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CONSULTA DE BAIRRO  
SOBRE ENTRADA DA EMEL  
NA ZONA DO FONTE NOVA

IGREJA DE BENFICA
RECEBE

CONCERTOS DE NATAL

 NATAL SOLIDÁRIO 
NO COMÉRCIO 
DE BENFICA

CONSTRANGIMENTOS 
NO TRÂNSITO DEVIDO 

ÀS PODAS DE ÁRVORES

DISTRIBUIÇÃO 
JOGO ECO BENFICA 

COMO PRESENTE DE NATAL

MONOS 
ABANDONADOS

NAS RUAS

ANIMAÇÃO 
DO NATAL 

NO BAIRRO 2018

ARÓMETRO
DE BENFICA

No âmbito das comemorações 
dos 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Hu-
manos, decorreu no dia 10 
de dezembro, na Escola José 
Gomes Ferreira, o evento “A 
Voz dos Alunos - Direitos Hu-
manos” que contou na sessão 
de abertura com o Secretário 
de Estado da Educação, João 
Costa, e no painel da tarde 
com o ministro da Educação 
Tiago Brandão Rodrigues, 
com o Secretário de Estado 
dos Assuntos Parlamentares, 

Pedro Nuno Santos, entre 
vários outros ilustres convida-
dos.

Ao longo do dia os vários 
painéis debateram o tema “O 
Perfil dos alunos: Escolas pelos 
Direitos Humanos”, abordan-
do as várias dimensões dos Di-
reitos Humanos e do exercício 
pelas novas gerações de uma 
cidadania ativa e participativa, 
numa iniciativa que contou 
com a participação de alunos 
de todo o país.

CIDADANIA

COMEMORAÇÕES 
DOS 70 ANOS DA  
DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS HUMANOS 
EM BENFICA 

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

EMEL EM BENFICA, 
OUVIR PARA 
DECIDIR
CONCRETIZAR AS SOLUÇÕES EM LINHA 
COM A VONTADE DAS PESSOAS

A nossa posição de princípio é clara e tem sido 
respeitada pela Câmara e pela EMEL. E nós 
respeitaremos o resultado da expressão da 
vontade da população na concretização, ou não, 
do processo de introdução do estacionamento 
regulado pela EMEL em cada zona da freguesia.

O espaço público é o palco da 
nossa vida como comunidade as-
sociada a um território. Ao longo 
dos últimos anos, em articulação 
com a Câmara Municipal de Lis-
boa, temos procurado concreti-
zar intervenções que valorizem o 
território, a mobilidade e a vivên-
cia dos espaços da nossa fregue-
sia.
Não foram apenas intervenções 
físicas, mas também iniciativas 
destinadas a valorizar o patrimó-
nio, a afirmar a consciência de 
bairro de Lisboa e a responder às 
necessidades de quem cá vive, 
trabalha, estuda ou nos visita. As 
pessoas foram, são e serão sem-
pre o nosso foco.
É neste contexto que se tem co-
locado a questão estrutural do 
estacionamento e da entrada da 
EMEL na freguesia de Benfica.
Não há tema que tenha alimenta-
do tantos boatos e notícias sem 
fundamento.
Não há tema em que tenhamos 
reafirmado tantas vezes a posi-
ção da Junta de Freguesia: não 
demos, nem daremos aprovação 
à instalação de parquímetros na 
freguesia sem que exista previa-

mente uma consulta aos mora-
dores e sem que se verifique um 
consenso base entre os residen-
tes.
Bem sabemos que a entrada da 
EMEL está nos planos de ativi-
dade da empresa desde 2008, 
com três zonas definidas em 
Benfica.
Bem sabemos que há uma gran-
de pressão de estacionamento 
em diversas zonas de Benfica, 
sendo esse um dos motivos que, 
em conjunto com a CML, nos 
levou a procurar aumentar o nú-
mero de lugares de estaciona-
mento disponíveis na via pública. 
Porém, na sequência da entrada 
da EMEL em Carnide e S. Do-
mingos de Benfica a pressão de 
estacionamento, sobretudo na 
zona do Fonte Nova e do Co-
lombo, agravou-se de sobrema-
neira levando muitos moradores 
a solicitarem à Junta de Fregue-
sia, à CML e à EMEL a regulação 
do estacionamento nestes locais, 
nomeadamente através de peti-
ções. Não posso deixar de reco-
nhecer que esta realidade não é 
igual em todas as zonas de Ben-
fica e que também já recebemos 
uma petição (de outra zona de 

O Dia Internacional da Soli-
dariedade Humana é celebra-
do anualmente a 20 de de-
zembro e tem como objetivo 
destacar a importância da ação 
coletiva para superar os prob-
lemas globais e alcançar os 
objetivos mundiais de desen-
volvimento, de forma a cons-
truir um mundo melhor e 
mais seguro para todos.
Em Benfica, celebrámos este 
dia com uma iniciativa aberta 
a toda a população, em que se 
debateu o tema da Solidarie-
dade Humana como uma for-

ma de procurar combater as 
desigualdades. O Auditório 
Car los Paredes abriu as portas 
para um Porto de Boas Vindas, 
seguido de uma conferência e 
debate, organizado em parceria 
com a Associação Frente 
Solidária, que contou com a 
participação de Carla Rothes, 
vogal dos Direitos Sociais da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
Fernando Pereira, Artista e 
Fundador da Associação Fren-
te Solidária e do escritor / jor-
nalista, Fernando Correia, co-
mo oradores convidados.

