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55
PARTICIPANTES

NA CAMINHADA SOLIDÁRIA
“ONDA ROSA”

3ª
EDIÇÃO 

“CORTA A MATA”
NO PARQUE SILVA PORTO

7
ESPETÁCULOS 

DE FERNANDO PEREIRA 
NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

30
EUROS VALOR 
PASSE ÚNICO 
DE LISBOA

2,7
MILHÕES DE PESSOAS 
UTILIZARÃO A CARRIS 

METROPOLITANA

Benfica em números

11ª
EDIÇÃO OP LISBOA

LANÇADO NO 
PALÁCIO BALDAYA

14 200
ALUNOS DO 1º CICLO 
RECEBEM CARTÃO 

NAVEGANTE ESCOLA 

50
ANOS 

DE CARREIRA 
MARIA ARMANDA

17
CARREIRAS 

DIURNAS DA CARRIS
EM BENFICA

8
PROVAS INCLUSIVAS

PARA TODA A FAMÍLIA
NO “CORTA A MATA”
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FERNANDO PEREIRA 
ÀS QUINTAS-FEIRAS 

NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

MARIA ARMANDA COMEMORA 
50 ANOS DE CARREIRA 

NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

ABERTURA DE NOVAS LOJAS 
DE COMÉRCIO LOCAL 

EM BENFICA

TRANSTORNOS CAUSADOS
PELA REPAVIMENTAÇÃO
DA ESTRADA DE BENFICA

INICIO DAS OBRAS
NA FÁBRICA SIMÕES

DANOS CAUSADOS
PELA TEMPESTADE

LESLIE

PISCINAS DA FREGUESIA DE BENFICA 
RECEBEM CERTIFICADO

DE QUALIDADE

ARÓMETRO
DE BENFICA

O Palácio Baldaya recebeu, no 
passado dia 26 de outubro, a 
apresentação pública da 11ª 
edição do Orçamento Participa-
tivo de Lisboa, promovida pela 
Câmara Municipal de Lisboa.

Para esta edição do OP, cuja 
apresentação de propostas 
decorre até ao dia 14 de dezem-
bro, está previsto um valor 
global de 2,5 milhões de euros, 
sendo 1 milhão destinado aos 
projetos transversais a toda a 
cidade (cujos valores unitários 
não poderão ultrapassar os 300 
mil euros), e 1,5 milhões de eu-
ros para os projetos locais (300 
mil euros paraa cada uma das 
cinco unidades de intervenção 
territorial da cidade).

A atribuição de um selo verde 
para as propostas que promovam 

a sustentabilidade ambiental, a 
descida da idade mínima para 
apresentação de ideias e votação 
(dos 18 para os 16 anos), e o 
maior envolvimento das Juntas 
de Freguesia que passam a ter 
um papel de análise técnica e de 
execução dos projetos, em sede 
de Delegação de Competências, 
foram algumas das novidades 
apresentadas.

Na iniciativa, que contou 
com apontamentos musicais e 
declamação de poesia, estiveram 
presentes a Presidente da Junta 
de Freguesia de Benfica, Inês 
Drummond, os vereadores 
da CML João Paulo Saraiva e 
José Sá Fernandes, assim como 
vários presidentes das Juntas de 
Freguesia de Lisboa.

OP LISBOA

11ª EDIÇÃO DO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO DE LISBOA 
APRESENTADA NO PALÁCIO 
BALDAYA

Realizou-se no dia 29 de outu-   
bro, na Escola Básica Pedro San-  
 tarém, a cerimónia oficial de 
entre ga do Cartão Navegante 
Escola aos alunos do 1º ciclo, 
que contou com a presença dos 
Verea dores da CML, Miguel 
Gaspar (Mobilidade) e Manuel 
Grilo (Educação e Direitos  So -
ciais), da Presidente da Junta de 
Freguesia de Benfica, Inês 

Drummond, entre professores, 
alunos, dire ção e coordenação 
da escola e agrupamento.
O cartão Navegante Escola, que 
está a ser distribuído gratuita-
mente a 14 200 alunos das esco- 
las públicas do 1.º ciclo de Lis-
boa, permite o acesso gratuito à 
rede urbana da Carris e Metro 
ao mesmo tempo que funciona 
como um cartão escolar.

EDUCAÇÃO

ENTREGA DO CARTÃO 
NAVEGANTE NA ESCOLA 
PEDRO SANTARÉM

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

MEXER 
NA MOBILIDADE 
DE LISBOA
A mobilidade é um tema central da cidade 
de Lisboa, fundamental para a melhoria 
das condições de deslocação dos cidadãos 
e para a qualidade de vida.

Não haverá melhoria sustentável da qualidade 
de vida sem alteração do tarifário dos transportes 
públicos, sem o adequado investimento nos meios 
de transporte e sem uma visão integrada dos bairros, 
da cidade e da área metropolitana de Lisboa.

É por isso que o Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina, defendeu a 
mudança radical do tarifário 
dos transportes públicos na 
área metropolitana de Lisboa.

A ideia é que a utilização de 
todos os transportes públicos 
por dia em Lisboa custe ape-
nas 1 euro, mantendo-se a is-
enção até aos 12 anos, e que 
exista um limite máximo de 2 
euros por agregado, qualquer 
que seja o número de descen-
dentes, ascendentes ou famili-
ares que o integrem. Esta 
proposta de redução do valor 
dos passes sociais permitirá 
uma poupança de várias cen-
tenas de euros pelas famílias.

Em muitos casos, o transporte 
individual na cidade e no 
acesso à cidade não é uma 
opção residual, mas uma ne-
cessidade imposta pelo preço 
dos bilhetes e dos passes soci-
ais, sobretudo quando é preci-
so utilizar vários meios de 
transporte.

Esta é uma proposta positiva 

para quem cá vive e para quem 
cá trabalha.

Mas se o primeiro pilar é o da 
redução do custo suportado 
pelos cidadãos no acesso ao 
transporte público, em Benfi-
ca, na cidade de Lisboa e na 
área metropolitana de Lisboa, 
o segundo eixo com relevância 
para a mobilidade será o 
do investimento anual de 30 
milhões de euros na Carris.

