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150
DIAS PARA CONCLUSÃO 

DO ELEVADOR DO CALHARIZ

31
CANTONEIROS
EM BENFICA

5
VIATURAS 
SERVIÇOS 
URBANOS

54
VIDRÕES

EM DIVERSOS
PONTOS DE BENFICA

12
ECO-PONTOS 

SUBTERRÂNEOS

Benfica em números

350
ALUNOS NOS 

JOGOS ESCOLARES
DE BENFICA

2ª
EDIÇÃO DO FESTIVAL
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60
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MERCADO DE NATAL  
REGRESSA AO  

JARDIM DO MERCADO

BENFICA RECICLA – SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL NO BAIRRO 

DO BOM PASTOR

PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS 
ESCOLARES DE BENFICA

UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS IGNORA BENFICA NO PLANO 

DE ILUMINAÇÕES DE NATAL

CANTO LÍRICO NA IGREJA 
DE BENFICA NO “CONCERTO DE NATAL”

LIXO JUNTO 
AOS ECOPONTOS

INICIO DA OBRA 
DO ELEVADOR DO CALHARIZ

ARÓMETRO
DE BENFICA

Decorreu no passado dia 15  
de novembro, no Palácio 
Baldaya a tomada de posse 
dos novos órgãos sociais da 
Associação Mais Benfica, pa-
ra os próximos três anos de 
mandato.
A Mais Benfica, Associação de 
Desenvolvimento e Co-Go-
vernança Local, tem como 
objetivo promover o desenvol-
vimento local da freguesia de 
Benfica, bem como a melhoria 
da qualidade de vida promo-
vendo iniciativas, projetos e 

ações sustentáveis de dinami-
zação sociocultural e econó-
mica do território, em parceria 
com diversos agentes públicos 
e privados.
Na sua missão estão interven-
ções nas áreas de promoção do 
conhecimento e da inovação, 
a gestão sustentável do capital 
e dos ativos do território, a 
dinamização socioeconómica, 
a cooperação, a capacitação 
institucional e o trabalho em 
rede na educação e formação 
das comunidades.

CIDADANIA

ASSOCIAÇÃO 
MAIS BENFICA 
TOMADA DE POSSE 
NOVOS ORGÃOS 
SOCIAIS

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

LIXO EM ESPAÇO 
PÚBLICO,  
UM DESAFIO 
PARA TODOS
A VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO É O 
RESULTADO DE MUITAS VONTADES  
E DE ALGUMAS CONTRARIEDADES

Este é um desafio de todos, em que temos e 
podemos melhorar as condições de separação, 
de colocação do lixo acondicionado nos 
locais adequados, de não reincidência em 
comportamentos lesivos da qualidade do espaço 
público e de melhoria dos ritmos e dos circuitos de 
recolha dos lixos.

Ao longo dos anos, temos tra-
balhado para ter um espaço 
público mais valorizado e o 
mais adequado possível para 
acolher as dinâmicas da nossa 
comunidade. Esta linha de ação 
geradora de mais e melhor espa-
ço publico e de utilização cole-
tiva, como acontece com o Pa-
lácio Baldaya, não invalida que 
tenhamos uma constante insa-
tisfação em relação ao nosso 
território, sempre com o objeti-
vo de fazermos ainda mais e 
melhor. E, no entanto, nem 
sempre conseguimos fazer o 
que queríamos.

Apesar do esforço desenvolvido 
pelos trabalhadores da higiene e 
limpeza urbana da Junta de 
Freguesia de Benfica e da Câ-
mara Municipal, não estamos 
satisfeitos com as condições do 
nosso espaço público, em espe-
cial, no que diz respeito à reco-
lha e à persistência de lixo nas 
ruas.

Aqui e ali persistem focos de 
acumulação de lixo que em na-
da correspondem ao perfil da 
nossa população, à natureza do 

nosso espaço público e à ima-
gem que queremos do nosso 
território.

Verdadeiramente este é um de-
safio de todos, em que temos e 
podemos melhorar as condições 
de separação, de colocação do 
lixo acondicionado nos locais 
adequados, de não reincidência 
em comportamentos lesivos da 
qualidade do espaço público e 
de melhoria dos ritmos e dos 
circuitos de recolha dos lixos.

Este é um enorme desafio cívico 
e comunitário, para a vivência 
urbana do presente e para um 
futuro mais sustentável.

Um desafio para todas as gera-
ções, dos mais jovens aos mais 
experientes, todos os bairros e 
em todos os momentos.

Um desafio que é agravado 
com a realização de grandes 
eventos no nosso território ou 
nas suas imediações, mas tam-
bém com o aumento dos níveis 
de consumo e com as dinâmicas 
dos nossos estabelecimentos 
co  mer ciais.

A época de Natal que se aproxi-
ma é um dos momentos de 
grande exigência em que o bom 
senso e o esforço de reciclagem 
devem estar presentes nas atitu-
des e nos comportamentos de 
todos.

Há uma redobrada pressão so-
bre esta resposta municipal que 
implicará a urgente concretiza-
ção de mudanças que reforcem 
a eficiência do serviço de higie-
ne e limpeza urbana. Mais do 
que sublinhar os problemas, 
importa mobilizar vontades e 
recursos para concretizar solu-

ções que correspondam às expe-
tativas das pessoas e às dinâmi-
cas dos territórios. É esse o 
caminho que temos seguido e 
que vamos continuar a seguir.

É este o quadro de referência 
em que sempre nos movemos, 
trabalhar para concretizar solu-
ções.

Soluções para as pessoas e para 
o nosso território, por impulso 
da freguesia ou do município.

Soluções em que os contributos 
dos cidadãos, através dos seus 
comportamentos domésticos e 

no espaço público, são muito 
importantes. Neste particular, 
sublinho a particular relevância 
do esforço pedagógico que 
muitos pais e educadores têm 
realizado junto das nossas 
crianças e jovens para operar 
uma transformação de compor-
tamentos cívicos, mais cons-
cientes, sustentáveis e com sen-
tido de futuro.

No fundo é também disto que 
se trata: menos lixo, mais reci-
clagem e melhor recolha. 

A bem do espaço público, a bem 
de todos nós.

Realizou-se no passado dia 20 
de novembro na Escola Se-
cundária José Gomes Ferreira 
a comemoração do dia do 
Agrupamento de Escolas de 
Benfica que incluiu a cer-
imónia de entrega dos Prémios 
de Mérito aos melhores alunos 
o ensino secundário.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca, à semelhança dos anos an-
teriores, voltou a patrocinar o 

prémio de melhor aluno do 
secundário, no valor de 500 
euros.
O vogal da educação e cultura 
da Junta de Freguesia de Ben-
fica, Ricardo Marques, en-
tregou o prémio de mérito ao 
aluno Tomás Feith, que con-
cluiu o ensino secundário com 
média de 19,1 valores.
Parabéns!

