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BALDAYA
COMEMORA
1º ANIVERSÁRIO
Um mês  
de Baldaya 
em festa Pág. 06

JORNAL

 “LISBOA IDADE - 
JUNTA A FAMÍLIA” 
É EM BENFICA! Pág. 4
Aurea, Jimmy P e Bárbara 
Bandeira em Benfica, são 
cabeças de cartaz no Festival 
“Lisboa Idade – Junta a 
Família,” na Quinta da Granja 
a 13 e 14 de outubro

BENFICA  
NA RUA Pág. 8
2ª edição traz música, 
comércio e animação às ruas 
da freguesia

PALÁCIO BALDAYA 
UM ANO DE CULTURA 
E INOVAÇÃO EM BENFICA Pág. 5

30 800 participantes em mais de 250 
atividades ao longo do primeiro ano.

CULTURAEVENTOS COMÉRCIO
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2ª
EDIÇÃO
BENFICA
NA RUA

20
EXPOSIÇÕES 

REALIZADAS NO PRIMEIRO
ANO DE BALDAYA 

150
PARTICIPANTES NO PASSEIO 

CICLOTURISMO  
DO CD LISBOA E ÁGUIAS 

58
CONFERÊNCIAS, ENCONTROS 

E CURSOS NO PRIMEIRO  
ANO DE BALDAYA

8
FEIRAS E MERCADOS

REALIZADOS NO PRIMEIRO
ANO DE BALDAYA

Benfica em números

+30 800
PARTICIPANTES  

EM ATIVIDADES NO 1º ANO 
DO PALÁCIO BALDAYA

8ª
EDIÇÃO  

BENFICA AO LUAR 
CINEMA AO AR LIVRE

 

30
PROJETOS RESIDENTES 

NO ESPAÇO  
COWORK BALDAYA

87
ATIVIDADES NA BIBLIOTECA 
E LUDOTECA NO PRIMEIRO 

ANO DE BALDAYA 

50
CONCERTOS REALIZADOS 

NO PRIMEIRO ANO 
DE BALDAYA
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PANORÂMICO DE MONSANTO 
TRAZ FESTIVAL IMINENTE 

A BENFICA

FINAL TAÇA DE PORTUGAL 
BMX RACE 2018 

NO BAIRRO DA BOAVISTA

PROGRAMAÇÃO  
DE OUTUBRO  

BENFICA BAIRRO DA MÚSICA 

ACESSO À ESTAÇÃO DE BENFICA
IP FALHA PRAZO DE 

CONSTRUÇÃO DO ELEVADOR

GRANDE ADESÃO AO 
CARTÃO NAVEGANTE  

NAS ESCOLAS DE BENFICA

CONTINUA O LIXO 
JUNTO 

AOS ECOPONTOS 

COMEMORAÇÕES 
PRIMEIRO ANIVERSÁRIO 

PALÁCIO BALDAYA

ARÓMETRO
DE BENFICA Foi assinado o protocolo do 

“Projeto RADAR”, que visa 
sinalizar a população com mais 
de 65 anos e identificar as suas 
necessidades, de modo a detetar 
precocemente situações de 
risco e agilizar uma intervenção 
ajustada a cada situação.

O protocolo do “Projeto Ra-
dar”, foi assinado pela CML,  
Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, Instituto da Segurança 
Social, Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, PSP, Comissões Sociais de 
Freguesia e Juntas de Freguesia. 
Um projeto pioneiro em Portu-

gal, uma vez que funciona em 
rede com várias entidades.

Gerar condições para a pro-
moção e prolongamento da vida 
autónoma da população com 
mais de 65 anos; estabelecer 
um registo base estimado em 30 
mil pessoas que vivem sozinhas; 
centralizar numa plataforma 
tecnológica toda a informação 
sobre a população destas faixas 
etárias; e criar um mecanismo 
de parcerias entre trabalho 
comunitário e as instituições 
no âmbito do envelhecimento 
ativo, são alguns dos objetivos 
deste projeto.

AÇÃO SOCIAL

PROJETO RADAR 
PROMOVE INCLUSÃO 
IDOSOS DE LISBOA

Realizou-se nos dias 29 e 30 de 
setembro a 7ª e 8ª ronda da Taça 
de Portugal de BMX Race na 
pista do Bairro da Boavista.
Estas são as duas etapas finais da 
Competição, em escalões desde 
os 6 anos aos seniores, organiza-
das pela Federação Portuguesa 
de Ciclismo em parceria com a 
Junta de Freguesia de Benfica.
Alejandro Kim foi a figura da 
Taça de Portugal de BMX, 
vencendo na categoria de elite. 
O corredor chegou no comando 
da geral às duas últimas provas 
da Taça. André Martins, da 
Team BMX Quarteira foi o 

mais re gular da temporada e 
conquistou a taça na categoria 
de homens com mais de 17 
anos.
A presidente da Junta de Fregue-
sia de Benfica Inês Drummond, 
esteve presente na entrega dos 
prémios.
A pista de BMX do Bairro da 
Boavista foi inaugurada em 
setembro de 2015 e tem sido 
escolhida para a realização de 
diversas provas das mais im-
portantes competições, sendo 
a primeira infraestrutura deste 
tipo no concelho de Lisboa.

DESPORTO

TAÇA PORTUGAL 
BMX NO BAIRRO 
DA BOAVISTA

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

O INCONTORNÁVEL 
PALÁCIO 
BALDAYA
Neste nosso tempo tão acelerado, mais do que 
fazer muito de novo, importa valorizar o que existe 
e recriar utilidades para os edifícios e os espaços 
públicos que existem nos nossos territórios. 

Em apenas um ano, os mais de 30.800 visitantes e as mais 
de 250 iniciativas, deram ainda mais sentido ao impulso 
da Junta de Freguesia de Benfica de requalificar o edifício 
e o jardim para acolher toda uma dinâmica social que 
transformou o Palácio Baldaya num dos principais polos 
de lazer de Benfica e numa referência na cidade de Lisboa.