CIDADANIA

DIA INTERNACIONAL 
DA SOLIDARIEDADE 
HUMANA

Benfica) a solicitar mais estacio-
namento, mas sem que isso im-
ponha a entrada da EMEL.
A nossa posição de princípio é 
clara e tem sido respeitada pela 
Câmara e pela EMEL. E nós 
respeitaremos o resultado da ex-
pressão da vontade da população 
na concretização, ou não, do 
processo de introdução do esta-
cionamento regulado pela EMEL 
em cada zona da freguesia.
É esse o sentido da consulta à 
população residente na zona do 
Fonte Nova que vamos promo-
ver nos dias 11 e 12 de janeiro. 
Ouvir para decidir, concretizar as 
soluções em linha com a vontade 
das pessoas.

Apesar do esforço de criação de 
lugares de estacionamento ao 
longo dos anos, para responder a 
um problema estrutural e a uma 
necessidade dos moradores, este 
é um desafio permanente em que 
temos de compatibilizar os inte-
resses em presença, sem prejudi-
car as dinâmicas que existem na 
freguesia, do movimento asso-
ciativo ao comércio, dos hábitos 
dos cidadãos ao pulsar das insti-
tuições e das empresas.
Estamos atentos e continuamos 
a trabalhar em soluções sensatas, 
partilhadas e com sentido de de-
fesa do interesse da comunidade.
Temos um compromisso de que 
o processo de estacionamento 

tarifado e regulado pela EMEL, a 
concretizar-se, será zona a zona, 
rua a rua, nos termos aprovados 
pela Junta de Freguesia de Benfi-
ca.
Temos o compromisso de o fazer 
apenas em função de eventuais 
consensos gerados e da vontade 
expressa da população.
Prometemos e seremos firmes 
no cumprimento da palavra dada.
Um novo ano transporta sempre 
uma esperança positiva, um con-
junto de resoluções e renovados 
desejos. Com esse estado de al-
ma, desejo a todas e a todos um 
ótimo Ano de 2019, com muita 
saúde e prosperidade.
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CIDADANIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE BENFICA 

Realizou-se no passado dia 12 de dezembro a Assembleia de 
Freguesia de Benfica tendo sido aprovado o Orçamento e Grandes 

Opções do Plano para 2019, assim como o Regulamento Geral 
de Taxas e Preços da Junta de Freguesia de Benfica para o ano de 

2019, entre outras propostas que pode consultar no site da Junta de 
Freguesia de Ben�ca.

CULTURA

NATAL EM LISBOA
FILOMÚSICA ENSEMBLE NA IGREJA DE BENFICA

A Igreja Nossa Senhora do Amparo, em Benfica foi um dos palcos 
da programação do Natal em Lisboa da EGEAC, com o concerto de 

Natal da Filomúsica Ensemble, no dia 13 de dezembro!
Neste concerto gratuito não faltaram temas como Natal de Elvas, O 

Tannembaum ou Adeste Fideles ao Ave Maria de Schubert.

A Junta de Freguesia de Ben�-
ca, no âmbito das suas compe-
tências de gestão e manutenção 
dos espaços verdes e do arvore-
do, programou para os meses 
de outubro a janeiro uma 
operação de podas de árvores 
em diversos locais da freguesia 
de Ben�ca.
Nas últimas semanas foram 

executadas intervenções de 
poda de árvores para subida, 
limpeza e aclaramento de co-
pas, remoção de matéria morta 
e resolução de conflitos entre o 
arvoredo e iluminação pública 
e/ou edi�cado.
A Av. Gomes Pereira (38 árvo-
res), Av. Grão Vasco (24 árvo-
res), Avenida Colégio Militar 

(14 árvores), Rua Barroso Lo-
pes (16 árvores), Rua Maria 
Lalande (14 árvores) foram al-
gumas das artérias intervencio-
nadas. Os trabalhos de manu-
tenção do arvoredo irão 
prosseguir até outras zonas da 
freguesia, estando a sua con-
clusão prevista para a semana 
de 7 a 11 de janeiro. 

DESPORTO

NOVO ANO, NOVAS AULAS NOS COMPLEXOS 
DESPORTIVOS DE BENFICA!

Aproveite o novo ano para conhecer as novas aulas nos dois 
complexos desportivos da freguesia de Ben�ca.

No Complexo Desportivo de Benfica pode inscrever-se na nova aula 
de Aquapilates, às sextas-feiras ao 12h30 e no Pilates, às 18h30.  

Já na Piscina da Boavista, abrimos a natação 
para bebés às terças-feiras, às 19h30!

AMBIENTE

PODAS DE ÁRVORE  
EM CURSO

DESPORTO

CLUBE CORRIDA E CAMINHADA 
NOS MIRADOUROS DE LISBOA

Sábado, dia 15 de dezembro foi dia de Clube de Corrida e 
Caminhada, edição especial de Natal!

Mais de 30 participantes percorreram 8 kilometros pelos miradouros 
de Lisboa, com direito a almoço de Natal para recarregar baterias!

Para saber quais as ruas onde já 
foram executados estes traba-
lhos de manutenção e o que 
está previsto, pode consultar o 
site da Junta de Freguesia de 

Benfica: www.jf-benfica.pt
A manutenção do arvoredo é 
essencial para a valorização do 
espaço verde, do ambiente ur-
bano e do espaço público.