EDUCAÇÃO

JUNTA 
PATROCINA 
PRÉMIO DE 
MÉRITO ESCOLAR
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CIDADANIA

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE LISBOA
Já começou a 11ª edição do Orçamento Participativo de Lisboa.
Até dia 14 de dezembro apresente as suas propostas para a cidade 

em www.lisboaparticipa.pt ou nas sessões participativas.
Fique atento e acompanhe todo o processo do OP no facebook  

e no portal da participação.
Juntos decidimos... Participe!

CULTURA

GERAÇÃO ESQUECIDA
Decorreu no dia 5 de novembro a apresentação da peça de teatro 
“Geração Esquecida” da Companhia de Teatro Sénior, 3º Ato, no 

Auditório Carlos Paredes.
No final da peça foi prestada uma homenagem ao antigo “ator” Arménio 

Oliveira que integrou a Companhia de Teatro Sénior, 3º Ato.
A Companhia de Teatro Sénior “3ºActo”, é uma atividade de teatro 

integrada no programa do Envelhecimento Sénior Ativo, composta por 
seniores da freguesia e encenada pelo ator Durval Lucena.

Começaram finalmente as 
obras para construção do 
elevador de acesso à Estação 
de Benfica a partir do Bairro 
do Calhariz! Uma obra há 
muito desejada por todos os 
moradores da freguesia e que 
vem facilitar o acesso à estação 
em especial cidadãos com mo-
bilidade reduzida.
Recorde-se que há mais de 10 
anos que o acesso à Estação de 
Benfica se fazia unicamente 
através de uma escadaria com 
mais de 40 degraus. A única 
alternativa era contactar a  
bilheteira com uma semana 
de antecedência para que fosse 
aberto pontualmente o portão 
de acesso à estação de com-
boios. Uma situação inadmis-
sível e há muito contestada por 
todos, em especial pela Asso-
ciação de Moradores do Bair-

ro do Calhariz, apoiada pela 
Junta de Freguesia de Benfica, 
que em maio de 2016 instalou 
um sistema de acesso direto 
à plataforma da estação a to-
dos os cidadãos de mobilidade 
reduzida. 
Uma medida provisória para 
solucionar a situação até à 
conclusão da construção deste 
elevador, solução definitiva 
acordada en tre a Junta de 
Freguesia de Benfica, a CML, 
a CP e a Infraestruturas de 
Portugal.
A empreitada, com um valor 
de investimento de cerca de 
112 mil euros e um prazo de 
execução de 150 dias, deverá 
estar concluída até abril de 
2019, e irá ajudar a resolver 
as atuais restrições de acesso 
a pessoas de mobilidade con-
dicionada entre a passagem 

DESPORTO

 COLÓQUIO DE FUTEBOL EM BENFICA
Mais de uma centena de treinadores e outras entidades ligadas ao mundo 
do futebol participaram no passado dia 24 de novembro num Colóquio 

organizado pela Junta de Freguesia de Benfica em parceria com a Associação 
de Futebol de Lisboa, no Auditório do IPL.

O Colóquio contou com as presenças de Hugo Leal, ex. jogador profissional 
de Futebol, Fernando Valente, ex-Treinador Sub19 do Shandong Luneng, 

José Vasques e ainda de José Boto, Chief Scout do Shakthar, como 
convidado especial. 

MOBILIDADE

AVANÇA CONSTRUÇÃO DO ELEVADOR 
NA ESTAÇÃO DE BENFICA

EVENTOS

NATAL NO  
BAIRRO 2018
UM PALÁCIO NATAL 
E O REGRESSO DO MERCADO 
DE NATAL AO JARDIM DO MERCADO!

O Natal está a chegar e em Ben-
fica não vão faltar as surpresas 
e animação para toda a família! 
O Palácio Baldaya e o Jardim 
do Mercado voltam a ser os pal-
cos do Natal no Bairro, onde 
recriamos o espírito do mundo 
mágico e encantado do Natal.

De 6 a 9 de dezembro o Palá-
cio Baldaya transforma-se no 
Palácio Natal, casa onde vive o 
Pai Natal e as várias persona-
gens como duendes, renas, sol-
dadinhos de chumbo, bailari-
nas entre outras que povoam o 
imaginário do Natal! É neste 
palácio que se fazem todos os 
preparativos para a época nata-

lícia e onde o Pai Natal recebe 
as cartas com os pedidos das 
crianças e as envia para os dife-
rentes ateliers e para a fábrica 
dos brinquedos!

O Palácio Natal vai poder ser 
visitado por todos, com um bi-
lhete solidário pelo valor sim-
bólico de 1€, que inclui vários 
ateliers e atividades, como o Es-
cape Room, ateliers de costu-
ra, cozinha, brinquedos ou ofi-
cina de reparações, onde todos 
poderão participar!

Entre os dias 12 e 16 de dezem-
bro a grande festa do Mercado 
de Natal está de regresso ao Jar-
dim do Mercado, com muitas 

luzes e um ambiente mágico que 
irá fazer as delícias de miúdos 
e graúdos e onde não irão fal-
tar várias banquinhas, ativida-
des e animações para toda a fa-
mília!

Uma pista gelo, um comboio
-rena, um carrocel, uma fábri-
ca de brinquedos, uma casinha 
de chocolate, uma casa dos con-
tos, uma aldeia de duendes, ca-
nhões de neve, insufláveis e a 
já famosa casa do pai natal são 
apenas algumas das atrações  
que vai poder aqui encontrar.

Contamos consigo nesta festa! 
Participe!

EVENTOS

MAGUSTO SÉNIOR 
NO PALÁCIO 
BALDAYA

Foi um enorme sucesso a festa 
do Magusto Sénior de Benfica 
realizado no jardim do Palácio 
Baldaya no dia 13 de novembro!

O “Verão de S Martinho” aju-
dou e foram muitos os idosos 
que escolheram os maravilho-
sos jardins do Palácio para par-

ticipar nesta festa que já é uma 
tradição de Benfica!
Com castanhas assadas e a tí-
pica jeropiga para todos, esta 

foi uma tarde de festa e anima-
ção em que não podia faltar o 
bailarico, abrilhantado pelo 
músico Pedro Maldito que to-

cou pela tarde fora, para alegria 
de todos aqueles que ainda  
aproveitaram para dar um “pé-
zinho de dança”!