Neste nosso tempo tão acele-
rado, mais do que fazer muito 
de novo, importa valorizar o 
que existe e recriar utilidades 
para os edifícios e os espaços 
públicos que existem nos nos-
sos territórios. É essa a marca 
de razoabilidade na gestão dos 
territórios com uma forte 
densidade urbana. Saber recri-
ar, saber reinventar e saber 
conjugar as necessidades das 
pessoas e dos territórios com 
os recursos disponíveis.

Foi com este sentido de resgate 
do Palácio Baldaya que o 
inau gurámos há um ano, co-
locando o antigo hotel e Labo-
ratório Nacional de Investi-
gação Veterinária ao serviço da 
população da Freguesia de 
Benfica, da criatividade, das 
expressões culturais, do em-
preendedorismo e de um forte 
sentido de pertença de uma 
grande comunidade urbana.

Em apenas um ano, os mais de 
30.800 visitantes e as mais de 
250 iniciativas, deram ainda 
mais sentido ao impulso da 

Junta de Freguesia de Benfica 
de requalificar o edifício e o 
jardim para acolher toda uma 
dinâmica social que transfor-
mou o Palácio Baldaya num 
dos principais polos de lazer 
de Benfica e numa referência 
na cidade de Lisboa.

O Palácio Baldaya assumiu-se 
e assume-se como uma marca 
da nossa vivência como comu-
nidade de afetos, de conheci-
mento, de trabalho e de cria-
tividade, numa diversidade de 
expressões e de gostos que 
contribuem para a riqueza de 
Benfica. Um espaço cultural e 
de inovação, com uma biblio-
teca, uma ludoteca, espaços 
de estudo, espaços de em-
preendedorismo, salas para 
exposições e para formação, a 
sede da Associação + Benfica e 
o Centro Qualifica. Uma 
conjugação de mais valias para 
a freguesia de e para as pessoas 
que aqui residem, estudam, 
trabalham ou nos visitam.

O Palácio Baldaya foi pensado 
para ser um espaço de todos, 

dos mais jovens aos com mais 
experiência de vida, com os 
mais diversos gostos de cultura 
e de lazer. O que foi durante 
muitos anos um sonho, trans-
formou-se numa realidade à 
qual aderiram milhares de ci-
dadãos, nas atividades cor-
rentes ou nos eventos especiais 
como o das comemorações do 
25 de abril.

O sonho de valorizar o espaço 
público e os edifícios com po-
tencial de serviço público 
reno va-se em cada projeto 
concretizado com êxito e com 
a adesão da população. O 

Palácio Baldaya é uma marca 
que nos orgulha, que serve a 
população e que suscita a visita 
de muitos à nossa Freguesia.

Com este sentido de foco nas 
pessoas, na valorização dos es-
paços públicos ao serviço da 
comunidade e na mobilização 
dos cidadãos para uma cidada-
nia ativa, vamos continuar a 
trabalhar para, em articulação 
com o movimento associativo 
e com a Câmara Municipal de 
Lisboa, dinamizar o nosso 
território como espaço de 
qualidade para viver, estudar, 
trabalhar e visitar.

Benfica tem o Palácio Baldaya 
há um ano.

Benfica tem mais cultura.

Obrigado a todos quantos 
participaram neste esforço co-
munitário de devolver aquele 
espaço às pessoas e de o trans-
formar num polo cultural de 
referência. É essa soma de tra-
balho, de criatividade e de 
participação que dá sentido ao 
Palácio Baldaya como âncora 
do pulsar da nossa comuni-
dade.

Um ano passou, venham mui-
tos mais.



|       23  |  OUTUBRO20184 5OUTUBRO2018  |       23  |  

DESPORTO

TORNEIO DE VETERANOS
Voltou o Torneio de Futebol 7 de Veteranos da freguesia de Benfica!
Se tem mais de 35 anos e gosta de jogar futebol, junte a sua equipa e 
inscreva-se até 8 de outubro para o email: mariopalma@jf-benfica.pt

Este torneio que vai na sua 3ª edição, decorre de 15 de outubro a 31 de 
dezembro, é uma iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Benfica 

com o apoio de todas as associações e clubes da freguesia.
O torneio realiza-se às 2ªs feiras, entre as 20h e as 23h, no campo do 

Clube Desportivo Lisboa e Águias.

EDUCAÇÃO

WORKSHOPS EDUCAR PELA POSITIVA
Compreender melhor as crianças, perceber as razões por detrás  

do comportamento, conhecer alternativas aos prémios e castigos  
ou aprender a manter a calma nos conflitos, são alguns dos objetivos 

do workshop “Educar Pela Positiva”, a decorrer nos próximos  
dias 9 e 16 de outubro, na Escola Secundária José Gomes Ferreira  

e na Escola Parque Silva Porto.
Este workshop gratuito é organizado pela Academia Educar Pela 

Positiva, em parceria com o Formup Benfica e a DGERT.

AÇÃO SOCIAL

AÇÃO QUALIFICAÇÃO SISTEMA DE PROMOÇÃO 
E PROTEÇÃO DE MENORES

Realiza-se no próximo dia 17 de outubro uma ação de qualificação 
sobre o sistema de promoção e proteção de menores, dirigida a 
profissionais que trabalham diretamente com crianças e jovens.  

O Grupo Saúde Mental da comissão social de freguesia, a Rede Social 
de Lisboa e CPCJ Lisboa e norte são as entidades organizadoras  
desta formação. Mais informações e inscrições no gabinete de 

psicologia ou em www.jf-benfica.pt

COMÉRCIO

HÁ UMA LOJA DE LEGOS EM BENFICA!
Click Brick é o nome de uma nova loja especializada em LEGO 

que abriu na freguesia de Benfica!
Situada na Rua General Morais Sarmento, tem todo o tipo de 
artigos da Lego para todas as idades: desde séries colecionáveis, 

sets descontinuados, caixas de arrumação para peças, minifigures 
mais recentes e mais raras e até uma legoteca.

Venha conhecer!