CIDADANIA

NATAL SOLIDÁRIO NO 
COMÉRCIO DE BENFICA!

EDUCAÇÃO

JOGO ECO BENFICA 
ESTÁ DE VOLTA!

Reduzir, Reciclar e Reutilizar, 
são as 3 palavras de ordem da 
versão 3R do Jogo de cartas 
ECO Benfica, o quinto jogo  
original idealizado e produzido 
pela Junta de Freguesia de Ben-
�ca e oferecido como presente 
de Natal às crianças do 1º ciclo 
e jardim de infância inscritas 
na CAF/ AAAF.

Este jogo de cartas pretende tra-
balhar a aprendizagem dos con-
ceitos da reciclagem e da res-
ponsabilização cívica num 
contexto de brincadeira e inte-
ração familiar.
A sensibilização das crianças e 
jovens é fundamental para uma 
transformação de comporta-
mentos cívicos, mais conscien-

tes, sustentáveis e com sentido 
de futuro!
O vogal da Educação da Junta 
de Freguesia de Benfica, Ricar-
do Marques, participou na dis-
tribuição dos jogos às crianças 
e aproveitou para desejar um 
Bom Natal a todos!

Foram distribuídos pelo co-
mércio local 170 pinheiros 
oferecidos pelo Município de 
Proença-a-Nova à freguesia de 
Benfica, provenientes das lim-
pezas florestais obrigatórias, 
realizadas com vista à preven-
ção dos incêndios.
As lojas que se associaram a esta 
iniciativa, única em Lisboa, re-
ceberam um pinheiro para de-
corar e iluminar de forma origi-
nal, e disponibilizaram-se para 
participar numa campanha so-
lidária de recolha de donativos 
a favor dos Bombeiros Volun-
tários de Proença-a-Nova.
Durante a época de natal, e até 
ao dia 6 de janeiro, todos po-
dem ajudar e contribuir para a 
causa da prevenção e combate a 
incêndios florestais, colocando 
o seu donativo nas caixas pre-
sentes nas lojas aderentes.

Esta ação, promovida pela As-
sociação + Benfica, numa par-
ceria com a Junta de Freguesia 
de Benfica, a Câmara Munici-
pal de Proença-a-Nova, Bom-
beiros Voluntários de Proença
-a-Nova e comerciantes locais, 
para além de trazer o espírito na-
talício às ruas de Benfica, am-
biciona ir mais além, apelando 
nesta quadra natalícia à solida-
riedade para com os Bombei-
ros Voluntários, agradecendo o 
trabalho que realizam em prol 
do bem comum.

ESPAÇO PÚBLICO

EMEL EM BENFICA, 
SIM OU NÃO? ZONA 045

JUNTO AO FONTE NOVA (desde 2008)

ZONA 053
JUNTO AO MERCADO DE BENFICA (desde 2011)

ZONA 054
EIXO AV. GOMES PEREIRA/AV. URUGUAI  (desde 2011)

1    AV. DO COLÉGIO MILITAR DO Nº1 AO Nº34

2    ESTRADA DE BENFICA DO Nº 444 AO Nº454 [pares] E Nº503

3    RUA BARROSO LOPES

4    RUA PAULO RENATO

5    RUA DR. JOÃO COUTO

6    RUA JULIÃO QUINTINHA

7    RUA JOAQUIM PAÇO DE ARCOS DO N.º 9 AO N.º15 [ímpares]

RUAS ABRANGIDAS PELA CONSULTA DE BAIRRO

A DECISÃO
É DOS
MORADORES
A entrada do estacionamento re-
gulado pela EMEL na freguesia 
de Ben�ca é um tema antigo e 
polémico que já tem dado mui-
to que falar. A notícia de que o 
“estacionamento pago em Ben-
�ca é uma realidade até ao �nal 
do ano”, independentemente da 
vontade dos moradores ou do 
parecer da Junta de Freguesia, já 
foi dada várias vezes nos últimos 
anos, sobretudo em pequenas 
publicações locais. 
Mas a realidade é que, efeti-
vamente, Ben�ca é uma das 
poucas freguesias da cidade 
de Lisboa onde a EMEL ainda 
não entrou, apesar da pressão 
que já se tem vindo a sentir 
por parte dos moradores, em 
algumas zonas. 

A realidade é que a CML e a 
EMEL têm de facto respeitado a 
posição da Junta de Freguesia de 
Benfica, que tem vindo sempre a 
afirmar que não dá, nem dará, a 
sua aprovação à instalação de par-
químetros na freguesia sem  que 

se verifique um alargado con-
senso entre os residentes de 

cada zona. 
A realidade é que, inde-

pendentemente do Plano 
de Atividades da EMEL, e 

de já existirem há anos três 
zonas em Benfica (zonas 045, 

junto ao Fonte Nova, desde 
2008, zona 053 junto ao Mer-
cado de Ben�ca e 054 no eixo 
Av. Gomes Pereira/Av. Uruguai 
desde 2011) definidas nos seus 
mapas da expansão, estas zonas 
não foram implementadas e, 
até ao momento, a EMEL não 
entrou na freguesia.
A Junta de Freguesia de Ben�ca 
assumiu um compromisso 
para com os moradores, que tem 
vindo a cumprir. Porém, numa 
altura em que se sente em deter-
minadas zonas da freguesia uma 
grande pressão de estacionamen-
to, sobretudo na zona do Fonte 
Nova e Colombo  (zona 45), 
fronteiras com as freguesias de 
São Domingos de Benfica e Car-
nide onde o estacionamento já 
é todo tarifado, e em que existem 
petições entregues quer na Junta 
de Freguesia quer na Assembleia 
Municipal  (tanto a favor como 
contra a EMEL),  bem como 
várias solicitações para a entrada 
desta empresa municipal (sobre-
tudo  na zona do Fonte Nova), 