AMBIENTE

ECO BENFICA ESTÁ DE VOLTA EM VERSÃO 3R 
(REDUZIR, RECICLAR E REUTILIZAR)

O Jogo ECO BENFICA está de volta, numa versão 3 R’s. Reduzir, reciclar e 
reutilizar são as palavras de ordem neste novo jogo original, desenvolvido de 
acordo com o projeto educativo da CAF/AAAF, e que pretende trabalhar a 

aprendizagem dos conceitos da reciclagem e da responsabilização cívica num 
contexto de brincadeira e interação familiar.

A sensibilização das crianças e jovens é fundamental para uma transformação 
de comportamentos cívicos, mais conscientes, sustentáveis e com sentido de 

futuro!

inferior da estação e a zona do 
Calhariz.
O elevador irá também bene-
ficiar toda a população resi-
dente na zona do Calhariz que 

diariamente utiliza a passagem 
inferior da estação como 
atravessamento urbano, para 
acesso ao centro da freguesia 
de Benfica.

Uma ótima notícia para os 
moradores de Benfica bem 
como para os utilizadores da 
Linha de Sintra da CP!

12 DEZEMBRO
16H30  Desfile de Natal CAF/AAAF do Agrupamento Escolas 

Quinta de Marrocos
17H30  Zumba
18H00  Coro Externato S. Cristóvão

13 DEZEMBRO
16h30  Desfile de Natal CAF/AAAF do Agrup. de Benfica
17h30  Zumba
18h00  Musical Natal Encantado

14 DEZEMBRO
18h00  Musical Natal Encantado

15 DEZEMBRO
10H00 – 20H00 Feira de Artesanato – Edição Especial
11H00  Coro de Gospel
12H00   Espetáculo de Ilusionismo com Manuel Barata e Rovit
15H00  Apresentação de Natal  Escola Parque Silva Porto
16H10  Apresentação de Natal Escola Pedro Santarém
15H20  Apresentação de Natal Esc. Profº José Salvado Sampaio
15H30  Cantares ao Menino | G. Danças e Cantares do Minho
16H300   Musical | Clube ICTOUS
17H30  Grupo Coral Moinhos de Alcabideche

16 DEZEMBRO
10H00 – 20H00 Feira de Artesanato – Edição Especial     
11H00   A Fábrica do Pai Natal | Grupo de Teatro Tártaro
12H00  Musical Natal Encantado
15H00  A Fábrica do Pai Natal | Grupo de Teatro Tártaro
16H30  Concerto Libra

EM PERMANÊNCIA PISTA DE GELO, CARROCEL, RODA, INSUFLÁVEIS, COMBOIO RENA,  
CASA DO PAI NATAL, FÁBRICA DOS BRINQUEDOS, LABIRINTO FLORESTA MÁGICA,  
ALDEIA DOS DUENDES, CASA DO PAI NATAL, TENDA STARWARS; FLORESTA DAS RENAS,  
CASA DE CHOCOLATE, HORA DO CONTO, BARRAQUINHAS, MÚSICA E MUITA ANIMAÇÃO!

6 E 7 DEZEMBRO
  Aberto para visitas das crianças das Escolas de Benfica

8 DEZEMBRO
10H30 E 15H30  Ateliers Costura, Fábrica Brinquedos, Oficina de 

Reparações e Cozinha
15H00 E 17H00 Escape Room - Conto de Natal 
16H00  Apresentação de Natal JI nº 1
16H15  Apresentação de Natal Escola Arq. Gonçalo Ribeiro 

Telles
16H30  Apresentação de Natal Escola Jorge Barradas
21H30 Escape Room - Conto de Natal

9 DEZEMBRO
10H00 E 12H00 Escape Room - Conto de Natal 
10H30 E 15H30   Ateliers Costura, Fábrica brinquedos, Oficina de 

reparações e Cozinha
15H00 E 17H00 Escape Room - Conto de Natal 
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HIGIENTE URBANA

HIGIENE URBANA EM BENFICA
OS DESAFIOS

REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DOS CONTENTORES (EX: INDIFERENCIADOS, PAPEL, VIDRO, EMBALAGENS, ORGÂNICOS, RESÍDUOS DE JARDINS)

REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DOS ECOPONTOS, VIDRÕES E LIMPEZA DOS RESÍDUOS ABANDONADOS À VOLTA DOS MESMOS

LAVAGEM DOS CONTENTORES (ECO-ILHAS)

RECOLHA DE OBJETOS VOLUMOSOS (“MONSTROS”)

LIMPEZA DE TERRENOS (ÁREAS EXPECTANTES) ACIMA DE 5.000 M2 E DE DECLIVE MAIOR QUE 25%

LAVAGEM E VARREDURA DOS EIXOS PRINCIPAIS ESTRUTURANTES

COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA EM GRANDES EVENTOS (EX: MARATONAS). 

LIMPEZA DE GRAFFITI

MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVAS PAPELEIRAS

COMPETÊNCIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

A Câmara Municipal de Lisboa 
admitiu já que a acumulação de 
lixo nas ruas da cidade é uma 
situação excecional, resultado 
de um grande crescimento do 
turismo, e  está a preparar um 
conjunto de investimentos mui-
to alargados para ajustar o siste-
ma de limpeza da cidade à reali-
dade atual. Estas medidas, que 
irão ser suportadas em parte 
pela taxa turística  incluem a 
contratação de novos cantonei-
ros, novos equipamentos e mais 
meios mecânicos para fazer face 
às exigências da higiene urbana, 
não descurando também a reali-
zação de novas campanhas de 
sensibilização.
A Junta de Freguesia de Benfica 
tem intercedido junto da CML 
para que a taxa turística venha 
também a reforçar os meios de 
recolha e limpeza nas zonas pe-
riféricas da cidade, onde há me-

nos turismo, tendo em conta 
que nos últimos anos, não só o 
turismo aumentou, mas tam-
bém os lisboetas passaram a 
usufruir mais dos espaços públi-
cos em toda a cidade, uma con-
sequência de todo o investi-
mento que foi feito na 
requalificação em várias zonas 
de Lisboa. As pessoas hoje em 
dia vivem mais a cidade e isso 
tem consequências ao nível da 
limpeza urbana.
É necessário continuar a re-
forçar e qualificar as equipas 
que diariamente limpam as 
nossas ruas, bem como ad-
quirir novos  e melhores 
equi pamentos,  para que pos-
samos prestar um melhor 
serviço,  mais eficaz, eficiente  
e ambientalmente  mais sus-
tentável. 
Também o fácil acesso a locais 
de depósito de resíduos é valori-

zado e contribuí de forma deci-
siva para a melhoria da qualida-
de de vida nos bairros, pelo que, 
em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, no âmbito do 
Plano Municipal de Resíduos 
de Lisboa, tem sido feito um in-
vestimento na melhoria dos sis-
temas de recolha de resíduos e 
na colocação de ecopontos en-
terrados de grande capacidade, 
em locais estratégicos da fregue-
sia.
Este investimento na melhoria 
dos serviços urbanos e dos equi-
pamentos de apoio, nomeada-
mente ecopontos, será acompa-
nhado pelo reforço das ações de 
sensibilização, junto da popula-
ção e dos comerciantes e, por 
uma aposta numa fiscalização 
efetiva junto da restauração e 
das empresas que depositam 
lixo fora do local e horário indi-
cado.