Depois de duas edições em 
Oeiras — e de uma em Lon-
dres, no Reino Unido, onde 

o festival deverá regressar 
ainda este ano — o Iminente 
aconteceu pela primeira vez 

EVENTOS

FESTIVAL IMINENTE LEVA ARTE E MÚSICA 
AO PANORÂMICO DE MONSANTO 
PROVAVELMENTE UM DOS SÍTIOS MAIS INCRÍVEIS NO MUNDO PARA SE FAZER UM FESTIVAL, O PANORÂMICO DE MONSANTO 
RECEBEU NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO O FESTIVAL IMINENTE!

O Jardim da Quinta da Gran-
ja, em Benfica, vai receber em 
outubro o Festival LisBoa 
Idade – Junta a Família, com 
atividades para todas as idades!
O Festival LisBoa Idade – Jun-
ta a Família, é um evento in-
tergeracional, coorganizado 
pe la Junta de Freguesia de Ben-
fica e Câmara Municipal de 
Lisboa, com uma programação 
variada e dirigida às famílias, 
que irá contar também com a 
participação das outras Juntas 

de Freguesia da cidade que 
aqui terão um espaço para di-
vulgação das suas atividades e 
serviços.
Um fim de semana repleto de 
atividades para a família, cria-
do para promover os hábitos 
de vida saudável, o convívio 
intergeracional, a música, a 
cultura, a gastronomia e o de-
bate de ideias e novos projetos 
para a cidade e as famílias.
O primeiro dia do festival irá 

contar com um passeio de ci-
cloturismo, logo pela manhã, 
um debate com bloggers, a 
música das “Novas Vozes de 
Abril” e o concerto que marca 
o arranque do ano letivo, com 
Jimmy P, figura central da nova 
geração da música portuguesa, 
que representa o que de me-
lhor se faz na música urbana 
atual, numa fusão perfeita en-
tre o Rap e o R&B.
O domingo, segundo dia do 
festival, começa com uma 

caminhada pelo percurso do 
Benfica Footsteps, seguido de 
um grande piquenique em 
família, animado por atuações 
de uma fanfarra e grupos locais 
de folclore. Ao final da tarde, 
sobe ao palco a mais recente 
revelação da música pop em 
Portugal, Bárbara Bandeira, se-
guindo-se o concerto de Áurea, 
um nome incontornável na 
música portuguesa da atuali-
dade.
Durante os dois dias do evento 

estarão a decorrer também 
workshops e apresentações gas-
tronómicas, assim como um 
espaço para divulgação dos 
serviços municipais e das Jun-
tas de Freguesia disponíveis pa-
ra os cidadãos, com uma zona 
de apresentações, palestras e 
debate de ideias.
Estão todos convidados para 
esta grande festa em família! 
Participe!
 

EVENTOS

“LISBOA IDADE – JUNTA A FAMÍLIA” - 13 E 14 OUTUBRO 
AUREA, BÁRBARA BANDEIRA E JYMMY P SÃO OS CABEÇAS DE CARTAZ

em Lisboa, na freguesia de 
Benfica, transformando o 
Panorâmico de Monsanto 
em galeria de arte e sala de 
concertos.
O Festival Iminente, que 
junta arte e música urbana no 
mesmo espaço, tem curadoria 
de Vhils, da plataforma Un-
derdogs e das editoras Enchu-
fada, Príncipe e Versus, e nesta 
edição foi coorganizado com a 
Câmara Municipal de Lisboa.
Omar Souleyman, Havoc (dos 
Mobb Deep), Kool G Rap, 
DJ Maseo (dos De La Soul), 
Dengue Dengue Dengue e 
Bonga foram alguns dos prin-
cipais nomes internacionais 
do cartaz, aos quais se juntou 

o mítico Fat Boy Slim, numa 
atuação surpresa logo no pri-
meiro dia do festival.
Neste festival também não 
faltou o talento nacional: de 
Sara Tavares a Carlão, passan-
do por Conan Osiris, Bateu 
Matou, Gisela João, Papillon, 
Valete, Marta Ren & The 
Groovelvets, Norberto Lobo, 
DJ Niggafox ou Landim, entre 
vários outros.
O Panorâmico de Monsanto, 
construído no Parque Florestal 
de Monsanto em 1968 e que 
permite uma vista panorâmica 
sobre Lisboa, está abandonado 
desde 2001, ano em que 
encerrou o restaurante que 
ali funcionava. Ao longo dos 

anos, e apesar da degradação, 
o edifício foi sendo utilizado 
por muitos como miradouro.
Há um ano, a Câmara de 
Lisboa realizou no espaço 
trabalhos de limpeza e de 
colocação de gradeamentos e 
execução de emparedamentos 
para possibilitar o acesso e 
a circulação de pessoas em 
condições de segurança. Des-
de aí, o espaço passou a ser 
um miradouro oficialmente 
reconhecido, com horários de 
abertura e encerramento.
O festival Iminente, irá man-
ter-se no Panorâmico de Mon-
santo até 2020, de acordo com 
o já anunciado pelo presidente 
da Câmara de Lisboa.

SAÚDE MENTAL

CICLO DE ENCONTROS DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL

Foi no dia 29 de setembro que 
a música, comércio e animação 
encheram as ruas da freguesia, 
numa iniciativa inteiramente 
organizada pelos comerciantes 
locais, e apoiada pela Junta de 
Freguesia de Benfica.
Entre o Fonte Nova e o Palácio 
Baldaya o comércio esteve 
aberto até à meia noite, com 
música e muita animação. Na 
Praça do Fonte Nova, além da 

animação de rua houve insu-
fláveis, batalha de almofadas, 
uma “escola de condução” para 
crianças e uma zona lounge.
As comemorações do aniver-
sário Palácio Baldaya jun-
taram-se à festa com o fado de 
Fábia Rebordão e o concerto 
do artista portuense PZ !
Mais uma grande iniciativa do 
comércio de Benfica!

COMÉRCIO

BENFICA NA RUA 
MAIS UM ANO, MAIS 
UMA EDIÇÃO DO 
BENFICA NA RUA!

