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RENOVAÇÃO 
DO AUDITÓRIO 

CARLOS PAREDES

JUNTA LANÇA 
“VIAGENS 

NA MINHA TERRA”

MÚSICA 
INDEPENDENTE CELEBRADA 

NO PALÁCIO BALDAYA

BEATAS
NO CHÃO

PARTICIPAÇÃO 
NO LISBOA AQUA 

CONFERENCE

LIXO À VOLTA
DOS NOVOS

ECOPONTOS SUBTERRÂNEOS

PARTICIPAÇÃO 
NA CONSULTA

DE BAIRRO

ARÓMETRO
DE BENFICA Realiza-se no dia 6 de feve-

reiro, pelas 18h30, na Escola 
Pedro Santarém a próxima 
reunião descentralizada da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
com o objetivo de ouvir mais 
de perto o que os cidadãos têm 
a dizer sobre a sua freguesia.

As inscrições para intervir 
nesta reunião realizaram-se 
presencialmente no Palácio 
Baldaya, no dia 25 de janeiro, 
tendo esta informação sido 
divulgada nas caixas de correio 
de toda a freguesia, bem como 
através do site e redes sociais da 

Junta de Freguesia de Benfica e 
Câmara Municipal de Lisboa.

As intervenções do público, 
num máximo de 20, serão or-
denadas de forma a priorizar as 
que incidam sobre os assuntos 
de interesse da zona, coletivos 
ou públicos.

Esta reunião é aberta a todos 
os que queiram assistir e terá 
também transmissão em di-
reto online a partir do site da 
Câmara Municipal de Lisboa 
(www.cm-lisboa.pt).

CIDADANIA

REUNIÃO 
DESCENTRALIZADA 
CML EM BENFICA 

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

A PERMANENTE 
AMBIÇÃO EM 
QUERER MELHORAR
NA VIDA, NA PROFISSÃO OU NA PARTICIPAÇÃO CÍVICA, 
TODOS TEMOS A AMBIÇÃO DE FAZERMOS O MELHOR  
QUE SABEMOS PARA ATINGIR OS FINS PRETENDIDOS.

Sublinhamos a reabertura do Auditório 

Carlos Paredes, após uma intervenção 

de manutenção e de renovação deste 

secular equipamento cultural. 

Esta visão tem norteado a 
gestão autárquica que temos 
concretizado em Benfica, 
sempre na procura de solu-
ções e de respostas que con-
tribuam para melhorar a quali-
dade de vida, valorizar o 
espaço público e reforçar a 
nossa identidade como comu-
nidade da freguesia e da cidade 
de Lisboa.
Este sentido de ambição e a 
noção da importância da par-
ticipação na gestão dos inte-
resses comuns levou-nos a 
consultar os moradores da 
zona 45 da EMEL sobre a 
possibilidade de ser introduzi-
do o estacionamento regulado 
e tarifado nesse território de 
Benfica.
Prometemos e cumprimos. 
Concretizámos uma Consulta 
de Bairro em que 77,2% dos 
moradores, que quiseram ou 
puderam participar, validaram 
a opção da regulação do esta-
cionamento pela EMEL na 
zona 45.
Este é um processo em que 
estaremos sempre disponíveis 

para ouvir, corrigir ou melho-
rar as soluções, cientes que 
existem novos desafios que se 
colocarão.
A todos quantos participaram, 
o nosso agradecimento e o 
compromisso de que esta 
forma de gerir o nosso territó-
rio veio para ficar. 
É esse o compromisso de 
qualquer democrata e de um 
eleito. Estar próximo dos 
eleitores, interagir com eles e 
decidir de acordo com a von-
tade maioritária expressa, no 
interesse da comunidade e do 
nosso território. Um exercício 
que conjuga presente e futuro, 
o individual e o comunitário, e 
a diversidade do nosso terri-
tório, com as suas dinâmicas 
de bairro, as novas realidades 
urbanas e as tradições que 
queremos reiterar.
A ambição de querer o melhor 
para Benfica.
E por falar em melhor, subli-
nhamos a reabertura do Audi-
tório Carlos Paredes, após 
uma intervenção de manuten-
ção e de renovação deste se-

