimentar, 
com atividades complementares 
como visitas a quintas, semanas 
das sopas, saladas em família, 
workshops em alimentação 
saudável e higiene alimentar, 
entre outras, o que contribui 
para diminuir o desperdício de 
produtos e alimentos.

EDUCAÇÃO

AS MELHORES ESCOLAS 
DE LISBOA MORAM 
EM BENFICA
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CULTURA

“NA AUSÊNCIA DO MEU CORPO”, NO AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES

A Dança regressa em setembro ao Auditório Carlos Paredes que 
recebe, nos dias 7 e 8 de setembro, a partir das 21h30, o espetáculo 

“Na ausência do meu corpo”. Produzido por Marina Nabais, 
tem a duração aproximada de 40 minutos e promete focar o que 
fica na ausência do corpo, como uma memória de permanente 

transformação. 

AMBIENTE

LISBOA VAI SER A 
CAPITAL VERDE EUROPEIA EM 2020

A capital portuguesa ficou à frente das cidades de Ghent, na 
Bélgica, e Lahti, na Finlânda, e foi escolhida como a Capital 
Verde Verde Europeia, em 2020. Esta iniciativa é dedicada a 

cidades com mais de 100 mil habitantes. A Câmara Municipal de 
Lisboa terá agora de elaborar um plano de atividades dedicadas ao 

ambiente, a realizar em 2020.

EDUCAÇÃO

MANUAIS ESCOLARES GRATUITOS!
Para os alunos a frequentar as escolas públicas do Concelho de Lisboa,  

a Câmara Municipal assegura gratuitamente os manuais até ao 12.º ano.
Para receber o seu “voucher” deverá utilizar a plataforma  

“MEGA – Manuais Escolares GrAtuitos”, do Ministério da Educação. 
Depois do registo feito, é criado um código, associado ao número de 

contribuinte do encarregado de educação do aluno, que vai permitir o 
levantamento dos manuais em qualquer uma das livrarias aderentes.

Saiba mais em https://manuaisescolares.pt/

Uma vida dedicada à arte, o 
bichinho que sempre o acom-
panhou, com um especial fas-
cínio pela cidade de Lisboa. 
Assim se traça na perfeição o 
percurso de Real Bordalo, ar-
tista plástico intimamente 
ligado a Benfica, a freguesia 
onde viveu durante mais de 
quatro décadas.
O aguarelista deixou-nos, 
em 2017, mas as viagens pe-
las paisagens - eternizadas 
nos quadros que pintou- e o 
cheiro das aguarelas, as lem-
branças das conversas, en-
tre outras tantas memórias, 
vivem através da companheira 
de uma vida, Maria Guiomar 

Silva, a mulher com quem es-
teve casado durante 58 anos 
e que o recorda com enorme 
saudade.
Artur Real Chaves Bordalo da 
Silva nasceu em Lisboa, em 
1925, e despertou cedo para 
o mundo das artes plásticas. 
“Era pequenino, tinha sete 
anos quando tudo começou, 
fez umas cabrinhas e o tio fi-
cou admirado, e ficou com o 
desenho”, explica. A primeira 
obra ficava perdida nas mãos 
de um familiar, mas não fal-
taram esboços e quadros, que 
ganharam vida através dos 
pincéis manejados com mes-
tria.

PERSONALIDADES

REAL BORDALO
MAIS DE QUATRO 
DÉCADAS A CRIAR ARTE 
EM BENFICA

Não lhe faltava talento, mas 
na escola “tinha más notas”, de 
acordo com o relato da esposa. 
Acabou por ir estudar desenho 
para a Sociedade Nacional de 
Belas Artes, “porque bastava 
ser sócio e ele não tinha din-
heiro, teve de ir trabalhar ce-
do”, acrescenta.
Depois do 25 de Abril, a 
família mudou-se para Ben-
fica, onde Real Bordalo esta-
beleceu o seu atelier. Maria 
Guiomar explica que o mari-
do “pintava em casa, em Ben-
fica, onde tinha o atelier, mas 
não parava, enquanto almoça-
va se estava num sítio bonito, 
ia pintando enquanto espera-
va. Trazia logo uma caixinha 
com as aguarelas”.
Não é de estranhar que tenha 
retratado em várias obras, lo-
cais da freguesia de Benfica, 
que foram mudando ao lon-
go das últimas décadas: “lo-
cais que hoje são jardins, eram 
zona de mata”. Os quadros de 
Real Bordalo são verdadeiras 
impressões realistas em que 
“apetece tocar”, fruto da ob-
servação e das muitas viagens 
dentro e fora do país. Maria 
Guiomar acompanhava sem-
pre o marido nesses passeios. 
“Viajei sempre com ele, para 