O Núcleo de Cidadania Ativa 
da Comissão Social da Fre-
guesia realizou no passado dia 
20 de setembro, no âmbito do 
projeto Benfica Recicla, uma 
ação de sensibilização ambi-
ental junto dos moradores do 
Bairro do Bom Pastor.
Esta ação, foi o primeiro 
momento de intervenção co-

munitária do projeto Benfica 
Recicla, que tem como obje-
tivo principal consciencializar 
a população para as conse-
quências de más práticas am-
bientais e minimizar hábitos 
desadequados no tratamento 
de resíduos.
Nesta primeira ação, que 
decorreu no jardim da rua 

“Empregabilidade e Doença 
Mental” foi o tema da 4ª edi-
ção do Ciclo de Encontros do 
Núcleo de Saúde Mental da 
Comissão Social da Freguesia 
realizado dia 19 de setembro, 

no Auditório Carlos Paredes.
Neste encontro, que contou 
com a participação de profis-
sionais da área, utentes e fami-
liares, pretendeu criar-se um 
momento de partilha de infor-

mação, com exposições por 
parte dos psicólogos Luís Sá 
Fernandes (AEIPS) e Mónica 
Lima (IEFP) abordando temas 
como a integração no mercado 
de trabalho, medidas e pro-

gramas de apoio relacionados 
com a empregabilidade na 
saúde mental, seguindo-se um 
momento de debate e espaço 
para questões por parte do 
público.

ESPAÇO PÚBLICO

PROJETO “BENFICA RECICLA”
NO BAIRRO BOM PASTOR

Issan Sartawi e contou com 
a participação de diferentes 
parceiros e dinamizadores 
ativos da comunidade (Câma-
ra Municipal de Lisboa 
- De par tamento de Higiene 
Urbana, Junta de Freguesia de 
Benfica, Polícia Municipal de 
Lisboa e Policia de Segurança 
Pública (PSP), a Gebalis, a 
Associação O Companheiro, 
Associação Desportiva e 
Cultural da Mata de Benfica, 
Associação de Moradores do 
Bairro de Santa Cruz e Zonas 
Contiguas, Retrocas, CAFin-
venções, Refood) o principal 
objetivo foi divulgar este 
projeto junto da comunidade, 
fazer um reconhecimento 
de necessidades nesta zona e 
divulgar informação acerca 
do segundo momento de 
intervenção comunitária neste 
local, a realizar no próximo 
dia 18 de outubro, com ações 
de limpeza dos espaço publico 
e espaços interiores dos lotes 
nos espaços comuns. Esta é 
uma necessidade no Bairro do 
Bom Pastor, numa altura em 
que o lixo e sujidade são uma 
preocupação em toda a zona 
envolvente.
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De uma fachada em ruínas e 
um edifício destruído, a um 
emblemático e privilegiado es-
paço de cultura em Benfica, 
fez no dia 1 de setembro um 
ano que renasceu o Palácio 
Baldaya.
Depois de longos meses de 
trabalho de recuperação, o 
edi fício que já funcionou 
como hotel ou como Labo-
ratório Nacional de Investi-
gação Veterinária, foi devolvi-
do à população de Benfica, e é 
hoje o espaço de referência e 
principal polo cultural da fre-
guesia. Por aqui já passaram 
mais de 30 800 pessoas para 
visitar o palácio ou participar 
numa das 251 iniciativas rea-
lizadas no último ano.
Dinamizar a vida cultural em 
Benfica e dar condições à 
popu lação para usufruir de 
um espaço que é seu foi o ob-
jetivo desta requalificação le-
vada a cabo pela Junta de 
Freguesia de Benfica, que aqui 
criou um polo cultural e de in-
ovação, com uma biblioteca, 
uma ludoteca, espaços de es-
tudo, salas para exposições e 

+de30 
projetos residentes
no Espaço Cowork

CULTURA

PALÁCIO BALDAYA 
UM ANO DE CULTURA  
E INOVAÇÃO EM BENFICA

+de250
eventos / atividades

alguns multiplicaram-se durante vários dias

para formação, a sede da Asso-
ciação +Benfica, do Centro 
Qualifica e uma zona dedicada 
ao empreendedorismo.
A necessidade de criar um es-
paço dedicado à cultura e edu-
cação, onde estivesse instalada 
uma biblioteca, já tinha há 
muito sido identificada pela 
população, e era uma das prin-
cipais carências da freguesia. 
Apesar de não ser ainda a tão 
desejada biblioteca municipal, 
a biblioteca do Palácio Bal-
daya, é uma pequena bibliote-

ca generalista, com salas de 
leitura, zonas de estudo e sala 
de computadores fixos, e serve 
não só os cerca de 15.000 es-
tudantes de Benfica, como 
também os idosos, que aqui 
vêm diariamente ler o seu jor-
nal, ou todos os que trabalham 
e residem na freguesia. Tam-
bém a Ludoteca, especial-
mente equipada para crianças 
desde o Jardim de Infância até 
ao 2º ciclo, tem vindo a desen-
volver regularmente atividades 
pensadas para crianças e 

famílias, sempre com grande 
sucesso de participação. Entre 
leituras de contos para miúdos 
e graúdos, lançamentos e apre-
sentações de livros, saraus 
poéticos, tertúlias, entre ou-
tras… já foram aqui realizadas 
mais de 80 iniciativas, trazen-
do as famílias ao Palácio e fa-
zendo de Benfica, uma fregue-
sia com mais cultura e 
educação para todas as idades.
O espaço Cowork, instalado 
nas águas furtadas do edifício 
e criado com o objetivo de in-

50
concertos

centivar e apoiar o empreende-
dorismo na freguesia, conta já 
com cerca de 30 projetos resi-
dentes em áreas tão diversas 
como a produção cultural, 
tecno logia, arquitetura, gestão 
e marketing, comércio, pro-
dução cinema e vídeo, turis-
mo, consultoria entre outras.
O Palácio Baldaya é também 
um espaço de formação, edu-
cação e de exposição de diver-
sos projetos. Além de acolher a 
sede do Qualifica e Formup 
Ben fica, disponibiliza salas de 

formação e espaços de ex-
posição. Entre cursos de for-
mação, eventos internos, ex-
posições, workshops, ateliers, 
conferências e tertúlias o Bal-
daya já recebeu mais de 100 
eventos, alguns dos quais, mul-
tiplicaram-se durante vários 
dias.
O maior e mais nobre espaço 
do Palácio, o jardim, foi um 
dos primeiros espaços a ser 
renovado, e pela primeira vez 
visitado pela população nas 
comemorações do 25 de Abril 

do ano passado, com um con-
certo do carismático Paulo de 
Carvalho. Completamente re-
no vado e adequado a toda a 
população, o jardim é o local 
ao ar livre que todos procuram. 
“Dentro mas fora” da cidade 
podemos usufruir de um es-
paço agradável para passear em 
família. Entre concertos, feiras 
temáticas, atividades ao ar 
livre, teatros infantis, óperas, 
tertúlias musicais, mais de 50 
iniciativas já aconteceram neste 
magnifico espaço.