Contratação de 300 cantonei-
ros, recolha de lixo ao domingo 
em dez freguesias do centro, 
duplicação de contentores 
subterrâneos, dez milhões de 
euros para as juntas de fregue-
sia, proibição de plástico reci-
clável em eventos públicos e 
aumento de coimas são algu-
mas das medidas que a Câmara 
Municipal de Lisboa vai im-
plementar para a melhoria da 
limpeza na cidade, anunciadas 
no passado dia 10 de janeiro.
São dez medidas destinadas a 
responder ao aumento da pro-
dução de lixo na cidade, onde 

se incluem ainda uma campa-
nha de sensibilização, fim da 
recolha de sacos nos bairros 
his tóricos, responsabilização de 
estabelecimentos hoteleiros e 
comerciais pela limpeza da 
área circundante e obrigatorie-
dade de colocação de papeleiras 
e cinzeiros junto a equipamen-
tos ATM e esplanadas.
Estas medidas serão enquadra-
das no novo Regulamento de 
Gestão de Resíduos, Limpeza 
e Higiene Urbana de Lisboa, 
que será brevemente aprovado 
pelo executivo camarário e co-
locado em discussão pública.

HIGIENE URBANA

CML LANÇA 
10 MEDIDAS PARA 
COMBATER O LIXO 
EM LISBOA

cular equipamento cultural. 
Um dos pilares centrais de 
oferta cultural na nossa Fre-
guesia e uma referência da ci-
dade de Lisboa, na diversidade 
da oferta e na riqueza da pro-
gramação colocada ao dispor 
de todos.
Com o objetivo de melhorar 
as condições para os técnicos, 
os artistas e os públicos me-
lhorámos a acústica, o sistema 
de captação de som, os estofos 
das cadeiras. Hoje pode en-
contrar uma sala de espetácu-
los é um foyer renovado e 
com  melhores condições para 
a concretização de uma pro-
gramação cultural diversifica-

da e intensa que nos acompa-
nhará ao longo de 2019.
A música, o teatro, a dança e o 
cinema estarão presentes nu-
ma programação que conta já 
com artistas como João Gil, 
António Chainho, Samuel 
Úria, Manuel João Vieira, os 
Shout e as Señoritas, ou o 
“Fatal” Festival de Teatro 
Académico, o “Monstrinha” 
festival de animação infantil e 
as temporadas de dança da 
Escola Superior de Dança fora 
de portas.
Na participação cívica como 
nas expressões culturais, pro-
curamos contribuir para a 

afirmação de respostas para a 
melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos e para a valoriza-
ção do território de Benfica, 
agora que se antecipam gran-
des eventos internacionais em 
Lisboa, a Capital Verde Euro-
peia em 2020, a Capital Euro-
peia do Desporto em 2021 e 
as Jornadas Mundiais da Ju-
ventude em 2022.
Em conjunto, continuamos a 
melhorar Benfica. Cada vez 
mais, Benfica tem.
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CIDADANIA

 ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA 
DE BENFICA

Realizaram-se nos dias 27 de dezembro e 11 de janeiro duas sessões 
extraordinárias da Assembleia de Freguesia de Benfica. No dia 27, a 
ordem de trabalhos foi a discussão e votação de votos de saudação, 

recomendações, moções e outras questões que por motivos regimentais 
não foram discutidas e votadas na assembleia de dia 12 de dezembro.

Na Assembleia de dia 11 de janeiro houve um ponto único na ordem de 
trabalhos, a discussão sobre estacionamento na freguesia de Benfica.

CIDADANIA

JÁ CONHECE O ESPAÇO CIDADÃO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA?