Um investimento que se tra-
duzirá em novos autocarros da 
Carris para as rotas que servem 
o nosso território e a cidade, 
com maior oferta e maior 
qualidade do transporte públi-
co.

Uma aposta que se integra 
num novo sistema de trans-
portes rodoviários na área 
metropolitana para impor 
1 operação, 1 marca, 1 bil-
hética e 1 sistema de infor-
mação que contribuam para o 
esforço de redução do trans-
porte individual na cidade.

Em 2017 acentuou-se ainda a 
dependência do transporte in-

dividual no acesso à cidade de 
Lisboa, sendo expectável que, 
com o dinamismo económico 
e cultural que a cidade regista, 
os movimentos pendulares 
continuem a registar-se com 
impactos no congestionamen-
to do trânsito, na poluição e na 
qualidade de vida.
Não haverá melhoria suste-
ntável da qualidade de vida 
sem alteração do tarifário dos 
transportes públicos, sem o 
adequado investimento nos 
meios de transporte e sem uma 
visão integrada dos bairros, da 
cidade e da área metropolitana 
de Lisboa.
É por isso importante que aos 

sinais de anos anteriores, so-
bretudo desde que a Carris 
passou para a gestão do mu-
nicípio, se possam somar 
propostas mais arrojadas e com 
visão de futuro como a do 
transporte em Lisboa custar 
um 1 euro por dia para os 
maiores de 12 anos ou de haver 
um teto para o preço a pagar 
pelos agregados familiares.
Preços mais baixos, Melhores 
transportes públicos e Maior 
oferta significarão Menos car-
ros e Melhor qualidade de vida.
É preciso mexer na mobilidade 
da cidade de Lisboa e da área 
metropolitana de Lisboa, para 
reforçar o transporte público e 

reduzir o uso do transporte 
individual.
É o que está a ser feito, com 
iniciativas imediatas, com in-
vestimento municipal, com 
propostas para o Orçamento 
de Estado para 2019 e com 
mudanças no padrão de mobi-
lidade.
Com firmeza, iniciativa e sen-
tido de futuro, teremos melhor 
mobilidade em Benfica, na 
cidade de Lisboa e na Área 
Metropolitana de Lisboa.
É nisso que vamos continuar a 
trabalhar com parte do terri-  
tório de Lisboa.
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ESPAÇO PÚBLICO

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
Continuam as ações de fiscalização e sensibilização conjunta 

da Policia Municipal e Junta de Freguesia de Benfica, junto de 
moradores e comerciantes, no sentido de detetar infrações no âmbito 
da higiene urbana, canídeos e ocupação indevida do espaço público, 
tendo sido  detetados incumprimentos e passados os respetivos autos.
Estas ações de rua, que se irão prolongar durante os próximos meses, 
são mais uma medida para sensibilizar a população e desencorajar os 

comportamentos menos cívicos.

APPS

JÁ CONHECE A APLICAÇÃO 
“NA MINHA RUA”?

Aqui pode reportar à CML 
situações relacionadas com a 
recolha de lixo, iluminação, 
buracos na estrada ou outras 

ocorrências na cidade de Lisboa.
Saiba mais em  

www.naminharualx.cm-lisboa.pt

DESPORTO

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA 
EM PROENÇA A NOVA

Para assinalar a inauguração do novo campo sintético do município 
Proença-a-Nova, o Campo de Futebol Senhora das Neves,  

a Junta de Freguesia de Benfica participou num torneio amigável  
de futebol, com as equipas da Câmara Municipal de  

Proença-a-Nova e do Futebol Clube do Porto.
Um dia de convívio e muita animação em Proença-a-Nova!

SENIORES

“AGORA NÓS” EM BENFICA, 
NO DIA DO IDOSO

O programa “Agora Nós”, da RTP, veio até Benfica 
no Dia Internacional do Idoso, que se celebrou 

no passado dia 1 de outubro.
Em direto do Complexo Desportivo do Bairro da Boavista, os 
programas desportivos para seniores estiveram em destaque!

PROTEÇÃO CÍVIL

TEMPESTADE TROPICAL LESLIE: PREVENÇÃO 
E RÁPIDA ATUAÇÃO DA JUNTA FREGUESIA

Já iniciaram os trabalhos de 
requalificação da Estrada de 
Benfica, uma intervenção a 
cargo da Câmara Municipal 
de Lisboa a realizar numa 
extensão desde as Portas de 
Benfica até à zona do Fonte 
Nova.
Esta intervenção tem como 
principais objetivos a repavi-
mentação da via com vista 
à futura implementação de 

um corredor BUS de alto 
desempenho, a melhoria das 
condições de acessibilidade 
pedonal e sobrelevação de 
algumas passagens de peões.
Com uma duração prevista 
de 90 dias, esta intervenção 
será faseada em troços de 100 
metros com circulação alterna-
da, de modo a minimizar os 
incómodos causados.

ESPAÇO PÚBLICO

REPAVIMENTAÇÃO 
ESTRADA 
DE BENFICA

A passagem da tempestade 
tropical Leslie e a situação me-
teorológica que condicionou o 
território continental portu-
guês, nomeadamente Lisboa e 
a freguesia de Benfica, impôs a 
mobilização de várias equipas e 
serviços da Junta de Freguesia.

Na sequência do alerta da 
Proteção Civil, as equipas da 
Junta de Freguesia de Benfica 
realizaram no dia 13 de outu-
bro uma ação de prevenção, 
retirando objetos de grande 
volume colocados na via públi-
ca, e contactaram os comerci-

antes de Benfica no sentido de 
serem recolhidas as esplanadas 
e outros equipamentos poten-
cialmente perigosos.
Apostámos na prevenção e 
conseguimos dar resposta a to-
das as ocorrências de forma 
pronta e, em poucos minutos, 

restabelecendo a circulação ro-
doviária e desimpedindo os 
passeios.
Um agradecimento especial  
ao Regimento de Sapadores 
Bombeiros de Lisboa que es-
teve sempre presente e à 
Proteção Civil.