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

CÂMARA RECONHECE ‘SITUAÇÃO EXCECIONAL’

SISTEMA
DE RECOLHA 
DE RESÍDUOS
EM BENFICA

É POSSÍVEL UM NATAL
COM MENOS LIXO? 

Em contagem decrescente para o 
Natal, sugerimos, recomendações 
simples para reduzir o impacto 
ambiental desta época festiva, as-
sociada ao aumento do consumo 
e da produção de resíduos.

ADOTANDO ALGUMAS SUGESTÕES 
BÁSICAS, O DESAFIO DE REDUZIR
O LIXO NO ECOPONTO PODE SER 
VENCIDO!

CONSELHOS PARA UM NATAL MAIS SUSTENTÁVEL

  REUTILIZE A ÁRVORE DE NATAL  
DO ANO ANTERIOR (ÁRVORES ARTIFICIAIS)

  REPLANTE A ÁRVORE DE NATAL  
OU ENTREGUE-A NUM VIVEIRO 

      (ÁRVORES NATURAIS)

  REUTILIZE DE FORMA 
CRIATIVA ADEREÇOS 
DECORATIVOS  
DA ÁRVORE DE NATAL

   EMBRULHE PRESENTES   
EM EMBALAGENS 
REUTILIZÁVEIS   
(POR EXEMPLO SACOS DE PANO OU PAPEL)

  PRATIQUE UM CONSUMO 
CONSCIENTE EVITANDO   
O DESPERDÍCIO DE BENS 
ALIMENTARES

  RECOLHA O ÓLEO ALIMENTAR 
UTILIZADO NAS FRITURAS DOS 
DOCES DE NATAL E ENTREGUE-O 
PARA RECICLAR NUM PONTO DE 
RECOLHA PRÓXIMO DA SUA 
RESIDÊNCIA

  COLOQUE OS EQUIPAMENTOS 
ELETRÓNICOS QUE JÁ NÃO 
UTILIZA NUM DOS PONTOS DE 
RECOLHA DA REDE ELECTRÃO 
PARA SER RECICLADO

   INCENTIVE O ESPÍRITO DE 
PARTILHA NAS CRIANÇAS 
PROMOVENDO A DOAÇÃO  
DE BRINQUEDOS

   OPTE PELO CONSUMO DE 
PILHAS RECARREGÁVEIS 

  FAÇA A SEPARAÇÃO DE TUDO  
O QUE NÃO POSSA SER 
REUTILIZADO (PAPEL/CARTA, PLÁSTICO, 

METAL) E ENCAMINHE PARA 
RECICLAGEM, UTILIZANDO OS 
ECOPONTOS

  CONTACTE OS SERVIÇOS DA CML  
E AGENDE A RECOLHA GRATUITA  
DE GRANDES VOLUMES /MONOS

   ADIE ALGUNS DIAS A 
COLOCAÇÃO  DO LIXO NÃO 
REUTILIZÁVEL   
NOS ECOPONTOS PARA EVITAR  
A ACUMULAÇÃO NO EXTERIOR  
DOS CONTENTORES

60 ECO-ILHAS
54 VIDRÕES

12 ECO-PONTOS 
[SUBTERRÂNEOS)

550 PAPELEIRASA CML ASSEGURA A REMOÇÃO DO LIXO

PONTOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS EM BENFICA

A produção de lixo em Lisboa 
está a aumentar cerca de 5% 
ao ano, desde há sete anos, re-
sultando num acumulado su-
perior a 40% desde o início do 
boom do turismo, de acordo 
com declarações recentes do 
Presidente da CML, Fernando 
Medina.
É inegável o aumento na pro-
dução de resíduos relacionado 
com a atividade económica e 
turística, assim como são ine-
gáveis as dificuldades sentidas, 
por parte dos Municípios e 
Freguesias, na resposta a esta 
realidade.
Todos os dias, são produzidas 
na cidade muitas toneladas 
de resíduos, não apenas nas 
freguesias tipicamente com 
mai or pressão turística, mas 
também naquelas que são 
pontos de entrada na cidade e 
por onde passam milhares de 
pessoas diariamente, ou que 
têm grandes polos de atração 
ou acolhem grandes eventos, 
como é o caso de Benfica. A 
Estação de Benfica, a Estação 
de Metro do Colégio Militar, 
o Centro Comercial Colom-
bo, o Polo Universitário do 
IPL com milhares de alunos, o 
Mercado de Benfica, ou os dias 
de jogo no Estádio da Luz, são 
alguns exemplos de locais e 
situações que atraem milhares 
de pessoas à nossa freguesia.
Benfica, já não é hoje apenas 
uma freguesia dormitório, on-  
de residem 37 000 habitan-
tes, mas conta também com 
a pressão dos milhares de 
pessoas que por aqui passam 
diariamente, o que resulta ine-
vitavelmente numa maior pro-
dução e acumulação de lixo.
Por outro lado, a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa tem vindo a 
assumir a cada vez maior di-
ficuldade na recolha de lixo e 
falta de meios, numa cidade 
com cada vez mais turistas, 

acabando por concentrar os 
meios nas zonas turísticas e 
mais visíveis, descurando um 
pouco as zonas mais periféri-
cas, onde se inclui Benfica.
A esta situação acresce a falta 
de cumprimento das regras de 
deposição do lixo por parte 
de alguns moradores e comer-
ciantes, em consequência, por 
vezes, da falta de condições de 
alguns prédios para guardar 3 
caixotes de lixo e da falta de 
capacidade de organização de 
alguns condomínios em rela-
ção à colocação dos caixotes 
na rua. Este incumprimento 
traduz-se recorrentemente na 
colocação indevida e acumu-
lação de lixo, monos e objetos 
de grande volume junto aos 
ecopontos e muitas vezes nas 
ruas, o que coloca em causa a 
salubridade pública.
Nos bairros onde a recolha é 
feita nos contentores, como 
é o caso do Charquinho, Pe-
dralvas ou Boavista, as maiores 
dificuldades prendem-se com 
a acumulação de lixo junto às 
eco-ilhas. 
Também a falta de fiscalização 
por parte da CML e Polícia 
Municipal, nomeadamente aos 
estabelecimentos que não cum-
prem as regras e colocam o lixo 
e cartões junto aos ecopontos, 
agrava muito esta situação.