O Palácio Baldaya, ao longo do 
seu primeiro ano, conseguiu 
passar as fronteiras da freguesia 
e criar laços com a cidade. Lis-
boa veio ao Baldaya e Benfica 
entrou finalmente no mapa 
cultural da cidade. Com uma 
forte adesão a todos os eventos 
por parte da população, com 
mais de 30 000 visitantes no 
primeiro ano, o Baldaya é hoje 
o grande polo cultural da fre-
guesia, contribuindo para que 
haja cada vez mais vida nas 
ruas de Benfica!

20
exposições

58
conferências

encontros
cursos

28
ateliers

workshops

8 
feiras/
mercados

87 
atividades 
na biblioteca 
e ludoteca
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CULTURA

“DANÇAR A CIDADE”

No dia 16 de setembro foi dia de danças africanas no Jardim 
Eucaliptal de Benfica!

A última sessão do “Dançar a Cidade” do LISBOA NA RUA foi 
em Benfica, onde muita gente se reuniu para aprender a dançar 

kizomba, funaná e outras danças africanas com Avelino Chantre e 
Catarina Panguana, ao som de Kabum e Mestre Capitão.

Um dia cheio de energia e boa disposição!

AÇÃO SOCIAL

MITOS E PRECONCEITOS FACE AO ENVELHECIMENTO
A equipa da Ação Social da Junta de Freguesia de Benfica  

e um grupo de idosos da freguesia participaram a 20 de setembro 
na primeira tertúlia subordinada ao tema “Mitos e Preconceitos 

face ao Envelhecimento”, que se realizou na Sala do Arquivo  
dos Paços do Concelho. 

Esta foi uma iniciativa do Grupo de Trabalho das pessoas idosas - 
sub grupo Mitos e Preconceitos, da Rede Social de Lisboa.

EDUCAÇÃO

“BRINCAR AO DESPORTO”
As atividades do “Brincar ao Desporto” nos Jardins  

de Infância começaram no dia 1 de outubro!
O projeto “Brincar ao Desporto” tem como principal objetivo  

promover a prática do desporto e educação física junto das crianças  
que frequentam os Jardins de Infância de Benfica, despertando o gosto 

por atividades ao ar livre e por uma vida saudável.

Para comemorar da melhor 
forma o primeiro aniversário 
do Palácio Baldaya, o mês de 
setembro foi preenchido com 
uma programação variada 
com propostas para todos os 
gostos e idades!
As comemorações começaram 
da melhor maneira, com 
o “Mercado do Fado”, um 
evento que valoriza a cultura 
Portuguesa e a sua veia mais 
genuína e dá voz e palco a pro-
jetos locais.
No dia 8 de setembro, subiu 

ao palco o “Cadernos de Via-
gem”, um espetáculo memo-
rável de música e sapateado 
ao som do acordeão, guitar-
ra, piano e contrabaixo, com 
Michel, o grande responsável 
pela divulgação e dinamização  
do sapateado em Portugal. À 
noite, foi a vez dos Naked, 
com o seu espetáculo acústico, 
“Um barzinho e um violão”!
Integrado nas comemorações 
do aniversário do Palácio Bal-
daya, o “Há Festa na Biblio-
teca” reuniu miúdos e graúdos 
numa programação dedica-

da à família! Caça ao tesouro, 
leitura de contos infantis, jo-
gos, conversas com escritores, 
clube de leitura ou oficina de 
origami, foram algumas das 
atividades que deram vida ao 
fim de semana de 14,15 e 16 
de setembro, na biblioteca e 
ludoteca do Baldaya!
Também houve espaço para o 
cinema ao ar livre, com a exi-
bição dos filmes “A Bela e o 
Monstro” e o “Pátio das Can-
tigas” na 7ª edição do “Benfica 
ao Luar”, que este ano decor-
reu no jardim do Palácio!

O teatro também não faltou 
na programação deste pri-
meiro aniversário, com as 
peças “O Segredo da Mana Li-
sa” e “Corre, corre cabacinha!” 
e o workshop “Do lixo se faz 
um bicho! (ou outra coisa 
qualquer…), com a colabo-
ração do Teatro papa-Léguas, 
dois dias de cultura para toda 
a família!
Quanto a exposições, destaca-
mos a exposição de originais 
“Real Bordalo, um pintor de 
Benfica”, patente no Palácio 
Baldaya até dia 4 de outubro 

e que homenageia a obra deste 
grande artista plástico, inti-
mamente ligado à freguesia de 
Benfica, onde viveu durante 
mais de quatro décadas.
A encerrar este mês de come-
morações, destacamos os con-
certos memoráveis de Fábia 
Rebordão, uma das vozes 
referência do fado novo, do 
alternativo PZ e da Liberty 
Big Band que contaram com 
a presença de centenas de pes-
soas.

EVENTOS

COMEMORAÇÕES
1º ANIVERSÁRIO 
DO PALÁCIO BALDAYA
UM MÊS DE BALDAYA EM FESTA! 