SAÚDE

DIA DA SAÚDE MENTAL

AMBIENTE

BENFICA RECICLA
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL NO BAIRRO DO BOM PASTOR

No âmbito do projeto Planea-
mento Local de Emergência,  
decorre no Palácio Baldaya, 
des de 24 de outubro, o curso 
“Planeamento Local de Emer-
gência para Agentes Locais das 
Juntas de Freguesia”, ministra-
do pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Lisboa e Es-
cola do Regimento Sapadores 
Bombeiros de Lisboa.
Esta formação, destinada aos 
agentes locais de proteção ci-
vil, colaboradores da Junta de 
Freguesiaa, membros do exe-
cutivo e da Assembleia de 
Freguesia, tem como objetivo 

dar competências na atuação 
em situações de emergência, 
colaboração com os agentes de 
proteção civil, organização da 
preparação das ações de res-
posta e apoio a eventos no 
âmbito da proteção civil.
O programa inclui os módulos 
de Sistema de Proteção Civil, 
Riscos e Vulnerabilidades da 
Cidade de Lisboa, Plano Local 
de Emer gência e Combate a 
incêndios - Meios de 1ª Inter-
venção, Primeiros Socorros 
e Des fi brilhação Automática  
Externa.

FORMAÇÃO

PLANEAMENTO LOCAL 
DE EMERGÊNCIA
PARA AGENTES LOCAIS DAS JUNTAS DE FREGUESIA

No dia 10 de outubro assi-
nalou-se o Dia Mundial da 
Saúde Mental. Como acon-
tece todos os anos, a Junta 
de Fre guesia de Benfica orga-
nizou na Estrada de Benfica 
uma ação de sensibilização da 
população para as questões da 
saúde mental, com o objetivo 
de dar a conhecer as várias res-
postas e parceiros existentes na 
freguesia, que disponibilizam 
apoio nesta área.

Nesta iniciativa estiveram re-
pre sentadas as várias institu-
ições que constituem o Grupo 
de Saúde Mental da Comissão 
Social de Freguesia, que aqui 
vieram dar a conhecer os seus 
programas e proporcionar ex-
periências e vários exercícios 
prá ticos a quem por aqui 
passou.
Artes plásticas na saúde men-
tal, o papel dos animais ou 
da dança na saúde mental, 

apresentações de dança ou de 
teatro de improviso, uma aula 
de capoeira, ou a realidade vir-
tual na intervenção psicológi-
ca foram apenas alguns dos 
temas abordados e programas 
representados.
Uma iniciativa em que cente-
nas de pessoas aderiram com 
entusiasmo e recetividade.

O Núcleo de Cidadania Ativa 
da Comissão Social de Fregue-
sia realizou no dia 18 de outu-
bro, uma ação de sensibili-
zação ambiental junto dos 
moradores do Bairro do Bom 
Pastor, com ações de limpeza 
dos espaços públicos e espaços 
interiores dos lotes nos espaços 
comuns.
Esta ação, foi já um segundo 
momento de intervenção co-
munitária neste bairro, no 
âmbito do projeto Benfica 

Recicla, que tem como objeti-
vo consciencializar a popu-
lação para as consequências de 
más práticas ambientais e 
minimizar hábitos desadequa-
dos no tratamento de resíduos.
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.
Esta iniciativa contou com a 
participação de diferentes par-

ceiros e dinamizadores ativos 
da comunidade, como o De-
partamento de Higiene Urba-
na da CML, a Junta de Fre-
guesia de Benfica, Polícia 
Muni cipal, Gebalis, Associa-
ção O Companheiro, Asso-
ciação Despor tiva e Cultural 
da Mata de Benfica, Associa-
ção de Moradores do Bairro 
do Calhariz, Associação de 
Mora dores do Bairro de Santa 
Cruz e zonas contiguas, Retro-
cas, CAFinvenções e a Refood.

A convite da Federação Por-
tuguesa de Natação, a Junta 
de Freguesia de Benfica esteve 
presente na Gala Anual da Fed-
eração Portuguesa de Natação, 
no passado dia 13 de outubro 
em Cascais, para receber a 
certificação de qualidade do 
programa “Portugal a Nadar”!
Este programa certificou as 

Escolas de Natação das Pisci-
nas de Benfica e da Boavista, 
após auditorias realizadas por 
técnicos especializados da 
Federação Portuguesa de Na-
tação, reconhecendo padrões 
de qualidade destas escolas 
no âmbito do planeamento, 
recursos humanos, resultados 
no processo ensino-apren-
dizagem e implementação de 

DESPORTO

PISCINAS DE BENFICA RECEBEM 
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE  
“PORTUGAL A NADAR”

estratégias.
Através do programa “Portugal 
a Nadar”, que tem como 
objetivo reconhecer a quali-
dade do ensino nas escolas de 
natação, foi desenvolvido um 
sistema, no qual são aferidas 
e monitorizadas as práticas de 
ensino implementadas, bem 
como propostas sugestões 
necessárias e adequadas ao 
bom desenvolvimento de en-
sino-aprendizagem da natação 
nas suas várias vertentes.
Esta certificação, que muito 
orgulha a Junta de Freguesia 
de Benfica, além de reconhecer 
o elevado padrão da qualidade 
pedagógica das escolas de 
natação da freguesia e a ob-
tenção de bons resultados no 
processo ensino aprendizagem, 
é também uma garantia de 
qualidade e confiança para os 
alunos inscritos.
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LISBOA
CASCAIS

SINTRA

MAFRA

LOURES

OEIRAS

AMADORA

ODIVELAS

ALMADA

SEIXAL

ALCOCHETE

PALMELA

SETÚBAL

SESIMBRA

BARREIRO

MOITA

MONTIJO

VILA FRANCA
DE XIRA

MOBILIDADE

CARRIS METROPOLITANA
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA COM 
MARCA ÚNICA DE TRANSPORTES PÚBLICOS
NOVO SISTEMA VAI REUNIR AS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO  
DOS 18 CONCELHOS DA AML E SERVIR 2,7 MILHÕES DE PESSOAS.