diversos países e também em 
todo o Portugal, pintou o país 
quase todo. Em Benfica, toda 
a gente o conhecia.”
O neto foi o único a seguir-lhe 
as pisadas e foi no atelier, da 
casa em Benfica, que começou 
a descobrir uma vocação  
através dos ensinamentos do 
avô. Hoje, dispensa apresen-
tações. Bordalo II dá cartas no 
mundo artístico e enchia de 
orgulho o seu tutor. “Ele ficava 
muito vaidoso, era um grande 
orgulho. Já não viu a exposição 
que ele fez e teve sete mil vis-
itantes. Mas viu outras obras, 
como o Guaxinim, em Belém”, 
revela Maria Guiomar.
Também Bordalo II tinha um 
apreço especial pelo avô: “o 
meu neto é que disse que ia 
desmanchar a pintura do avô, 
porque ele fala muito nele, 
presta-lhe uma homenagem, 
foi sempre com o avô que 
aprendeu”, conclui.

Ao longo da sua vida, Real 
Bordalo foi também pintor 
na Fábrica da Cerâmica Cons-
tância Faiança Bastitini, de-
senhador técnico, retocador 
de rotogravura e desenhador 
maquetista no Diário de Notí-
cias.
Conviveu com outros grandes 
artistas portugueses do seu 
tempo, como Mário Eloy ou 
Almada Negreiros, e a sua 
obra encontra-se representa-
da no Museu José Malhoa, nas 
Caldas da Rainha, em museus 
municipais de cidades como 
Lisboa, Lagos, Porto e San-
tarém, e em coleções particu-
lares de França, Japão, Itália, 
Estados Unidos e Alemanha.

A PARTIR DO PRÓXIMO DIA 
6 DE SETEMBRO, TAMBÉM VAI 
SER POSSÍVEL VISITAR AS OBRAS 
DE REAL BORDALO, EM BENFICA, 
NUMA EXPOSIÇÃO QUE VAI TER 
LUGAR NO PALÁCIO BALDAYA

DESPORTO

O PALÁCIO BALDAYA 
ESTÁ DE PARABÉNS! 

O Palácio Baldaya está de 
parabéns pelo primeiro 
aniversário, depois de ter aber-
to as portas ao público a 1 de 
setembro, do ano passado. As 
obras de requalificação, leva-
das a cabo pela Junta de Fre-
guesia, transformaram este 
edifício emblemático num es-
paço privilegiado que dina-
mizou a vida cultural, em 
Benfica.
Mas a história do Baldaya é 
muito mais antiga, já que foi 
oferecido a D. Maria Joanna 
Baldaya como presente de 
casamento, em 1840. Ao lon-
go dos anos, chegou a funcio-
nar como um hotel, nos finais 
do século XIX, e no início do 

século XX foi vendido ao Es-
tado, que ali instalou o Labo-
ratório Nacional de Investi-
gação Veterinária.
Um século depois, acolhe um 
espaço de cowork, uma biblio-
teca e uma ludoteca com ati-
vidades para as crianças, salas 
de formação e exposições. Os 
seus jardins têm recebido inú-
meras atividades, com concer-
tos dos mais diversos géneros 
musicais, como fado, ópera, 
jazz ou música tradicional 
portuguesa. Destaque tam-
bém para outras iniciativas, 
que incluem espetáculos desti-
nados às crianças, com peças 
de teatro infantil e leituras de 
contos.

Com uma forte adesão a todos 
os eventos, por parte da popu-
lação, o Baldaya é hoje o gran-
de polo cultural da freguesia, 
contribuindo para que haja 
cada vez mais vida nas ruas de 
Benfica. 
Numa altura em que se celebra 
o primeiro aniversário depois 
da inauguração, há propostas 
que pretendem agradar a to-
dos os gostos. Um Mercado 
do Fado, uma oficina de origa-
mi, peças de teatro, concertos 
no Jardim, cinema ao ar livre, 
uma exposição de pintura, e, 
até, um clube de leitura.
Fica feito o convite! Venha 
celebrar connosco!