ESPAÇO PÚBLICO

VISITA DEPUTADOS 
AML – PETIÇÃO 
ESTACIONAMENTO 

ESPAÇOS VERDES

COLOCAÇÃO DE ARMADILHAS 
PROCESSIONÁRIA DO PINHEIRO 

Decorreu a 26 de setembro na 
freguesia uma visita da 8ª 
Comi ssão Permanente - Trans-
por tes, Mobilidade e Segu-
rança, da Assembleia Munici-
pal de Lisboa, no âmbito da 
análise da Petição 10/2018 – 
“Mais estacionamento em 
Benfica”.
Os deputados da AML, encar-

regues de analisar esta petição, 
visitaram o local em causa, na 
R. República da Bolívia junto 
ao cruzamento com a Rua Dr. 
Pereira Bernardes, acompa-
nhados pela Presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
Inês Drummond, ouvida no 
âmbito desta petição, que es-
clareceu todas as questões aqui 
colocadas pelos deputados.

Com o objetivo de combater a 
lagarta do pinheiro, e evitar 
esta praga que pode originar 
graves problemas de saúde 
pública, devido à ação urti-
cante dos pelos, que provocam 
alergias ao homem e animais 
domésticos, a equipa dos Es-
paços Verdes da Junta de 
Freguesia de Benfica em par-
ceria com a Câmara Municipal 
de Lisboa tem vindo a colocar 
armadilhas de feromonas em 

diversos locais da freguesia, 
nomeadamente no Parque 
Silva Porto e nas Escolas 
Quinta de Marrocos, Pedro 
Santarém e Parque Silva Porto.
Estas armadilhas contêm uma 
feromona sexual atrativa para 
o sexo masculino levando à 
captura destas lagartas, redu-
zindo a sua reprodução e a 
quantidade presente no espaço 
público.

PLÁSTICOS, METAIS 
E TETRABRIKS

EMBALAGENS DE PLÁSTICO, 
LATAS DE BEBIDAS OU 
CONSERVA E PACOTES  

DE LÍQUIDOS ALIMENTARES

LIXO DOMÉSTICO
INDIFERENCIADO

APENAS RESÍDUOS 
DOMÉSTICOS QUE NÃO 

PODEM SER RECICLADOS

papel 
e cartão

PAPEL E EMBALAGENS 
DE CARTÃO

Coloque o contentor na rua entre as 19:00 e as 23:00
No dia seguinte deve recolher o contentor até às 10:00

VALOR MÁXIMO DA COIMA 
PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 
FORA DOS LOCAIS AUTORIZADOS

ART. 61º DO REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE LISBOA 2004/07/28

DESPORTO

6º PASSEIO CICLOTURISMO 
CLUBE DESPORTIVO 
LISBOA E ÁGUIAS
Realizou-se no passado dia 30 
de setembro mais uma prova 
de ciclismo organizada pelo 
Clube Desportivo Lisboa e 
Águias.
A partida teve início no às 9h 
no Bairro da Boavista e termi-
nou por volta das 12h30, no 
mesmo local. Foram 50 km 
percorridos pelas ruas de Lis-
boa, Av. Gomes Pereira, Co-
lombo, Sete Rios, Rossio,  

2ª Circular, Expo, Algés, aca-
bando no ponto de partida, 
Clube Desportivo Lisboa e 

Águias, que contou com cerca 
de 150 participantes.
Para o ano há mais!

CIDADANIA

INQUÉRITO ASSOCIAÇÃO MORADORES Bº SANTA CRUZ
A Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz  

de Benfica e Zonas Contiguas está a fazer um inquérito  
na sua zona de intervenção, com o objetivo de conhecer  

a opinião de moradores e trabalhadores sobre os principais 
problemas que afetam a vida quotidiana do bairro.

O inquérito estará a decorrer online e em papel  
até ao final do mês de outubro.

Participe!
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DESPORTO

23ª EDIÇÃO 
TAJAMAR – TORRECIUDAD

Nuno Chicau, colaborador da Junta de Freguesia de Benfica 
que exerce funções na Piscina da Boavista, integrou uma equipa 

que concluiu com sucesso a 23ª edição corrida mais longa da Europa, 
500 km, em Espanha (Tajamar- Torreciudad, Madrid).

Parabéns ao “nosso” atleta!

FORMAÇÃO

“GESTÃO DE MICRONEGÓCIOS”
Teve início no dia 17 de setembro 

a ação de formação “Gestão de 
Micronegócios”, destinada a 

empreendedores que queiram  
iniciar um pequeno negócio.

Esta ação de formação, que teve 
inscrições esgotadas, decorreu no 

Palácio Baldaya.

COMÉRCIO

COMPRAS NO BALDAYA
No início do próximo mês de outubro realiza-se a edição  
de outono do Compras no Baldaya, o novo mercado no  

coração de Benfica para a partilha de criações, ideias e produtos.
De 4 a 7 de outubro participe num mercado onde,  
poderá expor os seus produtos no Palácio Baldaya,  

o espaço de excelência de Benfica.

MERCADOS

FEIRA DO 
ARTESANATO

A Feira do Artesanato realiza-se no dia 13 de outubro!
Entre as 10h e as 18h, visite-nos no jardim do Palácio Baldaya 
e conheça o trabalho dos cerca de 40 artesãos que mensalmente 

participam nesta Feira!
Participe!

MOBILIDADE

CARTÃO NAVEGANTE ESCOLA
Com o início de mais um ano 
letivo chegou a todas as escolas 
públicas e privadas, que aderi-
ram a esta iniciativa da Câmara 
Municipal de Lisboa, o cartão 
Navegante Escola.
Em Benfica, uma das fregue-
sias onde a adesão ao cartão foi 
mais significativa, o cartão já 
foi distribuído a centenas de  
alunos das escolas do 1º ciclo.

Este novo cartão agrega não só 
o cartão escolar, mas também 
o acesso gratuito a toda a re-
de urbana da Carris/ Metro e 
o acesso aos equipamentos de 
cultura da cidade de Lisboa.
Cerca de 14 200 alunos, até 
aos 12 anos, serão abrangidos 
por este novo serviço, sendo o 
novo cartão atribuído gratuita-
mente através das escolas.

Com o objetivo de educar as 
crianças e também os pais para 
a utilização dos transportes pú-
blicos, esta é uma medida que 
pretende aumentar o número 
de utilizadores que desde o ano 
passado teve um aumento em 
cerca de 5%.
O Navegante Escola deverá ser 
estendido no próximo ano às 
escolas do 2.º e 3.º ciclos.