é importante  dar a voz aos 
moradores, e perceber qual a sua 
vontade.
Neste sentido, e de acordo 
com o compromisso assumido 
para com a população, a Junta 
de Freguesia de Ben�ca vai 
organizar nos próximos dias 
11 e 12 de janeiro, no Centro 
Comercial Fonte Nova,  um 
processo de Consulta de Bairro 
exclusivamente aberto aos mo-
radores desta zona, e, de acordo 
com o resultado, desenvolver, ou 
não, as reuniões com a EMEL 
necessárias para desencadear o 
zonamento  e a entrada do esta-
cionamento regulado e tarifado 
pela EMEL neste local específico.
O resultado desta consulta de 
bairro, e a vontade dos mora-
dores, irá determinar a entrada, 
ou não, da EMEL nesta zona, 
respeitando o compromisso 
existente por parte da CML de 
se implementar esta solução, rua 
a rua e apenas nas ruas que fo-
rem de�nidas e aprovadas com 
a Junta de Freguesia de Benfica, 
de acordo com  o  consenso 
alargado  que seja alcançado 
com  moradores, respeitando 
assim a vontade da população.
Na sequência da decisão de rea-
lizar esta Consulta de Bairro, 
a  Junta de Freguesia de Benfi-
ca  promoveu, no passado dia 
18 de dezembro,  uma reunião 

com as várias forças partidárias 
da Assembleia de Freguesia com 
o objetivo de consensualizar os 
termos da consulta que vai ser 
feita, por forma a que os partidos 
políticos  possam acompanhar 
este processo, tornando-o  o 
mais participativo, objetivo e 
transparente possível, sem pre-
juízo, obviamente,   da opinião 
que cada força politica tem 
sobre a entrada da EMEL na 
freguesia.
A expansão do estacionamento 
tarifado pela EMEL a outras 
zonas da freguesia, será sempre 
sujeita à aprovação dos morado-
res, em processos de Consulta 
de Bairro semelhantes a este, 
que poderão ser lançados futu-
ramente, se assim se justificar.
Para a Junta de Freguesia 
de Ben�ca, a vontade dos 
moradores continua a ser 
condição essencial para que 
se avance com o processo de 
estacionamento regulado pela 
EMEL em cada zona da fre-
guesia. Para isso é fundamental 
a participação de todos os mo-
radores desta zona na Consulta 
de Bairro nos próximos dias 11 
e 12 de janeiro. Para participar 
basta ser maior de 18 anos, 
residente nas ruas da zona 045 
(ver lista em anexo), trazer o 
comprovativo de morada e  o 
cartão de cidadão.

PLANO DE ATIVIDADES DA EMEL COM TRÊS ZONAS EM BENFICA

045
ZONA

1

2

3

5

4

6

7

045053 054

JUNTA LANÇA CONSULTA DE BAIRRO
NA ZONA DO FONTE NOVA/COLÉGIO MILITAR
A  11 E 12 DE JANEIRO 2019
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FESTIVIDADES

O NATAL NO BAIRRO
FOI EM BENFICA!
Em 2018 o Natal no Bairro 
regressou a Ben�ca e o Palácio 
Baldaya e Jardim do Mercado 
voltaram a ser os palcos do 
mundo mágico e encantado do 
Natal, cheios de diversões para 
todas as idades!

NOVE DIAS DE PURA DIVERSÃO COM INÚMERAS ATIVIDADES PARA MIÚDOS E GRAÚDOS!

 canhões de neve
 insufláveis
 casa do pai natal
 pista de gelo
 Ilusionismo
 Paradas de natal
 Carrocéis
 comboio de natal
 animação musical
 animação de rua
 ateliers
 barraquinhas

e muito mais....

canhões de neve
insufláveis
casa do pai natal
pista de gelo
Ilusionismo
Paradas de natal
Carrocéis
comboio de natal
animação musical
animação de rua

Entre os dias 6 e 9 de dezembro, 
todos os caminhos foram dar 
ao Palácio Baldaya, que se 
transformou no Palácio Natal. 
Duendes, renas e soldadinhos 
de chumbo juntaram-se ao 
velhinho das barbas brancas, 
para os preparativos da época, 
como receber as cartas com os 
pedidos das crianças ou 
preparar as encomendas na 
fábrica de brinquedos.

Quem visitou este “mundo 
encantado” teve a oportunidade 
de participar em vários ateliers e 
atividades, incluindo ateliers de 
costura, cozinha, fábrica de 
brinquedos ou oficinas de 
reparações.

De 12 a 16 de dezembro, foi a 
vez do Mercado de Natal ocu-
par o espaço do Jardim do 
Mercado de Ben�ca. Neste es-
paço, de entrada gratuita, foi 
possível percorrer o recinto 
num comboio-rena, comprar 
produtos típicos, visitar uma 
casinha de chocolate, ou ainda 
visitar uma aldeia de duendes. 
Mas, para além destas at-
rações, também houve outras 
diversões: insufláveis, car-
rosséis e uma pista de gelo.