Foi aprovada no dia 17 de 
outubro, em reunião do Con-
selho Metropolitano de Lis-
boa, a proposta para a criação 
da Carris Metropolitana, a 
nova operadora que, a partir 

de 2020, vai englobar todas as 
empresas de transporte públi-
co rodoviário dos 18 con-
celhos que integram a Área 
Metropolitana de Lisboa. 
Também o sistema de bilhéti-

ca único, e o tarifário - man-
tendo um sistema integrado 
em toda a área –, serão geridos 
pela nova empresa “Trans-
portes Metropolitanos de Lis-
boa”. O passe único com um 

NAVEGANTE
ABRANGE TODOS OS 
OPERADORES PÚBLICOS 
E PRIVADOS

CONCELHO DE LISBOA

PASSE ÚNICO

ATÉ 12 ANOS
GRATUITO

30€ 0€
30€

TOTAL

60€
mês*

0€

*Passe Família: 2 X Passe Normal

RESTANTE AML
ABRANGE TODOS OS 
OPERADORES PÚBLICOS 
E PRIVADOS

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

PASSE ÚNICO

ATÉ 12 ANOS
GRATUITO

30€ 0€
30€

TOTAL

80€
mês*

0€

*Passe Família: 2 X Passe Normal

valor máximo de 40 euros para 
toda a Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), a isenção para 
as crianças até 12 anos e um 
valor máximo de 80 euros por 
cada família, foram algumas 
das medidas já anunciadas.

As medidas, aprovadas por 
unanimidade pelos 18 conce-
lhos da AML, foram anuncia-
das por Fernando Medina, 
presidente da AML e da 
Câmara Municipal de Lisboa. 
2019 será “o ano do transporte 
público”, considerou Medina, 
com “uma melhor rede, mais e 
melhores autocarros, a fun-
cionarem a tempo e horas”.

A Carris Metropolitana vai 
permitir, por exemplo, que 
uma pessoa faça uma viagem 
entre Lisboa e Setúbal com 
um só passe e com um auto-
carro que terá uma decoração 
igual ao veículo que os resi-
dentes de Sintra vão encontrar 
se quiserem deslocar-se para 
Mafra. Os atuais utentes não 

terão de comprar cartões no-
vos para acomodar este novo 
título de transportes.

A criação da Carris Metropo-
litana está associada ao passe 
único de transportes, que vai 
começar a funcionar a partir 
de 1 de abril nas áreas metro-
politanas de Lisboa e do Porto 
e que será alargado ao resto do 
país. Uma medida que, além 
de reduzir de forma significati-
va os 370.000 carros que en-
tram todos os dias em Lisboa, 
pretende que 900.000 pessoas 
residentes na AML passem a 
estar cobertas com um passe 
intermodal.

O preço máximo de cada passe 
para toda a AML será de 40 €, 
e cada agregado familiar, 
qualquer que seja a sua com-
posição, pagará o máximo de 
2 passes. Dentro do concelho 
de Lisboa, o valor máximo do 
passe social será de 30 €.

O QUE VAI MUDAR 
EM LISBOA?
As mudanças nos transportes 
públicos dentro dos 18 con-
celhos da AML vão decorrer 
em duas fases: a primeira 
começa no dia 1 de abril, com 
a entrada em vigor do passe 
único de 40 euros por pessoa e 
que irá permitir a deslocação, 
nesta área metropolitana, en-
tre os 18 concelhos com um 
só passe e sistema de bilhetes.

A segunda transformação será 
mais visível em janeiro de 
2020. Nessa altura, os auto-
carros das empresas de auto-
carros da AML vão estar dec-
orados de amarelo, com as 
cores da Carris Metropolitana.

Os 18 municípios da AML vão 
investir 30 milhões de euros 
para melhorar o sistema de 
transportes na região. O con-
tributo de cada um dos concel-
hos da AML irá depender de 
critérios como a população,  
área e as respetivas necessi-
dades.

A nova empresa também vai 
garantir um novo mapa de re-
de, com ligação aos outros 
meios de transporte, e dois ti-

pos de percursos: as carreiras 
que funcionam dentro do 
município e as rotas entre 
municípios, que farão ligações 
pendulares. O mapa de rede 
será definido nos próximos 
meses, com o contributo dos 
18 municípios da região.

A AML integra 18 municípios: 
Alcochete, Almada, Amadora, 
Barreiro, Cascais, Lisboa, 
Loures, Mafra, Moita, Monti-
jo, Odivelas, Oeiras, Palmela, 
Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sin-
tra, Vila Franca de Xira.

E EM BENFICA?
Para os moradores de Benfica, 
com o novo passe único, vai 
ser possível, por apenas 30€ 
por mês, circular por toda a 
cidade de Lisboa em qualquer 
transporte público. Por exem-
plo, ir de comboio, até ao 
centro da cidade em poucos 
minutos (Rossio: 7 minutos, 
Entrecampos: 9 minutos) a 
partir da Estação de Benfica.

As mudanças previstas para 
Benfica, ao nível da mobili-

dade e transportes, incluem a 
extensão da rede ciclável em 
alguns troços estruturantes 
como a ligação entre a Estação 
de Comboios de Benfica e Sete 
Rios e a ligação Av. do Uruguai 
à Av. Cidade de Praga. Está 
também em estudo a criação 
de novas zonas 30 na freguesia 
que visam igualmente pro-
mover uma convivência mais 
segura entre os vários modos 
de transporte.

Do mesmo modo, está em es-
tudo a expansão da rede de 

bicicletas do GIRA para outras 
áreas geográficas não abrangi-
das pelo concurso presente. 
Em relação a operadores 
privados de ride sharing, a 
CML tem promovido, dentro 
das competências que lhes es-
tão atribuídas, que façam uma 
distribuição geográfica mais 
abrangente da sua operação, 
sendo Benfica uma freguesia 
com bastante potencial.