Por todas estas razões, a Hi-
giene Urbana é hoje um dos 
maiores desafios em Benfica. 
Apesar do empenho perma-
nente que muitas vezes vai 
para além das competências 
próprias da Junta de Fregue-
sia, (que são a lavagem e var-
redura de ruas, a deservagem, 
a recolha de papeleiras e o de-
sentupimento de sarjetas), e 
do investimento que tem sido 
feito nesta área, tanto ao nível 
de recursos humanos como de 
equipamentos, é evidente para 
todos que algo tem que evoluir 
no sistema de limpeza e reco-
lha de lixo em Benfica e na ci-
dade de Lisboa, mas também 
nos comportamentos e atitu-
des dos cidadãos.
Há uma responsabilidade par-
tilhada por todos nesta ques-
tão, a CML não tem a sua 
estrutura dimensionada para 
a cidade, a Junta de Fregue-
sia tem meios limitados para 
cumprir as suas obrigações, e 
algumas pessoas são cada vez 
menos respeitadoras do espaço 
público e das regras básicas de 
convivência em sociedade. To-
dos somos responsáveis e to-
dos temos o dever de assumir 
as nossas responsabilidades, 
de cumprir e fazer cumprir, a 
bem da cidade e a bem do nos-
so bairro.

VARREDURA E LAVAGEM DAS RUAS

DESPEJO DE PAPELEIRAS

LIMPEZA DE SARJETAS E SUMIDOUROS

DESERVAGEM

COMPETÊNCIAS
JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA 

RECURSOS HUMANOS
E EQUIPAMENTOS
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

48 CANTONEIROS
3 VIATURAS

2 VARREDOURAS 
MECÂNICAS

1 AUTO-TANQUE 
2 GLUTÕES
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CIDADANIA

GUIA DE PARQUES CANINOS E JARDINS
Já conhece o “Lisboa a 4 patas”? Parques caninos e jardins num guia 
da cidade de Lisboa, criado a pensar nos nossos amigos de 4 patas!  
Saiba onde pode ir com o seu cão num prático e acessível guia que 
assinala os parques caninos existentes em Lisboa. Na freguesia de 

Benfica pode levar o seu cão a 3 parques caninos diferentes, 
no Parque Silva Porto, Rua Abel Manta e Fonte Nova.

Levante o seu guia gratuitamente na Junta de Freguesia de Benfica 
ou vá até à página de facebook @acidadea4patas.pt

CULTURA

CASTING PARA TEATRO
Gosta de representar?

Se tem entre os 15 e 45 anos e vontade de integrar uma peça de teatro 
sobre a vida do grande ator Vasco Santana, inscreva-se para participar no 

casting deste projeto!
O Casting será dirigido pelo Grupo de Teatro Tártaro e decorrerá no 

Auditório Carlos Paredes no dia 5 de janeiro, a partir das 10.30h. 
Os interessados inscrever-se através do clubetartaro@gmail.com

CULTURA

BOL - BILHETEIRA ON-LINE
Sabia que pode comprar bilhetes para espetáculos 

no Palácio Baldaya?
O Palácio Baldaya, numa parceria com BOL (Bilheteira Online) 
disponibiliza ao público um ponto de venda físico para bilhetes 

para o Auditório Carlos Paredes, assim como para outras 
salas de espetáculo.

Compre aqui o seu bilhete!

EDUCAÇÃO

 “CARA NOVA” NA SALA DA CAF
A manhã de 30 de outubro, foi dedicada a arranjar a sala da CAF e a pintar 
jogos no recreio da Escola Arquiteto Ribeiro Telles, no Bairro da Boavista!
Os jovens da Associação Ponto Benfica, o Retrocas-E6G, a equipa de Caf 
da Arquitecto Ribeiro Telles e o agrupamento de escuteiros 380 Calhariz 

de Benfica levaram a cabo esta iniciativa, que contou também com a 
participação do vogal da Educação, Ricardo Marques!

Muito obrigado a todos!

CULTURA

“CONCERTO DE NATAL”
NA IGREJA DE BENFICA

EDUCAÇÃO

KITS ODS TRANSFORMANDO O MUNDO 
NAS ESCOLAS DE BENFICA

CIDADANIA

FESTIVAL TRANSPARENTE 
NO PALÁCIO BALDAYA
SESSÕES DE CINEMA, MÚSICA E FOTOGRAFIA PARA CELEBRAR A LUTA ANTI-CORRUPÇÃO 

ESPAÇO PÚBLICO 

NOVOS ECOPONTOS 
SUBTERRÂNEOS 
EM BENFICA

DESPORTO

JOGOS ESCOLARES 
DE BENFICA 
ESTÃO DE VOLTA!

Cinema, música e fotografia 
dedicados aos temas da luta 
anti-corrupção e dos direitos 
humanos são algumas das ati-
vidades que o Festival Trans-
parente vai trazer ao Palácio 
Baldaya, entre os dias 3 e 9 de 
dezembro. Benfica acolhe este 
ano diversos eventos desta 2º 
edição do Transparente, um 
festival que visa promover a 
transparência através das artes 
e é organizado pela associação 

cívica Transparência e Integri-
dade, este ano em parceria 
com a Junta de Freguesia de 
Benfica, a FCSH/UNL e a 
Embaixada do Canadá.
No dia 3 de dezembro, pelas 
19h, o Baldaya abre as portas 
para a sessão de abertura do 
festival, com um pequeno 
concerto das Novas Vozes de 
Abril e a inauguração da expo-
sição de fotografia “Liberdade 

de Expressão”, cedida pelo 
Museu Canadiano dos Direi-
tos do Homem, que estará 
patente até ao dia 6 de janeiro. 
Também no dia 3 de dezem-
bro começa uma mostra de 
cinema documental no Bal-
daya, que decorrerá todos os 
dias, quase sempre às 21h30, 
até ao dia 9 de dezembro.
Programação completa: 
www.transparente.transparencia.pt/