Aproveite este Espaço para tratar de assuntos da sua vida quotidiana 
como a revalidação da carta de condução, alterações ao cartão do 
cidadão, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras, ADSE ou Autoridade Tributária, 
comodamente de segunda à sexta, das 9h às 13h e das 14h às 16h30.

Benfica promoveu, a 11 e 12 
de janeiro no Centro Comer-
cial Fonte Nova uma Consulta 
de Bairro para auscultar os 
moradores da zona 45* sobre a 
entrada na EMEL nas ruas 
abrangidas por esta zona
Nesta Consulta de Bairro, na 
qual foi colocada a questão 
“Concorda com o estaciona-
mento regulado e tarifado pela 
EMEL nas ruas abrangidas 
pela zona 45?”, puderam votar 
todos os cidadãos maiores de 
18 anos residentes nestes ar-
ruamentos, mediante a apre-
sentação do Cartão de Cidadão 
enquanto comprovativo da sua 
residência.
Para acompanhar este processo 
foram convidados os partidos 
políticos representados na As-
sembleia de Freguesia, a Asso-

ciação de Moradores que 
abrange aquela zona assim co-
mo os representantes dos peti-
cionários.
Votaram 412 moradores de 
um total 1539 residentes 
nesta zona (de acordo com os 
Censos). Do escrutínio, foram 
obtidos os seguintes resultados: 
318 votos SIM (77,2%), 94 
votos NÃO (22,8%).
Estiveram presentes na abertu-
ra das urnas os membros da 
mesa de voto e os representan-
tes da Associação de Morado-
res do Calhariz, dos peticioná-
rios e do executivo da Junta de 
Freguesia de Benfica.
Na sequência desta Consulta e 
face aos resultados, a Junta de 
Freguesia considera que há um 
amplo consenso entre os mo-

radores desta zona pelo que 
fará refletir a vontade destes no 
diálogo a iniciar com a EMEL 
no sentido da regulação do es-
tacionamento nesta zona.
A criação da zona 45 em Ben-
fica foi aprovada pela EMEL 
na sequência de uma Consulta 
Pública, realizada em 2008. 
No entanto, a Junta de Fregue-
sia de Benfica nunca deu o seu 
parecer positivo à regulação do 
estacionamento por parte da 
EMEL por considerar que não 
havia pressão de estaciona-
mento suficiente que o justifi-
casse. Apesar de não se tratar 
de um parecer vinculativo, a 
EMEL e a CML respeitaram 
sempre a posição da Junta de 
Freguesia de Benfica nesta 
matéria.
Com o aumento da pressão de 

DESPORTO

OPEN DAY BX ADVENTURE
Realizou-se no sábado, dia 26 de janeiro o Open Day do BX Adventure 

Park no Parque Silva Porto!
Parede de Escalada, Slide, Arborismo foram algumas das atividades em 

que todos puderam partcipar gratuitamente!
Este Open Day assinalou o início das atividades do projeto “Benfica 
Aventura” que tem como principal objetivo a promoção do Desporto 
e do Turismo Aventura em Benfica, proporcionando a oportunidade à 

população em geral de praticar Desporto Aventura a baixo custo.

ESPAÇO PÚBLICO

RESULTADOS DA 
CONSULTA DE BAIRRO 

CULTURA

ARMANDO GAMA NA REABERTURA 
DO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

No passado dia 19 de janeiro, o renovado Auditório Carlos Paredes 
recebeu o concerto do pianista e compositor Armando Gama.

Com um som intimista, mas forte, Armando Gama revisitou as canções 
que o tornaram conhecido do grande público.

Uma noite repleta de baladas intemporais perante uma sala cheia de 
amigos e admiradores do músico.