 

 ABRANGE TODA A ÁREA METROPOLITANA (2,7 MILHÕES DE PESSOAS) ATUALMENTE 

900 000 PESSOAS ESTÃO EXCLUÍDAS

ABRANGE TODOS OS OPERADORES (PÚBLICOS E PRIVADOS) ATUALMENTE ALGUNS 

OPERADORES PRIVADOS ESTÃO EXCLUÍDOS DO PASSE INTERMODAL

MAIOR RENDIMENTO DISPONÍVEL AS POUPANÇAS NUM AGREGADO FAMILIAR PODEM SER 

SUPERIORES A 150,00/MÊS, E, CASO TRANSFIRAM DO CARRO PARA O TRANSPORTE PÚBLICO, PODE SER 

(MUITO) SUPERIOR A 200€/MÊS

DESCARBONIZAÇÃO DAS CIDADES MENOS 171 MIL TON. CO2/ANO

REDUÇÃO DO DÉFICE DA BALANÇA COMERCIAL MENOS 6 000 VIATURAS IMPORTADAS/ANO  

E MENOS 75 MILHÕES DE LITROS DE COMBUSTÍVEL/ANO 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO PASSE ÚNICO

CONCELHO LISBOA
ÁREA METROPOLITANA
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SAÚDE

JÁ CONHECE O CENTRO CLÍNICO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA?

Uma equipa de profissionais qualificados à sua disposição num 
vasto leque de especialidades médicas e análises clínicas.

De Segunda a Sábado nas instalações da 
Junta de Freguesia de Benfica.

Para mais informações: www.jf-benfica.pt/servicos/centro-clinico/

SAÚDE

PREVENÇÃO DA GRIPE E CONSTIPAÇÃO
Realiza-se no dia 20 de novembro, às 15h00, uma palestra sobre 

prevenção da gripe e constipação, no Palácio Baldaya.

Esta iniciativa organizada  tem 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.

A entrada é gratuita, participe!

CULTURA

FADO E CINEMA NO BAIRRO DA BOAVISTA
No passado dia 19 de outubro houve Fado e Cinema 
na Associação de Reformados do Bairro da Boavista!

Esta iniciativa, que contou com a presença da vogal da Junta de 
Freguesia de Benfica, para os Direitos Sociais, Carla Rothes, está 
integrada no Plano Estratégico de Intervenção Local da Gebalis e 
contou com a atuação de vários fadistas locais e com a exibição do 
filme “Gaiola Dourada” do realizador Luso Francês Ruben Alves.

TEATRO

“GERAÇÃO 
ESQUECIDA” REGRESSA 
AOS PALCOS DE LISBOA 

SAÚDE MENTAL

MEMÓRIA ATIVA SÉNIOR EM DESTAQUE

As companhias de teatro de 
Benfica 3º Ato e Tártaro estão 
a apresentar a peça “Geração 
Esquecida” em algumas fre-
guesias de Lisboa, como Lumi-
ar, Marvila e Areeiro, passando 
também pelo Auditório Carlos 
Paredes no dia 3 de novembro.
Esta é uma atividade realizada 
no âmbito da Rede Social de 
Lisboa - Grupo de trabalho 
pa ra as pessoas idosas e sub 
grupo de trabalho - Mitos e 
Preconceitos face ao envelheci-
mento.
Esta peça retrata uma geração 

esquecida, marcada pela soli-
dão e isolamento social e pre-
tende sensibilizar as famílias, 
filhos e netos que, pela com-
plexidade e exigência do dia a 
dia, anulam a existência dos 
que em tempos tiveram um 
papel fundamental tanto na 
transmissão de valores como 
na educação dos mais novos.
A Companhia de Teatro 3ºAto 
é uma atividade de tea tro inte-
grada no programa Envelhe   - 
cimento Sénior Ativo, com-
posta por seniores da freguesia 
e encenada por Durval Lucena.

O Projeto Memória Ativa 
Sénior (MAS) da Junta de 
Freguesia de Benfica em par-
ceria com a Universidade 
Lusófona, esteve presente na 
Conferência Internacional 
“Envelhecimento Ativo e 
Saudável no Percurso de Vida: 
Abordagens e Intervenções” 
realizada nos dias 8 e 9 de ou-

tubro na Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas da 
Universidade da Beira Interior 
– Covilhã.
Esta conferência internacional 
teve por objetivo promover a 
divulgação de boas práticas 
desenvolvidas ou em desen-
volvimento na área do envelhe-
cimento ativo e saudável.

“Memória Ativa Sénior: 
Estimulação cognitiva com 
recurso a realidade virtual na 
população geriátrica”, foi o 
título da apresentação deste 
projeto à comunidade científi-
ca presente.
Este projeto e os seus resulta-
dos positivos foram também 
apresentados, no passado mês 

de setembro no 4º congresso 
da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses que decorreu em 
Braga, enquadrado na área 
temática da neuropsicologia 
mais concretamente no 
simpósio: as novas tecnologias 
na intervenção psicológica.
Também na comunidade cien-
tí fica internacional o projeto 

tem merecido destaque, tendo 
sido publicado no passado mês 
de julho, numa revista científi-
ca um artigo com esta mesma 
temática: Cognitive Stimula-
tion of Elderly Individuals 
with Instrumental Virtual 
Rea lity-Based Activities of 
Daily Life: Pre-Post Treatment 
Stud.

EDUCAÇÃO

PROJETO DE BENFICA 
INTEGRA AS ACADEMIAS 
GULBENKIAN
DO CONHECIMENTO 
Decorreu na passada sexta-fei-
ra dia 19 de outubro a assina-
tura do protocolo entre a Junta 
de Freguesia de Benfica e a 
Fundação Calouste Gulbenki-
an para o desenvolvimento de 
um projeto de promoção de 
competências sociais e emo-
cionais para crianças e jovens, 
nas escolas da freguesia.
A Fundação Calouste Gulben-
kian vai apoiar 100 projetos 
de promoção de competências 
dinamizados, a nível local, por 
organizações vocacionadas 
para o desenvolvimento do 
potencial de crianças e jovens. 
A estes projetos foi dado o 
nome Academias Gulbenkian 
do Conhecimento.
A Junta de Freguesia de Benfi-

ca viu a sua candidatura apro-
vada, sendo o projeto apresen-
tado por esta autarquia um 

dos selecionados para integrar 
as Academias do Conhe ci-
mento.