SETEMBRO
DANÇA NA AUSÊNCIA DO MEU CORPO  
MARINA NABAIS ASSOCIAÇÃO CULTURAL
7,8SEX/SÁB21:30 AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES

CONCERTO CADERNOS DE VIAGENS
8SÁB18H00 JARDIM PALÁCIO BALDAYA

TEATRO REFLEXOS TENDA PRODUÇÕES
20,21,22QUI/SEX/SÁB21H30•23DOM17H00
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

23DOM11:30
CINEMA INFANTIL FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

29SÁB18:00
FADO FÁBIA REBORDÃO
JARDIM PALÁCIO BALDAYA

29SÁB22:00
CONCERTO PZ JARDIM PALÁCIO BALDAYA

OUTUBRO
9TER21:30
DIÁLOGOS AO LUAR (COM LIBERDADE DE PENSAR!...)
O MEU CORPO É UM CAVALO À SOLTA! - ENGATE, 
AMOR E SEXO KAMIKAZE PALÁCIO BALDAYA

13,14SÁB,DOM
FESTIVAL LISBOA IDADE, JUNTA A FAMILIA
13 17:00 BÁRBARA BANDEIRA
13 20:30 BLAYA
14 15:30 NOVAS VOZES DE ABRIL
14 17:00 ÁUREA
QUINTA DA GRANJA

12,19,26SEX21:30
TEATRO DE IMPROVISO COMIX 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
 
20SÁB21:30
CONCERTO JANEIRO 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

21DOM11:30
CINEMA INFANTIL FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

27SÁB21:30
CONCERTO BUGANVÍLIA - JOÃO AFONSO E ROGÉRIO 
PIRES AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

28DOM15:00
ENCONTRO DE COROS
LOCAL A DESIGNAR

NOVEMBRO
 
2SEX21:30
TEATRO DE IMPROVISO COMIX 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

9,10,11SEX,SÁB,DOM
FESTA DA SOPA E DA CASTANHA

11DOM11:30
CINEMA INFANTIL FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

13TER21:30
DIÁLOGOS AO LUAR (COM LIBERDADE DE PENSAR!...)
TRIPS NÃO SÃO VIAGENS - BEBER... BEBER!...
BEBER!!!... (E OUTRAS COISAS, PÁ!) E DEPOIS?
PALÁCIO BALDAYA

8,15,22,29QUI21:30
CONCERTO FERNANDO PEREIRA  
APRESENTA CONCERTO DE LUA NOVA 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

16,17,18SEX,SÁB21:30DOM16:00
CONCERTO NOVAS VOZES DE ABRIL
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

23,24SEX,SÁB
FESTIVAL MENTAL 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

27TER21:00
FESTIVAL DO FADO 
AUDITÓRIO ESCOLA SUPERIOR DE 
MÚSICA

30SEX21:30
FADO MARIA ARMANDA 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

DEZEMBRO
6,13,20QUI21:30
MÚSICA FERNANDO PEREIRA 
APRESENTA CONCERTO DE LUA NOVA
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

7SEX21:30
CONCERTO TRAVESSA DO CORRUPIO 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

7SEX21:30
CONCERTO DE NATAL 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

11TER21:30
DIÁLOGOS AO LUAR (COM LIBERDADE DE PENSAR!...)
E SE UM DIA EU ACORDAR MORTO? VAI SER UMA 
CHATICE, PÁ! - O SUICÍDIO PARA ALIVIAR O PESO DA 
EXISTÊNCIA PALÁCIO BALDAYA

11A16TER,QUA,QUI,SEX,SÁB,DOM
MERCADO DE NATAL JARDIM DO MERCADO

16DOM16:00
CONCERTO GREGORIANO IGREJA DE BENFICA

MENSALMENTE, 
A PARTIR DE OUTUBRO
1º SÁB CADA MÊS17:00
TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL
BENFICA 

“Guaxinim”, Bordalo II (Neto de Real Bordalo)

“Parque Silva Porto”, Real Bordalo, 1997
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DESPORTO

CANYONING E SURVIVOR 
NO BENFICA AVENTURA

CIDADANIA

ESPAÇO CIDADÃO BENFICA
Há mais de um ano no edifício da Junta de Freguesia de Benfica, o 
Espaço Cidadão funciona como um balcão único que disponibiliza 

serviços de diversas entidades. Neste espaço, os cidadãos podem 
tratar de assuntos da sua vida quotidiana como por exemplo a 

revalidação da carta de condução, alterações ao cartão do cidadão, e 
outros relacionados com o Instituto da Segurança Social, Caixa Geral 

de Aposentações, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ADSE ou 
Autoridade Tributária.