Nos dias 12 e 13 de dezembro 
as habituais paradas dos 
Agrupamentos das Escolas de 
Benfica, encheram as ruas com 
a alegria das crianças da 
freguesia, e culminaram no 
recinto do Mercado de Natal 
com grande animação espírito 
de festa natalícia.

O Mercado de Natal contou 
também com uma animada 
programação que incluiu o 
Musical “Natal Encantado”, a 
atuação do Coro do Externato 
de São Cristóvão e do Coro do 
Externato Grão Vasco, um 
Coro de Gospel, um espetáculo 
de ilusionismo, as apresentações 
de Natal das crianças das escolas, 
o Teatro Infantil “A Fábrica do 
Pai Natal”, entre vários outros 
momentos de animação que 
fizeram destes dias, uns dias de 
cor, animação e muitos 
momentos encantados!

Nove dias de pura diversão 
com inúmeras atividades para 
miúdos e graúdos!
O Natal no Bairro foi em 
Ben�ca!
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MERCADO DE BENFICA
SOFIA RIBEIRO NO 

MERCADO DE BENFICA

Dia 12 de dezembro o Mercado de 
Benfica recebeu uma visita especial!

A atriz Sofia Ribeiro foi desafiada por 
Manuel Luís Goucha, no programa 
da TVI, Você na TV, a conhecer o 
Mercado de Benfica, e falar com os 

comerciantes e clientes.

DESPORTO

BENFICA AVENTURA 2019
O Benfica Aventura está de regresso!

No dia 26 de janeiro, das 14h às 17h, no Parque Silva Porto, será 
apresentado o novo programa do Benfica Aventura para 2019, com 
um Open Day para todos os que queiram participar nas diferentes 

atividades!
A entrada é gratuita! Participe!

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!

TRADIÇÕES

 PROCISSÃO 
NOSSA SENHORA DO AMPARO

Realizou-se no passado dia 15 de dezembro a tradicional procissão de 
Nossa Senhora do Amparo, presidida por D. Daniel Henriques, Bispo 

Auxiliar de Lisboa.
A procissão saiu da Igreja de Benfica com a imagem da padroeira 

enchendo as ruas da freguesia. O vogal da Junta de Freguesia de Benfica, 
Ricardo Marques, acompanhou a cerimónia.

CULTURA

BENFICA BAIRRO 
DA MÚSICA  
EM ÉPOCA NATALÍCIA

ENTREVISTA 

50 ANOS A VENDER 
PINHEIROS DE 
NATAL EM BENFICA!

BALDAYA

ESCAPE ROOM FEITICEIRO 
DAS TREVAS NO PALÁCIO BALDAYA

No fim de semana de 7 e 8 de 
dezembro o Auditório Carlos 
Paredes recebeu dois momentos 
musicais muito especiais. Na 
sexta feira, dia 7, apresentámos 
“Do Natal aos Reis” um con-
certo temático sobre canções 
tradicionais da quadra natalícia 
da Galiza e Portugal que trouxe 
o espírito de Natal ao Auditó-
rio. No sábado, a sala encheu 

para o espetáculo da Travessa 
do Corrupio, que se apresentou 
num formato mais intimista, 
com novos temas, entre os quais 
um original single de Natal!
No dia 16 de dezembro, o canto 
gregoriano esteve na Igreja de 
Benfica, que encheu para assis-
tir ao “Concerto de Natal” pelo 
conceituado contratenor Ma-
nuel Brás da Costa, acompa-

nhado pelo piano de Sérgio Sil-
va. Neste programa musical 
Sagrado, foi escolhido um re-
pertório alusivo especialmente à 
época Natalícia, preenchido 
pelas mais belas obras dos com-
positores Händel, Bach e Per-
golesi.
No último mês do ano, Benfica 
recebeu concertos especiais e 
cheios de momentos natalícios.

No fim de semana de 8 e 9 de 
dezembro houve Escape 
Room no Palácio Baldaya!
Várias equipas participaram 
com entusiasmo, ao longo de 
dois dias, nesta enigmática 
atividade para quem gosta de 
resolver mistérios, charadas e 

enigmas! Os participantes ti-
veram que desvendar o misté-
rio que acorrentava o príncipe 
nas masmorras do Bal Daya e 
encontrar a pedra mágica para 
destruir o feiticeiro das trevas!
O Escape Room Baldaya foi 
um enorme sucesso, batendo 

todos os recordes de inscrições, 
com mais de 300 equi  pas em 
lista de espera, que terão de 
esperar por uma próxi ma 
o por  tunidade!
Obrigada a todos!

CULTURA

ARMANDO GAMA UM 
CLÁSSICO-ROQUEIRO
Armando Gama, pianista, com-
positor e nome de plano supe-
rior da canção nacional, apre-
senta-se no próximo dia 19 de 
janeiro, às 21h30, no Auditório 
Carlos Paredes.
Com um som intimista, mas 
forte, ao longo de uma hora e 
trinta, Armando Gama revisita 
as canções que o tornaram co-
nhecido do grande público.

A história deste momento de 
música, é um conto... da vida 
de um músico que desde pe-
queno estava certo do seu cami-
nho, a música! As primeiras 
duas canções que compôs, os 
grupos que formou até hoje e o 
�car de�nitivamente a solo!
Ao longo de 44 anos, atuou, 
cantou, compôs, participou no 
Festival da Canção em 1983, 

fundou bandas, entre concertos 
e espetáculos que fazem parte 
do seu reportório nacional e 
internacional.  
Continua a compor e prevê pa-
ra finais de 2019 a edição de 
um triplo CD de originais em 
vários estilos.
Não perca este grande concerto.