Projeto do arquiteto Arnaldo 
Adães Bermudes, construído 
entre 1916 e 1918, no lugar 
da Quinta de Marrocos, 
para acolher a Escola Normal 
Primária de Lisboa. O edifício 
foi planeado de raiz para 
fins educativos, sendo uma 
obra simbólica da reforma 
educativa levada a cabo pela I 
República. Neste contexto, o 
projeto concebido por Adães 
Bernardes era funcional, de 
linhas sóbrias, composto por 
um corpo central com duas 
alas laterais e muitas janelas 
para reforçar a ideia de sime-

tria. Na fachada principal, 
foi aplicado um conjunto 
de azulejos produzidos na 
Companhia das Fábricas de 
Cerâmica Lusitânia.

A Escola Normal de Lisboa, 
em 1930, passa a chamar-
se Escola do Magistério 
Primário, nome pelo qual 
ficou conhecido, vinculando 
a memória ligada à reforma 
educativa conduzida durante 
o Estado Novo. As alterações 
introduzidas no ensino em 
1985 levaram a uma nova 
alteração para o nome atual 
Escola Superior de Educação.

Nas proximidades, numa 
pequena elevação voltada para 
a 2.ª Circular, a Escola Supe-
rior de Comunicação Social, 
projeto do arquiteto Carrilho 
da Graça, é constituída por 
um longo pano branco de 
parede, que se une, a nascente, 
a um corpo mais elevado e sem 
aberturas. Do lado oposto, 
uma outra estrutura, de cor 
avermelhada, cria um pátio 
mais íntimo que dialoga 
com outras duas construções 
escolares – a Escola Superior 
de Educação e a Escola 
Secundária de Benfica, de 

Hestnes Ferreira (1978) – 
que, juntas, constituem um 
ponto de rara qualidade 
arquitetónica. Apesar do 
carácter fechado do edifício, 
sobretudo se visto de longe, 
a relativa estreiteza do bloco 
principal e a coincidência das 
aberturas maiores dos lados 
sul e norte, principalmente na 
zona da entrada, acabam por 
funcionar, na utilização direta 
da escola, como elementos 
de desmaterialização do peso 
arquitetónico, fundamental-
mente baseado na definição 
volumétrica dos dois corpos. 

Foi prémio de Arquitetura da 
Associação Internacional dos 
Críticos de Arte em 1993.

Este conjunto de edifícios, 
notórios pela sua qualidade 
arquitetónica, completa-se 
com a construção da Escola 
Superior de Música de Lisboa, 
obra do arquiteto Carrilho da 
Graça. A qualidade da obra 
valeu tanto ao arquiteto como 
ao Instituto Politécnico de 
Lisboa, promotor do projeto, 
a distinção como o Prémio 
Valmor e de Arquitetura Mu-
nicipal de 2008.

BENFICA FOOTSTEPS

ESCOLA SUPERIOR 
DE EDUCAÇÃO
ANTIGA ESCOLA DO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO DE LISBOA

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.

CULTURA

#BENFICABAIRRODAMÚSICA#
OUTUBRO 2018

SAÚDE MENTAL

DIA DA SAÚDE 
MENTAL

CULTURA

ENCONTRO DE COROS
EM BENFICA

Para assinalar o Dia Mundial 
da Saúde Mental, que se cele-
bra a 10 de outubro, o Grupo 
de Saúde Mental da Comissão 
Social da Freguesia de Benfica 
promove, pelo 3º ano con-
secutivo, um evento comemo-
rativo na Estrada de Benfica, 
junto ao Chafariz.

Este é um evento aberto a to-
da a população que pretende 
sensibilizar a população para a 
promoção da Saúde Mental e 
procura ainda ser uma opor-
tunidade para refletirmos 
acerca dos desafios que as 
pessoas com problemas men-
tais enfrentam e dar a co-

nhecer as respostas existentes.
Ao longo do dia são realizadas 
diversas atividades que exem-
plificam diferentes práticas 
dos parceiros no âmbito da 
saúde mental.
Venha até à Estrada de Benfica 
e participe!

Realiza-se no próximo dia 28, 
na Escola Secundária José 
Gomes Ferreira, o Encontro de 
Coros em Benfica, iniciativa da 
Stimuli-Unisben em parceria 
com a Junta de Freguesia de 
Benfica, sob a direção do Ma-
estro Ivo de Castro, que tem 
como objetivo divulgar o canto 
coral na sua diversidade, valo-
rizando a língua, as tradições e 
a cultura portuguesa.
O encontro, com início marca-
do para as 15h, é um evento de 

entrada livre e gratuito que 
contará com a presença do 
Coro Infantil do Externato de 
São Cristóvão, do CRAMOL, 
do Grupo Coral da Liga dos 
Amigos da Mina de São Do-
mingos e do Coro da Unisben.
Este encontro, juntamente 
com a exposição de pintura 
sobre a obra de José Guimarães 
a realizar no Baldaya de 15 a 
31 de outubro, integram as 
iniciativas da Abertura do Ano 
Lectivo da Unisben.

Benfica é o Bairro da Música e 
em outubro ninguém pode 
perder dois grandes concertos 
dedicados à música portugue-
sa!
No dia 20, sábado, às 21h30, 
o músico e compositor, Janei-
ro vai estar no Auditório Car-
los Paredes. Autor de temas 
íntimos e poéticos, de tonali-
dades jazz, fado e bossa-nova, 
Janeiro foi o compositor es-
colhido por Salvador Sobral 
para participar no Festival da 
Canção 2018. Os dois já can-
taram juntos múltiplas vezes, 
tendo até gravado um tema 
em conjunto, Tereza e Tomás, 
que surgiu no EP que Janeiro 
editou em 2015.