CULTURA

CLUBE DE LEITURA BALDAYA 
A partir de setembro vai nascer no Palácio Baldaya um clube de leitura!

Se devora livros ou se gosta simplesmente de boas conversas sobre 
obras literárias, venha conhecer no próximo dia 15 de setembro pelas 

10h, o Clube de Leitura do Palácio Baldaya.
O Clube de Leitura do Palácio Baldaya, irá funcionar na biblioteca  
e será dinamizado por José Ribeiro da histórica Livraria Ulmeiro.

Para mais informações e inscrições contactar:  
EDITAR | oficina de edição | geral@oficinaeditar.com

DESPORTO

CLUBE CORRIDA E CAMINHADA
O Clube Corrida e Caminhada está de regresso em setembro. 
O ponto de encontro será aos sábados às 9.30h no Complexo 

Desportivo de Benfica. Durante o mês de setembro, esta atividade 
realiza-se também às 4ªs feiras a partir das 18h45.

O Clube de Caminhada e Corrida é uma iniciativa gratuita, a 
decorrer em percursos variados no Parque Florestal de Monsanto.

Participe!

SAÚDE

CICLO DE ENCONTROS DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL

“Empregabilidade e Doença Mental” é o tema do 4º encontro do 
Ciclo de Encontros do Núcleo de Saúde Mental, a realizar a 19 de 

setembro, pelas 17.30h, no Auditório Carlos Paredes.
Com este encontro pretende criar-se um momento de partilha de 

informação, abordando o tema da empregabilidade na saúde mental, 
com espaço para questões por parte do público.

Esta iniciativa tem entrada livre e é dirigida a toda a população.

EDUCAÇÃO

AÇÕES DE FORMAÇÃO 
PARA TODOS ATÉ 
AO FINAL DO ANO
Em Benfica, não faltam pro-
postas de formação até ao final 
deste ano, em áreas tão diferen-
ciadas como o comércio, a ali-
mentação saudável, educação 
ou negócio.
As escolas vão ter um papel im-
portante a desempenhar, já que 
é aí que se desenrolam algu-
mas destas ações, que se des-
tinam quer aos pais, quer aos 
funcionários. Para os encarre-
gados de educação, o objetivo 
é “Educar pela positiva”, en-
quanto os auxiliares educativos 
e os monitores CAF recebem 
ensinamentos sobre gestão e 
mediação de conflitos. Nu-

ma altura em que se pretende 
melhorar cada vez mais a quali-
dade das refeições escolares, há 
também uma formação para 
as cozinheiras dos refeitórios, 
dos agrupamentos de Escolas 
de Benfica, e que vai ensinar 
dicas e truques para uma ali-
mentação mais saudável.
No âmbito empresarial, de 17 a 
21 de setembro, das 19h às 22h, 
tem lugar uma ação intitula-
da “Gestão de Micronegócios”. 
Esta formação destina-se aos 
Associados da +Benfica e vai 
ter uma carga horária de 15 
horas. Os centros de inovação 
de Lisboa, como é o caso do 

Cowork Baldaya, são os desti-
natários de uma formação so-
bre empreendorismo e cowork. 
Já a produtividade e conquis-
ta do mercado são os temas 
de uma ação direcionada aos 
comerciantes de Benfica, que 
fazem parte da alma da nossa 
freguesia. Os técnicos de pisci-
nas vão ter a oportunidade de 
fazer uma formação com a du-
ração de 5 horas, a realizar na 
primeira semana de setembro, 
das 9h às 14h, sobre a gestão 
destes espaços.
Nem todas as iniciativas se di-
rigem a um alvo específico, e o 
público em geral vai poder in-