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

RUAS ABRANGIDAS PELA ZONA 45

Total de votos 412  
Universo 1 539 Residentes na Zona 45 [Censos 2011]

77,2%
[ 318 votos ]

SIM

NÃO

22,8%
[ 94 votos ]
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ZONA

estacionamento nesta zona, na 
sequência da entrada da EMEL 
nas freguesias de São Domin-
gos Benfica e Carnide e da re-
ceção de abaixo-assinados e de 
uma petição entregue na As-
sembleia Municipal solicitan-
do a entrada da EMEL neste 
local, a Junta de Freguesia de 
Benfica decidiu realizar uma 
Consulta de Bairro. Esta aus-
cultação, apesar de informal 
e não vinculativa, uma vez 
que a regulação do estaciona-
mento não é uma competência 
própria das Juntas de Freguesia 
(o que por si só inviabilizaria 
outros instrumentos de con-
sulta como o referendo local 
ou a consulta popular) desti-
nou-se a habilitar a Junta de 
Freguesia a uma tomada de 
posição acerca da entrada da 

EMEL neste local.
Benfica tem problemas de 
estacionamento distintos de 
zona para zona e de bairro 
para bairro, aos quais é ne-
cessário dar respostas dife-
rentes, pelo que nos locais 
onde possa vir a ser equacio-
nada a entrada da EMEL, os 
moradores da zona em ques-
tão serão chamados a pro-
nunciar-se em próximas 
consultas de Bairro.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca continuará sempre a ouvir e 
a defender os interesses da sua 
população e a procurar as me-
lhores soluções para responder 
aos desafios do seu território.

CULTURA 

JUNTA LANÇA 
“VIAGENS 
NA MINHA TERRA”
“Viagens na minha Terra” é o 
novo programa lançado pela 
Junta de Freguesia de Benfica 
para dar a conhecer a cultura e 
as tradições do nosso país atra-
vés da organização de visitas 
a algumas das mais icónicas 
festas populares e romarias de 
Portugal.

Este é um programa aberto 
a todas as idades para dar a 
conhecer, a baixo custo, as 
mais belas tradições, culturas 
e sabores de Portugal, através 
da experiência e a participação 
nas mais genuínas tradições 
do nosso país, celebradas nas 
festas e romarias populares.

Estas “viagens” iniciam com o 
Entrudo de Lazarim e os seus 
típicos caretos, nos dias 2 e 3 
de março, passando pela Festa 
dos Tabuleiros em Tomar no 
mês julho, a sexta-feira 13 de 
Montalegre em setembro, e 
terminam na Feira do Cavalo 
da Golegã em novembro.

Junte a família ou um grupo 
de amigos, inscreva-se e venha 
conhecer algumas das mais 
belas tradições, culturas e sa-
bores de Portugal!
O programa “Viagens na 
Minha Terra” destina-se pre-
ferencialmente aos residentes 
da freguesia de Benfica e é 

limitado às vagas existentes. 
A Junta de Freguesia de 
Benfica assegura o transporte 
gratuito, ficando as restantes 
despesas, como por exemplo 
o alojamento e as refeições, a 
cargo dos participantes.

“A Biblioteca vai à Escola!” é 
um projeto da Junta de Fre-
guesia de Benfica, no âmbito 
das atividades da Biblioteca 

EDUCAÇÃO 

“A BIBLIOTECA
VAI À ESCOLA!”

do Palácio Baldaya, que tem 
como objetivo promover o 
livro e a leitura junto da co-
munidade escolar.
Esta é uma atividade semanal 
que consiste na leitura de 
um livro e dinamização de 
atividades de artes plásticas 
sobre o mesmo, que decorre 
semanalmente nas escolas da 

freguesia, mediante inscrição 
e disponibilidade do serviço.
Em janeiro, o projeto “Biblio-
teca vai à Escola” esteve na 
Escola Parque Silva Porto com 
os livros “A Princesa da Neve”, 
seguido de uma atividade de 
construção de um cenário da 
história em 3D, recorrendo 
às técnicas de Ilustração, re-

corte, pintura e colagens.
Em fevereiro os livros tra-
balhados serão os “Bons 
Amigos” e “O Baile dos Três 
Porquinhos”.
No final de cada conto há 
sempre espaço para a criati-
vidade dos mais novos que 
se deliciam com as diversas 
atividades lúdicas!