O sr. Manuel Fernandes 
Monteiro tem 84 anos e 
“sente” a freguesia de Benfica 
como ninguém. Viveu, casou 
e trabalhou em Benfica. Um 
percurso de vida recheado de 
histórias e muito trabalho. Um 
freguês que respira Benfica e só 
aqui é que se sente bem. Vende 
pinheiros de Natal junto ao 
chafariz, na Estrada de Benfica 
há 50 anos, e faz por gosto, por 
se sentir bem e principalmente 
porque lhe “dá saúde!”

UMA VIDA DE TRABALHO…
COMO É QUE ESTA AVENTURA 
COMEÇOU?
Trabalhei em muitos sítios…

trabalhei mais de 10 anos 
numa fábrica aqui em Benfica 
e 4 anos na construção da 
ponte 25 de abril. A ponte 
foi inaugurada em 1966 e eu 
trabalhava na Still e depois na 
Sopol. Estive na empresa de 
viação Eduardo Jorge e depois 
andei na venda ambulante nos 
armazéns da Fábrica Simões, 
junto à Junta de Freguesia de 
Benfica…lembro-me como 
se fosse hoje, as pessoas que 
trabalhavam lá, mais de 2000 
trabalhadores! Na altura, ven-
dia nas avenidas, na Avenida 
do Uruguai e ainda estive no 
Mercado de Ben�ca. Vim 
para aqui uma vez na altura 
do Natal e fiquei!

VEM AQUI VENDER PINHEIROS 
DE NATAL HÁ MAIS DE 50 
ANOS? PORQUÊ?
O que me faz vir para aqui 
todos os anos é o facto de me 
fazer bem…dá-me saúde! O 
convívio com as pessoas e es-
tar junto delas dá-me alegria. 
Gosto muito de estar aqui, 
falar com toda a gente, ver e 
estar na rua em convívio com 
todos.
 
TEM MUITAS PESSOAS A 
COMPRAREM OS PINHEIROS DE 
NATAL?
Sim, ainda há muitas pessoas 
a comprar e que gostam de ter 
em casa os pinheiros naturais. 

Também há pessoas que com-
pram os artificiais, mas como 
estes não há! Os artificiais são 
vistosos e os olhos atraem, mas 
estes que tenho aqui são verda-
deiros e têm um cheirinho que 
nenhum tem! É um cheirinho 
a resina que só os pinheiros 
naturais têm!
 
A FREGUESIA DE BENFICA O 
QUE REPRESENTA PARA SI?
Ai gosto muito de Ben�ca! 

Vivi, trabalhei e casei aqui. 
Tenho aqui os meus filhos, 
com 58 anos, e agora que tive 
de mudar de casa, estou ao pé 
da Pontinha, sinto a falta de 
tudo. 
Quando venho para Benfica 
até choro! 
Gosto desta gente, de estar na 
rua, isto dá-me vida e saúde!

JANEIRO
5SÁB17H00
POESIA TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA 
ENTRADA LIVRE  
(MEDIANTE LOTAÇÃO MÁXIMA DA SALA)

AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES
 
13DOM11H30
CINEMA INFANTIL FILMINHOS 
À SOLTA PELO PAÍS - ZERO EM 
COMPORTAMENTO
AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES

19SÁB21H30
MÚSICA PORTUGUESA  
ARMANDO GAMA     
AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES

 
 

FEVEREIRO
16SÁB21H30
MÚSICA PORTUGUESA RUI DRUMMOND 
AUDITÓRIO CARLOS
PAREDES

 
23SÁB21H30
MÚSICA PORTUGUESA ANTÓNIO CHAÍNHO
COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO CARLOS PAREDES

AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES

MARÇO
4 E 5 SEG E TER
PASSEIOS ETNOGRÁFICOS 
ENTRUDO DE LANZARIM

8 A 10SEX, SÁB E DOM
TEATRO INFANTIL OS PIRATAS DAS 
CARICAS - GRUPO TEATRO AMADOR 
TÁRTARO
AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES

13 A 15QUA A SEX21H30
MÚSICA PORTUGUESA SAMUEL ÚRIA
AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES

22SÁB21H30
MÚSICA PORTUGUESA CARUMA
AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES
 

22 E 25 A 28SEX SEG TER QUA QUI
MONSTRINHA - FESTIVAL 
DE ANIMAÇÃO
AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES

30SÁB21H30
MÚSICA SEÑORITAS
AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES

PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL
BENFICA 
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DESPORTO

SABIA QUE...?
... NO COMPLEXO DESPORTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE BENFICA PODE PRATICAR PARKOUR?

DESPORTO

AULA ABERTA DE ZUMBA
Venha celebrar o Dia dos Reis 

com uma aula aberta de Zumba, 
no dia 8 de janeiro, às 18h30 no 
ginásio do Complexo Desportivo 
da Junta de Freguesia de Ben�ca.
Participe e traga alguém consigo! 

A é entrada livre!

DESPORTO

FESTIVAL DE NATAL NO COMPLEXO 
DESPORTIVO

Para assinalar a quadra natalícia voltou a realizar-se o Festival de 
Natal na piscina do Complexo Desportivo de Ben�ca!