DESPORTO

HALLOWEEN NA PISCINA DA BOAVISTA 
No passado dia 29 de outubro foi dia de Halloween 

na Freguesia de Benfica!
Cerca de 70 participantes realizaram uma mega-aula de 

hidroginástica para assinalar o dia dos doces ou travessuras!
Um final de dia saudável com muita animação na piscina do 

Complexo Desportivo da Boavista.

Entre os dias 1 e  4, e 8 a 11 de 
novembro, venha até ao Palá-
cio Baldaya comemorar o 
Magusto e participar no 

Mercado Gastro nómico e de 
Artesanato Regional, onde 
além de muitas iguarias, não 
irá faltar música ao vivo, insu-

fláveis e animação para toda a 
família.
Uma organização da Junta de 
Freguesia de Benfica, em par-

ceria com a Trás Eventos, VM 
Serviços e Associação +Benfi-
ca, o Mercado de S. Martinho 
irá funcionar entre as 14h00  

e as 21h00, e tem entrada 
gratuita.

Contamos consigo! 

MAGUSTO 2018

MERCADO GASTRONÓMICO 
DE SÃO MARTINHO
SOPAS, CASTANHAS, VINHOS E 
PETISCOS NO PÁLÁCIO BALDAYA

EDUCAÇÃO

ECO BENFICA
APRENDER, BRINCAR …  
E RESPEITAR O AMBIENTE

DESPORTO

CORTA A MATA 
DESPORTO E INCLUSÃO SOCIAL 
NUMA PROVA PARA TODA A FAMÍLIA

Depois do sucesso das edições 
anteriores, realiza-se no próxi-
mo dia 24 de novembro, no 
Parque Silva Porto (Mata de 
Benfica) a terceira edição do 
“Corta a Mata!”, uma iniciati-
va desportiva que tem como 
objetivo promover o desporto 

Já arrancaram as atividades do 
projeto educativo das AAAF’s/
CAF’s da Junta de Freguesia de 
Benfica nas escolas públicas da 
freguesia, este ano com o tema 
“Eco Benfica”!
Durante o ano letivo, as crian-  
ças irão desenvolver atividades, 
sempre de forma muito brinca-  
da, explorando diferentes temá- 
ticas com foco no ambiente e no 
mundo, que lhes permitirão 
desenvolver uma maior consci - 
ência ambiental e despertar para 
uma visão do mundo diferente.
Através das diferentes atividades 
lúdicas serão trabalhadas ques-

tões do dia-a-dia das crianças 
como a cooperação, espírito de 
grupo, reciclagem, alimentação, 
água, higiene, com vista a sensi-
bilizar os mais pequenos para a 
importância de respeitar o meio 
ambiente e aprenderem novos 
hábitos de vida saudável.
Os pais e encarregados de edu-
cação são convidados uma vez 
por mês a juntarem-se nas ativi-
dades e viverem estas aventuras 
em família!
A Reciclagem foi o tema das 
atividades e jogos desenvolvidos 
nas escolas, no primeiro mês de 
atividades.

na freguesia, e proporcionar às 
famílias um momento não só 
competitivo, mas acima de 
tudo de convívio e inclusão de 
todos os cidadãos.
Para provar que uma saudável 
prática desportiva em família 
também pode ter uma fortíssi-
ma componente pedagógica, 
esta iniciativa propõe um 
conjunto de oito provas dife-
rentes:
Paralelamente a estas provas 
estarão disponíveis atividades 
de escalada, arborismo e tiro 
com arco, gratuitas.
Uma ótima opção para um 
Sábado de manhã em família!
A inscrição e entrada são gra-
tuitas. Participe!
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CULTURA

ENCONTRO DE COROS
Realizou-se no passado dia 28 de outubro, na Escola José Gomes 

Ferreira, o Encontro de Coros em Benfica, uma iniciativa da Stimuli-
Unisben em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica, sob a 

direção do Maestro Ivo de Castro.
Os vogais Carla Rothes e Ricardo Marques estiveram presentes no 

evento.

BALDAYA

JÁ CONHECE O CLUBE DE LEITURA
DO PALÁCIO BALDAYA?

Se devora livros ou se gosta simplesmente de boas conversas sobre 
eles, venha conhecer o Clube de Leitura do Palácio Baldaya, 
dinamizado por José Ribeiro da histórica Livraria Ulmeiro.

A funcionar quinzenalmente, às sextas feiras, pelas 18h30 na 
biblioteca, em novembro o clube reúne nos dias 9 e 23.

DESPORTO

ONDA ROSA NO CLUBE CORRIDA E CAMINHADA
Mais de 50 pessoas participaram, no passado dia 27 de outubro,  

na Caminhada Onda Rosa.
O Clube Corrida e Caminhada juntou-se à Liga Portuguesa  

Contra o Cancro e os participantes vestiram-se de cor de rosa para 
caminhar ou correr no Parque Florestal de Monsanto, apoiando  

a campanha de prevenção do cancro da mama.
Porque a prevenção toca a todos!

DESPORTO

SURVIVOR
As atividades do Benfica Aventura desta temporada encerraram da 

melhor forma com o programa “Survivor - Autonomia Total”, no fim de 
semana alargado de 5, 6 e 7 de outubro.

Os participantes andaram cerca de 50km em autonomia total: carregaram 
a própria alimentação e bebida durante 3 dias e 2 noites, rasgando a Serra 

da Malcata de lés a lés; criaram os seus próprios abrigos para combater 
temperaturas perto dos 2 graus e rajadas de vento superiores a 60km/h.