ENTRUDO
DE LAZARIM
Lazarim seria apenas mais uma 
aldeia incógnita do concelho de 
Lamego, não fosse a secular tra-
dição que aí se mantém viva. No 
Entrudo, a população sai às ruas 
com a cara escondida atrás de 
belas máscaras artesanais de 
madeira, e o corpo coberto com 
fatos de palha, peles de animais 
ou tecidos.
De sábado a terça-feira de Car-

naval, esta tradição invade as 
ruelas desta pequena vila do 
concelho de Lamego para uma 
apresentação única de encena-
ções antigas da cultura portu-
guesa. Todos os anos há milhares 
de visitantes para verem de perto 
os caretos, esculpidos em ma-
deira de amieiro, fruto de um 
trabalho meticuloso de artesãos 
locais, dispostos a preservar a 
memória histórica das suas gen-
tes e projetar Lamego em todo o 
mundo. Pelas ruas, além dos 
desfiles dos caretos da terra e de 

outros convidados há bombos, 
artesanato e comida.
O ponto alto deste Entrudo é a 
leitura do testamento dos com-
padres e das comadres na tarde 
de Terça-Feira. No final, para 
encerrar as comemorações do 
Entrudo é oferecido caldo de 
farinha e a feijoada a todos os 
presentes, ao som de uma inten-
sa animação musical.
Organizado, em parceria, pela 
Junta de Freguesia de Lazarim, 
Casa do Povo de Lazarim e Câ-
mara Municipal de Lamego, o 

Entrudo de Lazarim mantém-se 
o símbolo do sentir e da arte 
popular desta povoação, sempre 
com respeito pela autenticidade 
e pela tradição.
Para conhecer o Entrudo de 
Lazarim, nos dias 2 e 3 de mar-
ço, no âmbito do programa 
“Viagens da Minha Terra”, basta 
inscrever-se até ao dia 15 de fe-
vereiro no formulário online 
disponível no site da Junta de 
Freguesia de Benfica.

INFORMAÇÕES

ALOJAMENTO 1 noite com dormida 
na Associação Centro Cultural e 
Recreativa de Ferreirim em 
camarata B&B: 10€ (residentes em 
Benfica) ou 15€ (não residentes em 
Benfica)

TRANSPORTE Gratuito

REFEIÇÕES A cargo do participante

PARTIDA 2 março, 8h00,  
parque Palácio Baldaya

REGRESSO 3 de março, 17h00
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PATRIMÓNIO

Durante esta intervenção foi 
melhorada a acústica e sistema 
de captação de som, foram re-
novados os estofos das cadei-
ras, foram pintados as paredes 
e teto da sala principal, foyer e 
corredores, foi mudada a si-
nalética e restaurada a boca de 
palco, entre outros trabalhos 
essenciais à manutenção desta 
icónica sala de espetáculos da 
freguesia de Benfica. 

O  edifício do  Auditório Car-
los Paredes, com mais de 100 
anos de existência, foi inaugu-
rado em 1915, como antigo 
Cine Clube Benfica, a primei-
ra sala de cinema existente na 
freguesia de Benfica, integrada 
no complexo  das instalações 
desportivas e lúdicas da pri-
meira sede do Sport Lisboa e 
Benfica. 
Durante décadas este espaço 
foi, para os sócios do pres-
tigiado Clube e para o público 
em geral, um local privilegiado 
para  atividades  de natureza 
cultural e recreativa. 
No início dos anos 70, e ape-
sar da degradação das instala-
ções, ainda ali se realizavam 
sessões de cinema regulares, 
que no verão tinham a  caracte-