Estão a funcionar desde o dia 
28 de novembro mais três 
novos ecopontos subterrâneos 
em Benfica. Os novos ecopon-
tos, localizados na Rua Engº 
Paulo de Barros, Rua da Re-
pública da Bolívia e Rua Dom 
António Caetano de Sousa, 
vêm juntar-se aos 9 ecopontos 
subterrâneos já existentes na 
freguesia.
A abertura destes novos equi-
pamentos foi acompanhada 

pelo executivo da Junta de 
Freguesia, seguindo-se uma 
ação de sensibilização à po-
pulação e comerciantes destas 
zonas.
A equipa de sensibilização, 
entregou o cartão magnético 
para a abertura da “porta 
comercial” (para uso exclusivo 
do comércio local) aos diversos 
comerciantes existentes num 
raio de 100 m por ecoponto. 
Este mecanismo permitirá aos 

comerciantes da zona o acesso 
prático a cada contentor 
através de uma porta sobre-
dimensionada, dedicada ao 
efeito. Foi também realizado 
um pequeno questionário 
e distribuído um folheto à 
população com informação 
sobre as regras de utilização 
dos contentores subterrâneos.
Este investimento na me-
lhoria dos serviços urbanos e 
dos equipamentos de apoio, 

A 3ª edição dos Jogos Esco-
lares de Benfica realizou-se 
no passado sábado, dia 17 de 
novembro!
Neste primeiro momento 
da 3ª edição, mais de 350 
alu nos de todas as idades das 
escolas públicas e privadas da 

freguesia reencontraram-se em 
7 modalidades desportivas, 
neste evento que tem como 
objetivo o convívio e o 
desporto e que une todos os 
alunos das escolas de Benfica.
Os Pavilhões Desportivos da 
Junta de Freguesia de Benfica 

e do Bairro da Boavista e a 
Pista de Radiomodelismo em 
Monsanto, foram os recintos 
destes jogos que incluem as 
modalidades de esgrima, bad-
minton, futsal, judo, andebol, 
basquetebol e corta-mato.
Parabéns aos participantes!

No dia 16 de dezembro, há 
canto gregoriano na Igreja de 
Benfica, com o “Concerto de 
Natal” pelo conceituado con-
tratenor Manuel Brás da Cos-
ta, acompanhado pelo piano 
de Sérgio Silva. Neste pro-
grama musical Sagrado, foi 
escolhido um repertório alu-
sivo especialmente à época 

Natalícia, preenchido pelas 
mais belas obras dos composi-
tores Händel, Bach e Pergolesi.
O Barroco é o período históri-
co de eleição deste agrupamen-
to, proporcionando ao ouvinte 
momentos meditativos de 
profunda reflexão e beleza.
Um espetáculo único e gra-
tuito a não perder!

A Junta de Freguesia de Benfica 
participou no dia 19 de novem-
bro no lançamento oficial dos 
Kits ODS - Transformando o 
Mundo, um conjunto de recur-
sos pedagógicos sobre os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável ODS), desenvolvido 
pelo Oikos - Cooperação e De-
sen vol vimento.
Estes recursos pedagógicos re-
sultam de um trabalho desen-
volvido por técnicos da Oikos e 
por um conjunto de professores 

de várias áreas disciplinares e de 
vários níveis de ensino, procu-
rando desenvolver materiais que 
aumentem a presença dos ODS 
nas salas de aula de todo o país.
O Kit, disponível em duas ver-
sões, uma para os 1º e 2º Ciclos 
do Ensino Básico e outra para o 
3º Ciclo e Ensino Secundário, 
será agora utilizado nas escolas 
de Benfica para sensibilização e 
formação dos nossos alunos so-
bre a temática dos ODS.

AMBIENTE

SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL NO BAIRRO 
DO BOM PASTOR
Realizou-se no passado dia 16 
de novembro, o terceiro mo-
mento de intervenção “Benfi-
ca Recicla- Bairro Bom Pas-
tor”, para remoção de monos 
dos espaços interiores dos lo-
tes, limpeza das zonas verdes e 
envolvimento da comunidade 
nestas ações.

Depois de uma primeira ação 
realizada em setembro de sen-
sibilização dos moradores para 
as questões da higiene urbana, 
seguiu-se uma primeira limpe-
za nas zonas exteriores do 
Bairro Bom Pastor em outu-
bro. Na semana de 12 a 16 de 
novembro foram realizados 

inquéritos aos moradores do 
bairro, porta a porta, nos di-
versos lotes, para avaliação do 
seu grau de conhecimento e 
envolvimento face aos proble-
mas de higiene urbana, que 
culminaram com uma segun-
da ação de limpeza, com a re-
tirada de monos e lixo diverso.

realizado pela Câmara Muni-
cipal de Lisboa no âmbito do 
Plano Municipal de Resíduos 
de Lisboa facilita o acesso a 

locais de depósito de resíduos 
e contribuí de forma decisiva 
para a melhoria da qualidade 
de vida na freguesia.
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CULTURA

DANÇA NO 
AUDITÓRIO 
CARLOS 
PAREDES 

SAÚDE

PREVENÇÃO DA GRIPE E CONSTIPAÇÃO
Realizou-se no dia 20 de novembro, uma palestra sobre prevenção 

da gripe e constipação, no Palácio Baldaya.
Esta iniciativa organizada pelo Centro Clínico de Benfica e com o 
apoio da farmácia União e laboratório Perrigo, teve como objetivo 
ajudar na prevenção e tratamento da constipação e gripe, explicar 
as diferenças entre uma e outra doença e abordar a importância de 

imunoestimulantes.

COMÉRCIO

VENDA DA GRANEL NA NOVA LOJA DA ESTRADA DE BENFICA 
Inaugurou na Estrada de Benfica, no dia 2 de novembro,  

uma nova loja que traz de volta a tradição da venda a granel,  
retratando épocas passadas.

A Trucca Mercearia a Granel, situada no nº 556 no edifício datado de 
1951, tem inúmeros produtos como: chás, arroz, bolachas, bolinhos, 
especiarias, frutos secos, sementes , flor de sal,  quinoa, bagas de goji, 

leite coco, polenta, farinhas sem glutén, entre outros produtos, que pode 
comprar apenas nas quantidades necessárias.

SAÚDE

FESTIVAL MENTAL EM BENFICA
O Festival Mental passou nos passados dias 24 e 25 de novembro pelo 

Auditório Carlos Paredes em Benfica!
Uma iniciativa para combater o tabu e o estigma que envolve a saúde 

mental, através do cinema, das artes e da informação,  
que decorreu de 16 a 30 de novembro em Lisboa e no Porto.

Dança, Conferências e Teatro Infantil foram algumas das atividades do 
programa deste Festival da Saúde Mental no Auditório Carlos Paredes.

TEATRO

TEATRO PAPA LÉGUAS ABRE INSCRIÇÕES 
PARA CASTING / WORKSHOP

O Teatro Papa Léguas vai realizar no dia 27 de dezembro, 
entre as 17h30 e as 19h30 no Auditório Carlos Paredes  

um workshop / casting para realizar uma formação gratuita  
em teatro, entre os meses de janeiro e junho de 2019. 