CULTURA

DANY SILVA NO AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES

O Auditório Carlos Paredes en-
cheu no passado dia 4 de out-
ubro para assistir ao concerto 
de Dany Silva em direto para 
o programa de rádio “Viva a 
Música” da Antena 1!
Um espaço mágico e acolhedor 

habituado a receber grandes 
nomes da música cantada em 
português, o Auditório Carlos 
Paredes foi o local escolhido pa-
ra ser o Palco da Rádio neste dia.
DANY SILVA foi o convi-
dado de Armando Carvalhê-

da numa edição excecional do 
“Viva a Música” em Benfica, 
apresentando aqui algumas das 
canções que marcam a sua car-
reira e a história da música por-
tuguesa e cabo-verdiana das úl-
timas décadas

CULTURA

NOVAS VOZES 
DE ABRIL DE 
REGRESSO AOS 
PALCOS DE BENFICA

Novas Vozes de Abril é o nome 
de um projeto musical original 
e único nascido em Benfica 
em 2016, em que a memória 
da canção de intervenção é 
trazida à luz da atualidade e 
reinventada por jovens artistas 
de agora.
Este projeto musical apresen-
tou-se pela primeira vez ao 
público nas comemorações do 
25 de abril em Benfica, no 
Auditório Carlos Paredes, e 
desde então tem vindo a 
crescer e a aprimorar o seu re-
portório.
Inovação, criatividade e in-
clusão social são alguns dos 
traços determinantes deste 
grupo musical que fazem, ar-
tisticamente uma ponte entre 
o passado e o futuro. As 
canções de intervenção são 
aqui revisitadas com uma nova 

roupagem e atualizadas aos 
tempos de hoje. Hip hop, 
reggae, música tradicional, af-
ro house são a fusão de estilos 
musicais utilizados e que junta 
o tradicional com o moderno.
Os intérpretes, sob coorde-
nação musical e artística do 
músico Pedro Maldito, supor-
tados por uma banda de qua-
tro experientes músicos, são 
jovens oriundos de bairros so-
ciais de Lisboa como o Bairro 
da Boavista, Mouraria e Alfa-
ma.
As Novas Vozes de Abril es-
tarão em palco no mês de no-
vembro, nos dias 16 e 17 às 
21h30 e no dia 18, domingo, 
às 16h, no Auditório Carlos 
Paredes. Três dias com concer-
tos de música portuguesa que 
poderá ver e ouvir na freguesia 
de Benfica.

Maria Armanda, de seu nome 
completo Maria Armanda de 
Jesus Lopes, nasceu a 4 de ou-
tubro de 1942 e desde os dois 
anos de idade que a música faz 
parte da sua vida. Este ano ce-
lebra 50 anos de carreira…
uma carreira recheada de 
sucessos nas mais diferentes 
áreas artísticas. Desde o fado, 
ao teatro, Maria Armanda, lis-
boeta e residente na freguesia 
de Benfica fala ao Jornal b no 
âmbito do seu concerto, 50 
Anos a cantar FADO, no dia 
30 de novembro, no Auditório 
Carlos Paredes.

50 ANOS DE CARREIRA, COMO TUDO 
COMEÇOU?
Maria Armanda (MA) Tudo 
co me çou em 1968, quando 
concorri à Grande Noite de 
Fado, desafiada por um grande 
senhor do nosso meio ar-
tístico, Francisco Nicholson,  
que me ouviu cantar uma vez 
numa casa de fados, e gostou! 
Na altura ele tinha uma edito-
ra e convidou-me para ir 
repre sentar um bairro de Lis-
boa, o Bairro da Picheleira 
que na altura não tinha nin-
guém para concorrer. Foi as-
sim que concorri e ganhei a 
Grande Noite de Fados. Um 
dos prémios, para quem ven-
cesse, era a gravação de um 
disco. Gravei o disco com 
uma canção, que ainda hoje 
canto, “Mulher de qualquer 

povo da terra”. Foi a partir daí 
que tudo começou e que ando 
nestas lides! Eu própria estabe-
lecia as minhas metas. Uma 
delas foi o teatro de revista, 
que gostava muito! Consegui 
atuar no Maria Vitória depois 
de ter estado no teatro Laura 
Alves com a canção Bia da 
Mouraria. Na estreia curiosa-
mente cantei 8 vezes…o pú-
blico já sabia a letra e cantáva-
mos todos juntos! Ao longo da 
minha carreira estive em mui-
tos países e passei por muitos 
continentes, Brasil, Venezuela, 

América, Europa, porque real-
mente para fazermos uma car-
reira internacional, só mesmo 
cantando fado, que é tao nos-
so e as pessoas gostam tanto, 
pela alegria e nostalgia deste 
povo.

DEPOIS DE TANTAS COISAS QUE FEZ, 
O QUE SIGNIFICA O FADO PARA SI?
O fado tem sempre alguma 
coisa que diz qualquer coisa a 
alguém, é sempre uma história 
que é contada, com a qual al-
guém que está no publico se 

identifica… porque é real-
mente a nossa vida quotidiana 
que é ali espelhada, que é ali 
dita, por conseguinte é uma 
verdade muito grande em 
relação a qualquer coisa que 
nos diz respeito! Sei, porque 
canto numa casa de fados e os 
turistas que vão lá, mesmo não 
percebendo nada da língua 
portuguesa, só pela emoção 
que damos a cantar, identifi-
cam-se muito com o fado, 
com a emoção e com o senti-
mento dado a cantar. Por isso é 
que isto não para, nem pode 

parar, porque há sempre 
qualquer coisa de nós no fado.

QUAL A SUA REFERÊNCIA NO FADO?
Ui as minhas referências no fa-
do são tantas…. Fernanda 
Maria, Beatriz da Conceição. 
Mais recentemente, homem, 
Ricardo Ribeiro, mais recente 
e mulher, a Carminho …. e 
claro que não posso passar 
sem dizer a maior de todas pa-
ra mim e para o pais inteiro, a 
nossa querida Amália Ro-
drigues.

CELEBRAR 50 ANOS COM UM 
CONCERTO NA SUA FREGUESIA… 
O QUE REPRESENTA PARA SI?
Estou a viver em Benfica e 
sempre que a minha freguesia 
precisa de alguma coisa em 
que eu possa ser útil, gosto 
muito de ajudar e participar. 
Gosto que as pessoas se lem-
brem de mim e que possa ser 
uma referência. Com os 50 
anos de carreia a junta lem-
brou-se de fazer-me uma 
homenagem e estou muito 
contente! Espero que o Au-
ditório Carlos Paredes encha e 
que tenham uma noite muito 
agradável.

EM POUCAS PALAVRAS COMO 
DESCREVE A SUA CARREIRA DE 50 
ANOS?
MA: Só podia ser Fadista!