rís tica especial de serem exibi-
das ao ar livre, no ringue das 
instalações do complexo. 
Mais tarde e durante alguns 
anos, o público afastou-se, de-
vido à degradação completa 
do espaço.  
Na década de 90 esta sala foi 
recuperada totalmente,  crian-
do um espaço que além de 
agradável e confortável, reunia 
todos os requisitos mínimos 
indispensáveis para a realiza-
ção de espetáculos. Das insta-
lações originais de 1915, fica-
ram apenas as simples, mas 
bonitas colunas que consti-
tuem a boca de cena do teatro. 
A 21 de Outubro de 1992, foi 
então inaugurado o novo Au-
ditório da Junta de Freguesia 
de Benfica, numa festa que en-
tre outras  atrações, contou 
com um magnífico concerto 
de Sérgio Godinho, devolven-
do assim à sala o público de 
outrora. Ainda no mesmo ano, 
a Junta de Freguesia promoveu 
uma homenagem a Carlos Pa-
redes, ilustre compositor e gui-
tarrista português e munícipe 
de Benfica, dando o seu nome 
ao Auditório. 

Durante os meses seguintes, 
com peças de teatro levadas a 
cena por profissionais de reno-
me, como António Feio, José 
Pedro Gomes, Virgílio Castelo 
entre muitos outros, esta sala 
de espetáculos foi lançada para 
o centro da agenda cultural da 
cidade, tendo vindo a propor-
cionar desde então uma contí-
nua e variada oferta cultural 
na área da dança, do teatro, da 
música, da poesia, etc. 
Em 2011, o Auditório Carlos 
Paredes foi alvo de uma nova 
remodelação, adquirindo mais 
e melhores condições estrutu-
rais para acolher os artistas e o 
público. 

Com 115 lugares sentados, 
entre os quais 2 lugares prepa-
rados para pessoas com mobi-
lidade reduzida, e uma plata-
forma elevatória de acesso ao 
espaço, o Auditório Carlos 
Paredes é hoje uma das salas de 
referência cultural da cidade 
de Lisboa. 
Nos últimos anos foram vários 
os espetáculos e artistas de re-
nome das mais diversas áreas 
musicais  que passaram por 
esta sala, entre os quais Júlio 
Pereira,  Janita  Salo-
mé, Rao Kyao, Pedro Mouti-
nho, Mísia, Pedro Caldeira 
Cabral, Amélia Muge, Lena 
d´Água, Maria João, Cristiana 
Águas, Pedro Jóia, Fernando 
Pereira ou o Maestro António 
Victorino de Almeida.

Arquivo Municipal de Lisboa, Goulart, João Hermes Cordeiro - PT/AMLSB/
CMLSBAH/PCSP/004/JHG/000112

Arquivo Nacional Torre do Tombo, S/ identificação de autor. Data: 1934-06-09 

Renovado PARA UMA PROGRAMAÇÃO
DE EXCELÊNCIA

O AUDITÓRIO CARLOS PAREDES REABRIU AO PÚBLICO, 
NO PASSADO DIA 19 DE JANEIRO, COM UM CONCERTO 
DE ARMANDO GAMA, APÓS TER ESTADO ENCERRADO 
DURANTE UM MÊS, DURANTE O QUAL DECORRERAM 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO.

Em 2019, o centenário Audi-
tório Carlos Paredes, agora re-
novado e com melhores con-
dições acústicas, volta a 
receber vários artistas de reno-
me como João Gil, António 
Chainho, Samuel Úria, Ma-
nuel João Vieira, Shout ou 
Señoritas, bem como espetá-
culos de teatro, dança e cine-
ma dos quais destacamos o 
Festival “Fatal” Festival de 
Teatro Académico, o Festival 
de animação infantil “Mons-
trinha” e as temporadas de 
dança da Escola Superior de 
Dança fora de portas. 

UMA PROGRAMAÇÃO DE 
EXCELÊNCIA PARA UMA 
SALA DE REFERÊNCIA NA 
FREGUESIA E NA CIDADE 
DE LISBOA!
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ACESSIBILIDADE
MELHOR ACESSIBILIDADE 
PEDONAL NA RUA JOÃO 

ORTIGÃO RAMOS
Está a decorrer uma intervenção 

de qualificação e melhoria da 
acessibilidade pedonal na Rua João 

Ortigão Ramos.
Estas obras visam melhorar as 

condições de circulação, segurança e 
comodidade para os peões.