Se tem mais de 14 anos e gosta de teatro, inscreva-se até  
ao dia 21 de dezembro em www.teatropapaleguas.net.

CULTURA

#BENFICABAIRRODAMÚSICA# 
DEZEMBRO 2018

JORNAL B O QUE É QUE O PÚBLICO 
PODE ESPERAR DO CONCERTO 
“LUA NOVA”?

FP Este concerto de “Lua No-
va” é um espetáculo sui gene-
ris, de certa forma até alterna-
tivo, porque é completamente 
diferente do que as pessoas 
habitualmente podem esperar 
do “Fernando Pereira”. Toda a 
vida assistiram ao meu lado 
mais fantasista com todas 
aquelas vozes Michael Jack-
son, Tina Turner, António 
Variações, Lady Gaga, essas 
coisas todas…aqui não vai 
haver “Ladys Gagas”… o 
concerto “Lua Nova” traduz-
se como um tempo de amor, 
de poesia, de paz e é um espe-
táculo construído numa lógica 
completamente diferente. Va-
mos passar sobretudo música 
de origem lusófona, mas tam-
bém universal, com alguns te-
mas clássicos, italianos e lati-
nos. Essencialmente é um 
espetáculo que é construído 
com uma temática que se de-
senvolve à volta da lua. Come-
ça na lua Nova, passa por todas 
as fases da lua e fecha nova-
mente na lua Nova. Vamos 
fazendo uma viagem por cada 

uma das fases do ciclo lunar, 
porque todas as fases são dife-
rentes e elas também inspiram 
de forma diferente. Mas é es-
sencialmente um momento 
em que estamos juntos numa 
partilha em que viajamos pelo 
amor, pela paz, pela fraterni-
dade, por aquilo que nos 
preocupa, pela poesia…quan-
do digo que nos preocupa é 
mais no sentido filosófico do 
termo. É um trabalho em que 
pela primeira vez na minha 
vida ponho as pessoas a chorar 
mais vezes de emoção do que 
propriamente a rir! Não quer 
dizer que não se riam também, 
porque se riem em alguns 
momentos… mas é um espe-
táculo que apela a outro tipo 
de emoções, de sentimentos.

JORNAL B SABEMOS QUE ESTE É 
UM ESPETÁCULO DE CARIZ 
SOLIDÁRIO, PODE EXPLICAR 
MELHOR?

FP No Concerto “Lua Nova” e 
nestas setes quintas feiras vou 
estar aqui nas minhas sete 
quintas! (risos) Fernando Pe-
reira nas suas sete quintas no 
Auditório Carlos Paredes! E 
porque não se trata de um es-

Benfica é o Bairro da Música 
e em dezembro ninguém pode 
perder dois grandes momentos 
musicais!
No dia 7 recebemos o concer-
to “Do Natal aos Reis” no Au-
ditório Carlos Paredes. Um  
con certo temático sobre can-
ções tradicionais da quadra na-
talícia da Galiza e Portugal, pelo 
tocar e cantar de três músicos: 
um galego e dois portugueses 
com múltiplos instrumentos. 
Este espetáculo foi em 2017 o 
concerto Antena 1, tendo sido 
transmitido na noite de Natal.
No dia 8 contamos com a “Tra-
vessa do Corrupio”, no palco 
do Auditório Carlos Paredes 
num espetáculo onde se con-

tam histórias de amor e desa-
mor, da saudade, de ilusões e 
desilusões. Para este concer-
to a banda apresenta-se num  
formato mais intimista e apro-
veita para apresentar novos te-
mas que farão parte de uma lon-
ga duração com edição prevista 
para 2019.
Movendo-se nas pródigas águas 
onde o ecletismo do jazz e da 
música clássica se cruzam com 
o poder e a rebeldia do rock e 
da folk, a Travessa do Corrupio 
possui uma linguagem própria 
fruto das diferentes influências 
dos músicos que a compõem.
Os bilhetes estão à venda em 
www.bilheteiraonline.pt
A música mora em Benfica!

No passado dia 9 de novembro 
a dança esteve em destaque no 
Auditório Carlos Paredes, com 
a presença dos alunos da Esco-
la Superior de Dança, no âm-
bito 1º Ciclo de espetáculos e 
apresentações do ano letivo 
2018/2019, que tem como 

objetivo dar a conhecer ao pú-
blico o resultado do trabalho 
desenvolvido durante as pri-
meiras semanas de aulas deste 
ano letivo que se inicia.
Foram aqui apresentados os 
trabalhos criados e desenvolvi-
dos, por alunos do 2º ano da 
Licenciatura em Dança no 
âmbito do Projeto III - módu-
lo de Cocriação. Neste módulo 

pretende-se que os estudantes 
desenvolvam as suas compe-
tências de criação, interpreta-
ção, implementação, análise, 
produção técnica e artística, 
através da criação de duetos 
num processo em co-criação.
As criações coreográficas foram 
orientadas pelos professores 
Madalena Xavier e João Fer-
nandes. Parabéns!

CULTURA

NOVAS VOZES DE ABRIL DE
REGRESSO AO CARLOS PAREDES

As Novas Vozes de Abril regres-
saram ao Auditório Carlos Pare-
des nos dias 16,17 e 18 de no-
vembro!
Este é um projeto musical que 
nasceu em 2016 em Benfica,  
em que a memória da canção de 
intervenção é trazida à luz da  
atualidade e reinventada por jo-
vens artistas de agora.

Inovação, criatividade e inclu são 
social são alguns dos traços de-
terminantes deste grupo musical 
que fazem, artisticamente uma 
ponte entre o passado e o futu-
ro.
O Auditório Carlos Paredes en-
cheu para ver e ouvir três dias de 
música portuguesa!

petáculo normal, ele reverte 
também num cariz social não 
só no conteúdo, mas também 
no propósito. O conteúdo to-
do é mais filosófico, mais eso-
térico, mais sentimental e ro-
mântico… se assim o 
quisermos chamar e os seus 
propósitos também são. 

Todos os lucros e dividendos 
que ao longo destas sete quin-
tas feiras se apurar, revertem a 
favor da Associação Frente 
Solidária, uma associação de 
que eu faço parte juntamente 
com um grupo de cidadãos 
bastante ativos e preocupados 
também com estas coisas da 

paz, do amor, da fraternidade 
no planeta. E é exatamente is-
so que vamos fazer, aproveitar 
estes momentos para alertar as 
pessoas para esses problemas e 
questões que nos preocupam e 
que este seja de facto um mo-
mento para nós partilharmos 
essas preocupações e lutarmos 
por um mundo melhor.