Em dezembro decorreram diversas iniciativas para todas as idades, 
como o Water Cross Challenge Natal, a Gincana Aquática de Natal, 

para crianças ou o Passeio do Pai Natal, destinado aos bebés!
Momentos de grande animação para todos os participantes!

CULTURA

TEATRO PAPA LÉGUAS ABRE INSCRIÇÕES 
PARA CASTING / WORKSHOP

O Teatro Papa Léguas vai realizar no próximo dia 16 de janeiro, entre 
as 18h30 e as 20h30 no Auditório Carlos Paredes um workshop/casting 
para realizar uma formação gratuita em teatro, entre os meses de janeiro 

e junho de 2019. Esta formação termina com a apresentação de um 
espetáculo �nal.

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

CIDADANIA

11ª EDIÇÃO OP LISBOA
Terminou no dia 14 de dezembro a fase de Apresentação de Propostas na 11ª 

edição do Orçamento Participativo de Lisboa.
Nesta edição foram apresentadas 539 propostas pelos cidadãos. Para a 

freguesia de Benfica, foram apresentadas 33 propostas locais e transversais, 
que poderão, após análise técnica e se cumprirem os critérios de elegibilidade, 

vir a ser transformados em Projetos a Votação nesta edição do OP.
A votação da 11ª edição do OP irá decorrer entre os dias 1 de março e 21 de 

abril de 2019.

DESPORTO

3ª EDIÇÃO  
“CORTA A MATA”
MAIS DE 130 INSCRITOS NA CORRIDA CORTA A MATA 
DO PASSADO DIA 1 DE DEZEMBRO, UMA PROVA 
DESPORTIVA E INCLUSIVA PENSADA PARA TODA A 
FAMÍLIA, QUE VAI JÁ NA SUA TERCEIRA EDIÇÃO!
Uma manhã de desporto e mui-
ta animação, nesta iniciativa 
que tem como objetivo promo-
ver o desporto na freguesia e 
proporcionar às famílias um 
momento não só competitivo, 
mas acima de tudo de convívio 
e inclusão.
Para mostrar que a prática des-
portiva familiar também pode 
ter uma componente pedagó-

gica, esta iniciativa organizada 
pela Junta de Freguesia de Ben-
fica, foi composta por oito pro-
vas para todos e gostos e ida-
des: Corrida 5 km, Corrida 
Maiores 60 anos, Corrida Me-
nores de 13 anos, Corrida Me-
nores de 1,50 metros, Corrida 
2,5 km, Corrida Grávidas 1,25 
km, Corrida Mais de 100Kg 
1,25 km e Caminhada 1,25 km

Paralelamente a todas estas  
pro vas, este evento contemplou 
ainda atividades de escalada,  
arborismo e tiro com arco,  
gratuitas, que durante toda a 
manhã atraíram participantes 
e curiosos.
Um sábado saudável em famí-
lia!

Com arte em cada movimento 
que se executa, o Parkour é 
uma atividade física que per-
mite ultrapassar de forma rá-
pida, eficiente e segura quais-
quer obstáculos utilizando 
somente as habilidades e capa-
cidades do corpo humano.

É uma modalidade que tra-
balha bastante a condição físi-
ca pois exige dedicação, com-
promisso e e�cácia na sua 
execução para que se poupe 
energia em cada movimento 
que se faz.
O Parkour é uma atividade 

desafiante e divertida, que po-
de ser praticada por pessoas de 
todas as idades! Dos mais no-
vos aos mais velhos!
Venha experimentar uma aula. 
Sábados, das 9h00 às 10h30.

DESPORTO

OPEN DE XADREZ 
DE BENFICA

DESPORTO

AQUACONFERENCE 
REGRESSA A BENFICA

O complexo Desportivo de 
Benfica volta a receber o Lis-
boa Aquaconference que já vai 
na sua 4ª edição.
O evento, que terá lugar nos 
dias 25, 26 e 27 janeiro, é uma 
das maiores convenções de 

pro �ssionais da área das ativi-
dades aquáticas, com forma-
dores internacionais e com um 
dia aberto à nossa população!
O programa divide-se em 3 
dias: o dia 25, sexta-feira, será 
dedicado inteiramente à for-

Com cerca de 150 partici-
pantes realizou-se no dia 1 
de dezembro, a 21ª edição do 
Open de Xadrez de Benfica, 
no ginásio do Complexo Des-
portivo de Ben�ca.
António Vasques, da equipa da 
A.Xat Montemor-o-Novo, foi 
o vencedor com um total de 
7,5 pontos em 9 possíveis. Por 
equipas ganhou a equipa da 
AX Portugal-Atlantidagonal, 
seguida por A.XAT-Monte-
mor o Novo e Estrelas de São 
João de Brito.
O prémio de melhor jogador 
da freguesia, acumulado com 
o prémio de melhor jogadora 
feminina foi para Ana Filipa 
Baptista da ADRC Mata de 

Benfica, que se classificou em 
17º da geral com 6 pontos.
O Open de Xadrez de Ben-
�ca é um evento desportivo 
organizado pela Associação 
Desportiva Recreativa e Cul-
tural da Mata de Benfica, em 
colaboração com a Junta de 
Freguesia de Ben�ca.
Os prémios foram entregues 
pelo presidente da ADRC Ma-
ta de Benfica, Rui Henriques e 
a vogal da Junta de Freguesia 
de Benfica, Filipa Flor.
Parabéns aos vencedores e 
um obrigado especial a todos 
aqueles que ao longo de 21 
anos contribuíram para o 
sucesso desta prova!