No sábado, dia 27 de outubro, 
à mesma hora e no mesmo lo-
cal, sobe ao palco o projeto 
“Buganvília” de João Afonso e 
Rogério Pires, descrito como 
um encontro entre dois 
amigos que cruzam universos 
musicais partilhados numa 
empatia única. 
Um concerto intimista de ape-
nas vozes e guitarras, onde a 
palavra cantada é nitidamente 
valorizada.
Os bilhetes para estes dois 
concertos estão à venda em 
www.bilheteiraonline.pt
Não perca! 
A música mora em Benfica!
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EM OUTUBRO FAZEMOS O QUÊ? 
4 A 7QUI A DOM* 
SURVIVOR 30 KM  
AUTONOMIA TOTAL
Serra da Malcata
Inscrição: 15€
 

6,13,20 E 27SÁB##

CLUBE DE CORRIDA E 
CAMINHADA 
1ª sábado - Ponto de encontro às 8h30
Restantes sábados - Ponto  
de encontro às 9h30
Complexo Desportivo Benfica
 

9TER18:30/20:00* 
##

WORKSHOP  
EDUCAR PELA POSITIVA
Escola Secundária José Gomes Ferreira
 

10SEG09:00/17:00##

DIA DA SAÚDE MENTAL
Estrada de Benfica
 

13 E 14SÁB E DOM##

FESTIVAL LISBOA IDADE
Quinta da Granja
 

15SEG20:00/00:00* 
##

INICIO DO III CAMPEONATO  
DE VETERANOS FUTEBOL 7
Clube Desportivo Lisboa e Águias

16TER18:30/20:00* 
##

WORKSHOP 
EDUCAR PELA POSITIVA
Escola EB1/ JI Parque Silva Porto

18TER14:30/17:00##

AÇÃO DE LIMPEZA E REMOÇÃO 
DE MONOS “BENFICA RECICLA”
Bairro Bom Pastor
 

18 A 21QUI A DOM 
09:00/19:00##

FEIRA À MODA ANTIGA
Estrada de Benfica
 

26 E 27SEX E SÁB
09:00/18:00##

BENFICA STREET MARKET
Fonte Nova 

27SÁB20:00* 
##

BENFICA AVENTURA 
PASSEIO NOTURNO
Parque Florestal de Monsanto

28DOM10:00/17:00##

FEIRA DA BAGAGEIRA
Mercado de Benfica
 

28DOM15:00##

ENCONTRO DE COROS 
STIMULI UNISBEN
Escola Secundária José Gomes Ferreira
 

6SÁB17H00##

TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA

12,19,26 E 2 NOVSEX 
21:30/22:30
TEATRO DE IMPROVISO 
COMIX - IMPROVIO ARMANDI
Bilhete: 7€ / Bilhete Palcos Benfica: 5€

20SÁB21:30/22:45
MÚSICA PORTUGUESA 
JANEIRO
Bilhete: 8€ / Bilhete Palcos Benfica: 6,40 €

21DOM11:30/12:30
CINEMA-INFANTIL 
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
Bilhete: 3€ / Bilhete Palcos Benfica: 2,40€

27SÁB21:30/22:45
MÚSICA PORTUGUESA 
BUGANVÍLIA - JOÃO AFONSO E 
ROGÉRIO PIRES
Bilhete: 8€ / Bilhete Palcos Benfica: 6,40€

ATÉ DIA 26 OUT**
EXPOSIÇÃO DE PINTURA  
MARIA GRAÇA CAMPOS
Sala Joanna Baldaya 

1 A 14SEG A DOM##

EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA 
DO 50º ANIVERSÁRIO DA 
ASSEMBLEIA DE DEUS BENFICA
Salão Nobre

3 A 31QUA A QUA**
EXPOSIÇÃO “EVASÕES” 
GRAVURAS DE JOSÉ  
SOLLARI ALLEGRO
Sala do Desembargador
 

3,17,31QUA17H00##

HISTÓRIAS NA LUDOTECA
Ludoteca, Palácio Baldaya
 

4 A 7QUI A DOM10H00##

MERCADO 
COMPRAS NO BALDAYA
 

6,20,27SÁB
11:00/12:00##

CONTA-ME UMA HISTÓRIA
Ludoteca, Palácio Baldaya
 

6SÁB11:00/13:00##

IN-FINITA. SARAU POÉTICO  
TEMA LIVRE
Biblioteca
 

6SÁB15H:00/18:00##

TERTÚLIA POÉTICA 
“5 SENTIDOS VOL II”  
E “CASCATA DE EMOÇÕES”
Biblioteca
 

12SEX18:30/21:00* **
CLUBE DE LEITURA
Biblioteca
 

13SÁB10:00/18:00##

FEIRA DO ARTESANATO

13SÁB11:00/13:00##

TERTÚLIA IN-FINITA “OS 
DIREITOS DE AUTOR E OS 
DIREITOS CONEXOS DA MÚSICA”
Biblioteca
 

13SÁB15:30/17:30##

LANÇAMENTO LIVRO 
“OS SONS DO SILÊNCIO” DE 
MARIA ANTONIETA OLIVEIRA
Biblioteca
 

15 A 31SEG A QUA##

EXPOSIÇÃO PINTURA UNISBEN 
SOBRE JOSÉ GUIMARÃES  
Salão Nobre

17SEG09:30/17:30* 
##

WORKSHOP 
SISTEMA DE PROMOÇÃO 
E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS 
E JOVENS
Palácio Baldaya

20SÁB17:00/19:00##

APRESENTAÇÃO LIVRO  
“JÁ PRÓXIMO DOS ANJOS”  
DE ANTÓNIO FERRA
Biblioteca
 

20SÁB17:00/19:00##

APRESENTAÇÃO LIVRO 
“COZINHAR EM ALEPPO”  
DE RIMA HALLAK
Sala Joanna Baldaya
 

27SÁB16:00/18:00##

APRESENTAÇÃO LIVRO  
“NAS ENCOSTAS DO CALVÁRIO” 
DE ANTÓNIO SÉRIO HENRIQUES 
PEREIRA
Sala Joanna Baldaya
 

30 A 4 NOV 
TER A DOM10H00##

POP UP STORE HYPE MARKET
Sala Joanna Baldaya

*Inscrição obrigatória
## Gratuito

Junto ao terminal rodoviário / Metro Colégio Militar

CONCERTO DE ARRANQUE 

DO ANO LETIVO

14do
m

in
go