JORNAL B E O QUE É QUE O FERNANDO 
PEREIRA ESPERA DO PÚBLICO QUE 
VAI ESTAR NO AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES?

FP Aquilo que eu espero do 
público do Auditório Carlos 
Paredes, que é basicamente e 

sobretudo os fregueses de 
Benfica, é que venham em 
massa…também não estamos 
a pedir muito e ainda mais por 
uma causa solidária. Não va-
mos acabar com a fome no 
mundo com estes 10€ do bi-
lhete, mas se calhar podemos 
contribuir para tirar a fome do 
mundo a alguém, o que tam-
bém já é um passo importante. 
Portanto eu espero que as pes-
soas venham, que se divirtam, 
que se emocionem e que me 
deem o prazer de estar convos-
co nestas sete quintas feiras no 
Auditório Carlos Paredes. 

ENTREVISTA

FERNANDO PEREIRA 
APRESENTA ESPETÁCULO 
DE LUA NOVA NO AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES
Um concerto sui generis e recheado de amor, paz e fraternidade, para divertir e 
emocionar o público, todas as quintas feiras até ao dia 20 de dezembro.

Este é um concerto solidário em que as receitas de bilheteira revertem 
integralmente para a Frente Solidária - Associação pela Paz, pelo Planeta e pela 
Humanidade.
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1SÁBTODO O DIA
21º OPEN DE XADREZ
Ginásio do Complexo Desportivo
Inscrição/ Gratuito
 

1SÁB10H
CORTA A MATA
Parque Silva Porto
Inscrição/ Gratuito
 

10 A 15SEG A SÁB 
DURANTE AS AULAS
FESTIVAL DE NATAL
WATER CROSS CHALLENGE NATAL
Piscina do Complexo Desportivo de Benfica
Gratuito

 

6 A 16 QUI A DOM
NATAL NO BAIRRO
6 A 9 QUI A DOM 10H00-20H00
PALÁCIO NATAL - BALDAYA
Bilhete Solidário: 1€

12 A 16 QUA A DOM 10H00-20H00
MERCADO DE NATAL
Jardim do Mercado
 

13 QUI21H30
FILOMÚSICA ENSEMBLE
Igreja de Benfica
Gratuito

13 A 16QUI A DOM 
10H00-22H00
MERCADINHO DE NATAL
Junto ao Fonte Nova

14,15SEX E SÁB9H00-18H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica

15,22 E 29SÁB9H30
CLUBE DE CORRIDA E CAMINHADA
Ponte de Encontro: C. Desportivo de Benfica
Gratuito
 

16DOM10H00/10H30
FESTIVAL DE NATAL
PASSEIO DO PAI NATAL
Piscina do Complexo Desportivo de Benfica
Gratuito
 

16DOM10H00-17H00
FEIRA DA BAGAGEIRA
Mercado de Benfica
Gratuito/ Inscrição

16DOM15H00
CONCERTO DE NATAL 
CANTO GREGORIANO
Igreja de Benfica
Gratuito
 

17SEG16H30
NATAL DE FAMÍLIA NA BOAVISTA
Piscina da Boavista
Gratuito
 

17 A 22SEG A SÁB 
DURANTE AS AULAS
FESTIVAL DE NATAL - GINCANA 
DE NATAL
Piscina do Complexo Desportivo de Benfica
Gratuito
 

19QUA18H45
MEGA AULA DE HIDROGINÁSTICA
Piscina da Boavista
Gratuito
 

19QUA9H30-17H30 
WORKSHOP SISTEMA DE PROMOÇÃO 
E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 
JOVENS
Local a definir
Inscrição / Gratuito

 

 

6,13 E 20QUI21H30
FERNANDO PEREIRA  
CONCERTO LUA NOVA 
“UM TEMPO DE AMOR E POESIA”
BILHETE (Geral): 10€ / BILHETE Palcos de Benfica: 8€
 

7SEX21H30
CONCERTO DE NATAL
DO NATAL AOS REIS         
BILHETE (Geral): 8€ / BILHETE Palcos de Benfica: 6,40€

8SÁB21H30
TRAVESSA DO CORRUPIO
BILHETE (Geral): 6€ / BILHETE Palcos de Benfica: 4,80€
 

9DOM11H30
CINEMA-INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS          
BILHETE (Geral): 3€ / BILHETE Palcos de Benfica: 2,40€
 

9DOM17H00
TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA               
ENTRADA LIVRE (mediante lotação máxima da sala)

1SÁB10H00/19H00
FEIRA DO ARTESANATO
Jardim do Palácio Baldaya
Gratuito

1 E 2– SÁB E DOM 
09H00/18H00
DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS  
DE GRAVURA E SERIGRAFIA 
IRENE RIBEIRO
Sala do Desembargador
Gratuito
 

1SÁB11H00/12H30
IN-FINITA – XV SARAU
Biblioteca
Gratuito 
 

1SÁB15H30/19H00
LANÇAMENTO DO LIVRO  
“A PERSONAGEM INCOMPLETA”
Biblioteca
Gratuito

 

3 A 9SEG A DOM18H/21H30
FESTIVAL TRANSPARENTE
Gratuito
 

5QUA17H00
HISTÓRIAS NA LUDOTECA
“SIMÃO E A NOITE DE NATAL”
Ludoteca
Gratuito
 

5 E 12QUA
A BIBLIOTECA VAI À ESCOLA
“NINGUÉM DÁ PRENDAS  
AO PAI NATAL”
 

6 A 9QUI A 

DOM10H00/18H00
PALÁCIO NATAL
Bilhete Solidário: 1€

7SEX18H30/21H00
CLUBE DE LEITURA 
Biblioteca
Gratuito
 

8SÁB15H30/17H30
LANÇAMENTO DO LIVRE “À PROCURA 
DE MIM” - IN-FINITA
Biblioteca
Gratuito
 

11DEZ A 31JAN
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 
SARA LUCENA
Sala Joanna Baldaya
Gratuito
 

15SÁB11H00/13H00
IN-FINITA – XVI SARAU
Biblioteca
Gratuito
 

15SÁB11H00/12H00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA
“O NATAL DO RATO RENATO”  
DE MARCO CAMPANELLA
Ludoteca
Gratuito
 

19QUA17H00
HISTÓRIAS NA LUDOTECA
“NINGUÉM DÁ PRENDAS  
AO PAI NATAL”
Ludoteca
Gratuito
 

21SEX18H30/21H00
CLUBE DE LEITURA
Biblioteca
Gratuito
 

22SÁB11H00/12H00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA
“SHHH” DE JULIE SYKES  
E TIM WARNES
Ludoteca
Gratuito

EM DEZEMBRO FAZEMOS O QUÊ? 