As origens da quinta perde-
ram-se no tempo, sendo que 
o local foi mudando de nome, 
ao longo dos séculos. As fontes 
mais antigas referenciando 
o lugar datam de 1756 e 
atribuem a propriedade da 
Quinta a Pedro Caetano Brum 
Pimentel e a D. Mariana Cata-
rina de Pastori.
A bela propriedade, de palácio 
e jardins elegantes, deve-se a 
João António Lopes Pastor, 
abastado negociante de sedas, 
em meados do século XIX. 
Este protegeu a famosa atriz 
Mariana Torres e, mais tarde, 
ajudou Madame Deville, 
tendo perfilhado duas filhas 
desta senhora, uma delas veio a 

viver com Almeida Garrett e a 
outra casou com um indivíduo 
chamado Couraça que veio a 
ser, também, proprietário des-
ta quinta. Na segunda metade 
do século XIX, pertencia a José 
Maria Pastori e era conhecida 
como Quinta do Macaísta.

O local foi colocado à dis-
posição da infanta D. Maria 
Amélia, filha de D. Pedro IV, 
que aqui veio procurar alívio 
para a sua doença (a Infanta 
morreu de tuberculose em 
1853).

A propriedade, foi passando 
por diversas mãos até entrar 
para a posse da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, que a vendeu 

ao Patriarcado, em inícios do 
século XX. Em 1960 é inau-
gurada a Casa do Retiro pelo 
Cardeal Patriarca de Lisboa e 
em 2016, o Grupo Renascença 
instala-se no espaço.
A quinta sofreu várias alter-
ações ao longo do tempo. 
Atualmente, para além do belo 
jardim envolvente, são dignas 
de nota a fachada principal 
e o terraço da casa nobre. O 
edificado segue um modelo de 
quinta relativamente comum 
nos arredores de Lisboa, com 
um corpo principal formando 
um quadrado, ao qual se en-
costa, na parte posterior, uma 
correnteza de dependências 
frutuárias, alongando-se para 

a banda direita do edifício de 
forma a receber o pátio. Ao 
nível da fachada, a parte de 
residência é marcada por um 
corpo central, enquadrado por 
pilastras levemente salientes, 
com remate em frontão tri-
angular com terminação em 
forma de urna. O edifício é 
coroado por uma platibanda 
marcada nos cantos por urnas 
e, no eixo do corpo central, por 
pináculos. À direita do edifício, 
um muro define o pátio, sendo 
a abertura, em meia-laranja, 
marcada por cunhais pétreos 
e o portão ao centro inscrito 
entre cunhais almofadados, 
coroados de urnas estilizadas. 
No interior, merece destaque o 

terraço, com azulejos repetin-
do, na parede, os motivos do 
corrimão de ferro fundido da 
escadaria que lhe dá acesso, e 
um grande painel na parede de 
fundo, datável de cerca de 1780 
e atribuível à Fábrica do Rato. 
É uma obra de gosto rococó, 
de modelação arquitetónica 
em trompe-l’oeil, dividindo 
três cenas enquadradas por 
cartelas de concheados e flores. 
Representam, as laterais, 
duas cenas galantes de jogo e 
comida ao ar livre, e a central, 
o encontro de Apolo com Di-
ana. No pátio inferior, há um 
registo de azulejos da mesma 
data, representando Santo 
António com o Menino Jesus

BENFICA FOOTSTEPS

QUINTA DO 
BOM PASTOR

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.

Canyoning e Descida do Zê-
zere no fim de semana de 21 a 
23 de setembro, e fim de se-
mana “Survivor 30 km - Au-
tonomia Total” de 4 a 7 de 
outubro, são as próximas ativi-
dades do Benfica Aventura!
O “Benfica Aventura” é um 
programa que tem como prin-

cipal objetivo promover o 
Des porto e o Turismo Aventu-
ra junto à população de Benfi-
ca, proporcionando a oportu-
nidade de praticar Desporto 
Aventura a baixos custos.
Com estas atividades pre-
tende-se aproximar a popu-
lação dos espaços verdes e sen-

sibilizar a freguesia para as 
questões ambientais e para um 
estilo de vida mais ativo e sau-
dável!
Para participar nestas ativida- 
des basta inscrever-se, aceden-
do ao formulário disponível 
em www.jf-benfica.pt

5,12,19,26
QUA18H45
CLUBE CORRIDA E 
CAMINHADA
Ponto de Encontro: Complexo 
Desportivo de Benfica
 

7,8 SEX,SÁB21H30
DANÇA
NA AUSÊNCIA DO MEU 
CORPO, DE MARINA NABAIS
Auditório Carlos Paredes