V

Mercado de sopas,  
castanhas, vinhos e petiscos 
nos jardins do Palácio Baldaya

P
ar

ce
ir

os

ENTREVISTA

MARIA ARMANDA COMEMORA  
50 ANOS DE CARREIRA 
CONCERTO COMEMORATIVO DIA 30 DE NOVEMBRO  
NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
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EM NOVEMBRO FAZEMOS O QUÊ? 
3,10,17,24SÁB9H30

#

CLUBE CORRIDA E CAMINHADA
Complexo Desportivo Benfica
 

4DOM9H00
#

MAGUSTO DA CASA DE TRÁS OS 
MONTES E ALTO DOURO
Mercado de Benfica #
 

7 A 11QUA A DOM10H00
#

MERCADO DE OUTONO
Estrada de Benfica (junto à Nilo)
 

15 A 18QUI A DOM10H00
#

FEIRA DO QUEIJO
Quinta da Granja
 

24SÁB10H
#*

CORRIDA “CORTA A MATA”
Parque Silva Porto
 

23,24SEX,SAB10H00
#

BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica
 

25DOM10H00
#

FEIRA DA BAGAGEIRA
Mercado de Benfica

2SEX21H30
TEATRO DE IMPROVISO COMIX
IMPROV FX
Bilhete 7€ / Bilhete Palcos Benfica 5€
 

3SÁB17H00
#

TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA 
Entrada livre
 

3SÁB21H00
#

TEATRO 
GERAÇÃO ESQUECIDA
Entrada livre

8,15,22,29QUI21H30
6,13,20 DEZQUI21H30
FERNANDO PEREIRA
CONCERTO DE LUA NOVA  
“UM TEMPO DE AMOR E POESIA”
Bilhete: 10€
 

9SEX15H00 E 17H00
#

ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA 
FORA DE PORTAS
CICLO 1 - CICLO DE ESPETÁCULOS  
DA ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA
Entrada livre
 

11DOM11H30
CINEMA-INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
Bilhete: 3€ / Bilhete Palcos Benfica 2.40€
 

16,17SEX,SÁB21H30
18DOM17H00
MÚSICA PORTUGUESA:
NOVAS VOZES DE ABRIL       
Bilhete: 6€ / Bilhete Palcos Benfica 4.80€
 

25SÁB
FESTIVAL MENTAL 

21H30  DANÇA|“MUNDOS”  
22H30  CONFERÊNCIA/

PERFORMANCE

25DOM
FESTIVAL MENTAL 

15H30  TEATRO-INFANTIL: 
DIVERTIDAMENTE

16H30  M-TALK
17H30  EXIBIÇÃO FILME “COCO” 

DE LEE UNKRICH
Bilhete: 7€ / Bilhete Palcos Benfica 5.60€

27TER21H30
FESTIVAL DE FADO
BEATRIZ FELÍCIO E QUASE 
UM FADO
Entrada livre
 

30SEX21H30
50 ANOS A CANTAR FADO
MARIA ARMANDA CONVIDA 
AUGUSTO RAMOS
Bilhete: 8€ / Bilhete Palcos Benfica 6.40€

ATÉ 8 NOV#

EXPOSIÇÃO MARIA GRAÇA 
CAMPOS
“CORES DE PORTUGAL”
Sala Joanna Baldaya
 

ATÉ 16 NOV#

EXPOSIÇÃO “EVASÕES”
GRAVURAS DE JOSÉ SOLLARI 
ALLEGRO
Sala do Desembargador
 

1 A 4 NOV#

8 A 11 NOV
MERCADO DE S. MARTINHO
Jardim Palácio Baldaya
 

3SÁB10H00
#

FEIRA DO ARTESANATO
Jardim Palácio Baldaya
 

11H00
#

IN-FINITA - V 
TERTÚLIA COM ALICE VIEIRA
Biblioteca
 

15H00
#

IN-FINITA
LANÇAMENTO DO LIVRO  
“CONEXÕES ATLÂNTICAS”
Biblioteca

11H00
#

CONTA-ME UMA HISTÓRIA
“A FILHA DO GRUFALÃO”,  
DE AXEL SCHEFFLER 
Ludoteca
 

7QUA17H00
#

HISTÓRIAS NA LUDOTECA
“MARIA CASTANHA”
Ludoteca
 

8 A 22QUI A QUI#

EXPOSIÇÃO 
LUÍS PADINHA
Salão Nobre
 

9,23SEX18H30
#*

CLUBE DE LEITURA
Biblioteca

 

10SÁB10H00/13H00
*

ACADEMIA EDUCAR PELA 
POSITIVA
Salão Nobre
 

5,16,17 
QUI,SEX,SÁB21H30

#

TEATRO
“LUTO DO AMOR QUE NUNCA VI”
Sala do Desembargador
 

17SÁB11H00
#

IN-FINITA IV 
TERTÚLIA COM BEATRIZ  
H. DO AMARAL
Biblioteca
 

15H00
#

WORKSHOP AMAEI
Salão Nobre

11H00/12H00
#

CONTA-ME UMA HISTÓRIA
“A GIRAFA QUE COMIA 
ESTRELAS”, DE JOSÉ EDUARDO 
AGUALUSA
Ludoteca
 

18DOM15H30/17H30
#

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“BRASIL. O SORRISO DE DEUS” DE 
DANIEL COSTA
Salão Nobre
 

20TER13H30/14H30
#

ACÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
PARA A SAÚDE
Sala Joanna Baldaya
 

21QUAR17H00
#

HISTÓRIAS NA LUDOTECA
“AS CRIANÇAS DAS HISTÓRIAS”
Ludoteca
 

24SÁB09H00/18H00
#

ACADEMIA EDUCAR PELA 
POSITIVA
Salão Nobre
 

12H30/19H00
#

LANÇAMENTO DO LIVRO 
“ O FIM” DE ALEXANDRE 
COUTINHO
Sala Joanna Baldaya
 

15H00/19H00
#

II CONFERÊNCIA DE FUTEBOL
Sala do Desembargador
 

11H00/12H00
#

CONTA-ME UMA HISTÓRIA
“VERSOS DE FAZER Ó-Ó” DE 
JOSÉ JORGE LETRIA
Ludoteca 

* Inscrição  #Gratuito