BALDAYA

DIAS DA MÚSICA 
INDEPENDENTE 
NO PALÁCIO BALDAYA
Nos dias 11, 12 e 13 de janeiro 
o Palácio Baldaya recebe os 
“Dias da Música Independen-
te”, um evento composto pela 
primeira feira de discos de ar-
tistas independentes associa-
dos à AMAEI (Associação de 

Músicos Artistas e Editoras 
Independentes), por uma ex-
posição fotográfica “Sons de 
Palco” da autoria de fotógrafos 
que colaboram com a revista 
digital “Música em DX”, e por 
showcases de bandas de músi-

ca independente como “ME-
RU” ou “Ossos Douvido”.
Esta iniciativa, de entrada li-
vre, é organizada pelo Palácio 
Baldaya em parceria com a 
AMAEI, sediada atualmente 
no Espaço Cowork Baldaya.

mação com um seminário de 
gestão; no sábado, 26, decorre 
o Aqualife onde as aulas são 
abertas à população e haverá 
formação para certificações 
profissionais; para encerrar, 
dia 27, haverá Masterclasses 
dedicadas à formação de aulas 
em meio aquático.
Esta iniciativa, que se realiza 
pelo 4º ano consecutivo na 
freguesia de Benfica, tem co-
mo objetivo oferecer forma-
ção, workshops, masterclasses 
e aulas abertas na área das ati-
vidades aquáticas, além de 
mostrar as novas tendências de 
treino.
Para mais informações con-
tacte a receção do Complexo 
Desportivo.
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5,12,19,26SÁB
9H30
CLUBE DE CORRIDA  
E CAMINHADA
Ponte de Encontro: C. Desp. de Ben�ca
Gratuito
 

8TER18H30
AULA ABERTA ZUMBA
Complexo Desportivo de Ben�ca
Gratuito
 

25,26,27 
SEX,SÁB,DOM
LISBOA AQUACONFERENCE
Complexo Desportivo de Ben�ca
Inscrição
 

25,26,SEX,SÁB 
10H00/18H00 
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Ben�ca
Gratuito
 

26SÁB 
14H00/17H00
OPEN DAY - PROGRAMA 
BENFICA AVENTURA 2019
Parque Silva Porto
Gratuito

27DOM 
10H00/17H00
FEIRA DA BAGAGEIRA
Junto ao Mercado de Ben�ca
Gratuito
 

AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES
 

5SÁB17H00
TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA       
Entrada Livre (mediante lotação da sala)
 

13DOM11H30
FILMINHOS À SOLTA PELO
PAÍS - ZERO EM 
COMPORTAMENTO
3€
 

19SÁB21H30
MÚSICA PORTUGUESA
ARMANDO GAMA    
5€

 
AGENDA PALÁCIO BALDAYA
 

11 JAN A 10 FEV
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“SONS DO PALCO”
Sala do Desembargador
Gratuito
 

4,18SEX 
18:30/20H00
CLUBE DE LEITURA
Biblioteca
Inscrição / Gratuito
 

5SÁB11H00/12H00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA:  
“O PEQUENO PINGUIM”
Ludoteca
Gratuito
 

11,12,13 
SEX,SÁB,DOM
19H00
FEIRA DA MÚSICA 
INDEPENDENTE
Gratuito

11 SEX 19H00
 ABERTURA DA FEIRA 
E INAUGURAÇÃO DA 
EXPOSIÇÃO «SONS DE 
PALCO» - GALERIA 

12SÁB20H00
ASSOCIAÇÃO AMAEI -  
SHOW-CASES
OS MERU Sala do Desembargador
OSSOS D’OUVIDO Salão Nobre)

13DOM
 ENCERRAMENTO
 

12SÁB 
15H00/17H00
LANÇAMENTO DO LIVRO 
“MAR DE UM TEMPO SEM 
ÂNCORAS” DE MIGUEL REGO
Sala Joanna Baldaya
Gratuito
 

12SÁB  
11H00/12H00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA: 
“STELLA”
Ludoteca
Gratuito
 

13DOM 
15H30/16H30
LANÇAMENTO DO LIVRO 
“DEIXEI O CORAÇÃO FALAR” 
DE ANABELA SANTOS
Biblioteca
Gratuito

19SÁB11H00/12H00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA:  
“O JARDIM MÁGICO NA NEVE”
Ludoteca
Gratuito
 

20DOM 
11:00/12:30
TERTÚLIA SOBRE O 
UNIVERSO EDITORIAL COM 
AS EDIÇÕES VIEIRA DA SILVA
Biblioteca
Gratuito
 

26SÁB14:30/18:30
WORKSHOP AMAEI - ISRCS 
E META-DADOS / DIREITOS 
CONEXOS
Salão Nobre
Inscrição/Gratuito
 

26SÁB15H30/16H30
LANÇAMENTO DO LIVRO “A 
MEMÓRIA É UM PEIXE FORA 
D´ÁGUA” DE PATRÍCIA PORTO
Biblioteca
Gratuito
 

27DOM11:00/12:30
IN-FINITA - TERTÚLIA SOBRE 
ESCRITA LUSO-BRASILEIRA 
COM O AUTOR PORTUGUÊS 
FRANCISCO SILVA E O 
BRASILEIRO FLÁVIO ULHOA 
COELHO
Biblioteca
Gratuito

EM JANEIRO FAZEMOS O QUÊ? 

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