8SÁB 10H00
FEIRA DE ARTESANATO
Jardim, Palácio Baldaya

8,15,22,29 
SÁB9H30
CLUBE CORRIDA E 
CAMINHADA
P. de Encontro: C. Desportivo Benfica*

16DOM18H00
DANÇAS AFRICANAS - 
DANÇAR A CIDADE 
LISBOA NA RUA
Jardim Eucaliptal de Benfica

17 A 21SEG A SEX – 
19H00 ÀS 22H00
AÇÃO FORMAÇÃO  
GESTÃO DO
 MICRONEGÓCIO
Palácio Baldaya ou Portas Benfica *

19QUA17H30
4º ENCONTRO SAÚDE 
MENTAL EMPREGABILIDADE E 
DOENÇA MENTAL
Auditório Carlos Paredes*

20,21,22QUI,SEX 
SÁB21H30
23DOM17H00
TEATRO REFLEXOS
Auditório Carlos Paredes

21 A 23SEX A DOM
CANYONING E DESCIDA  
DO ZÊZERE
Rio Zêzere*
 

23DOM11H30
CINEMA INFANTIL 
FILMINHOS 
À SOLTA PELO PAÍS
Auditório Carlos Paredes

EM SETEMBRO FAZEMOS O QUÊ? 

* Sujeito a inscrição

tegrar ações de formação sobre 
cuidadores informais e gestão 
de eventos. A Junta de Freguesia 
de Benfica continua a apostar 
na qualificação, relevante pa-
ra o desenvolvimento pessoal 
e profissional dos indivíduos, 

mas também para os objetivos 
das várias organizações.
Com este leque de oportuni-
dades formativas, só tem mes-
mo de escolher aquela que mais 
se adequa às suas necessidades. 
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UM MÊS 
DE BALDAYA 
EM FESTA

HÁ FESTA  
NA BIBLIOTECA
14,15,16SEX/SÁB/DOM

ATIVIDADES NA 
BIBLIOTECA 
E LUDOTECA

14SEX11:00
HISTÓRIAS QUE NOS 
ENSINAM – “O MEU 
LIVRO”

14SEX15:00 
CONVERSAS DE PALMO 
E MEIO, COM ISABEL 
RICARDO

15SÁB10:00 
CLUBE DE LEITURA

15SÁB11:00 
CONTA-ME UMA 
HISTÓRIA! – “O SEGREDO”

15SÁB15:00 
CAÇA AO TESOURO, 
PINTURAS FACIAIS, 
MOLDAGEM DE BALÕES

16DOM15:00 
15H00 OFICINA DE 
ORIGAMI

BIBLIOTECA/LUDOTECA

BENFICA AO LUAR
15,16SÁB/DOM21:30

CINEMA AO AR LIVRE

OPEN DAY
21,22SEX/SÁB10:00/19:00
OPEN DAY DA COMUNIDADE  
COWORK BALDAYA

COWORK BALDAYA

O SEGREDO 
DA MANA LISA
21SEX21:30
TEATRO PAPA-LÉGUAS

TEATRO

DO LIXO SE FAZ UM 
BICHO! (OU OUTRA 
COISA QUALQUER…)
22SÁB11:00
TEATRO PAPA-LÉGUAS

[ Atividade para pais e filhos, a partir 
dos 4 anos. Requer inscrição prévia ] 

TEATRO

MERCADO DO FADO
1,2SÁB/DOM10:00/19:00
SESSÕES ÀS 13:30 E 16:30

FADO

REAL BORDALO, UM 
PINTOR DE BENFICA
6 SETEMBRO A 4 OUTUBRO
INAUGURAÇÃO, 6 SET ÀS 18:30

EXPOSIÇÃO

NAKED UM BARZINHO 
E UM VIOLÃO
8SÁB21:00

CONCERTO

CADERNO  
DE VIAGENS
8SÁB18:00

CONCERTO ACORDEÃO

CORRE, CORRE 
CABACINHA!
23DOM11:00
TEATRO PAPA-LÉGUAS

TEATRO

FÁBIA REBORDÃO
29SÁB18:00

CONCERTO

PZ
29SÁB22:00

CONCERTO

LIBERTY BIG BAND
30DOM16:30

CONCERTO

Programação sujeita a alterações