ESPAÇO PÚBLICO
INTERVENÇÕES NOS PARQUES INFANTIS DE BENFICA

No âmbito dos trabalhos de manutenção de Parques Infantis em curso, 
foi recentemente requalificado o equipamento de cordas do Parque do 
Jardim do Mercado, respondendo assim aos pedidos dos moradores.

Estas intervenções, a decorrer neste momento em vários parques 
infantis da freguesia, têm como objetivo a conservação ou reposição das 
funcionalidades dos equipamentos (brinquedos, mobiliário urbano), de 
forma a satisfazer as exigências de segurança e conforto indispensáveis à 

realização das atividades recreativas a que se destinam.

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!

DESPORTO

CAMINHADAS SÉNIOR 
Realizam-se no dia 5 de fevereiro, no Auditório Carlos Paredes, 

as inscrições para as Caminhadas Sénior do mês de fevereiro e março.
Vila Franca de Xira, Guincho, Cabo da Roca e Arrábida 

são os destinos dos próximos meses. A atividade decorrerá 
sempre entre as 8h e as 12h30 e o transporte para o local 

será assegurado pela Junta de Freguesia de Benfica.
Participe!

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

NOITE DE APOIO 
À MARCHA DA BOAVISTA

A Associação de Moradores do 
Bairro da Boavista, organizou 
no passado dia 12 de janeiro, 
um evento de apoio à Marcha 
da Boavista que contou com 
a participação solidária do 
Chef Fábio Bernardino e seus 
alunos da formação Pastelaria 
e Cozinha na confeção do 
jantar, e um espetáculo Trans-
formismo, com as atuações 
de Luna (Ricardo) e Missy 
Marybela (Cláudio).

Uma noite onde não faltou 
animação e que contou com a 
presença de muitos moradores 
do Bairro que se quiseram 
associar a este evento, assim 
como dos vogais da Junta de 
Freguesia de Benfica, Ricardo 
Marques, Carla Rothes e 
Frederico Sequeira, da verea-
dora da Habitação da Câmara 
Municipal de Lisboa, Paula 
Marques e de representantes 
da Marcha do Bairro Alto.

A Marcha do Bairro da 
Boavista já arrancou com os 
preparativos para o Concurso 
de Marchas populares e desfile 
na Avenida da Liberdade deste 
ano, e está empenhada em ir 
além do já excelente 10º lugar 
alcançado no ano passado, 
com um projeto arrojado em 
que a história do Bairro da 
Boavista estará bem presente.

EVENTOS

CARNAVAL 
EM BENFICA

CULTURA

RUI DRUMOND DÁ 
CONCERTO EM BENFICA

CULTURA

BALDAYA RECEBEU DIAS 
DA MÚSICA INDEPENDENTE

O carnaval está a chegar! Duas 
mil crianças das escolas públicas 
e privadas de Benfica, vão desfi-
lar pelas ruas da freguesia no dia 
1 de março.
Os mais pequenos começam a 
fazer a festa e saem mascarados 

da Estrada de Benfica, perto do 
Chafariz de Benfica às 11h30. 
As crianças do 1º ciclo juntam-
se mais tarde ao desfile, às 12h, 
que irá contar com muita diver-
são. O desfile termina junto ao 
quartel dos bombeiros.

Dois carros alegóricos decorados 
com os temas Ilha da Terra do 
Nunca e Barco do Capitão 
Gancho, música e atuações das 
escolas são alguns dos ingredien-
tes de um dos maiores desfiles 
escolares de Lisboa.

Dia 16, o Auditório Carlos 
Paredes recebe Rui Drumond 
para um concerto de apresen-
tação do seu recente projeto: 
Drumond & The Soul journey.
O cantor, que ficou conhecido 
por ter participado no progra-

O Palácio Baldaya foi pequeno 
para acolher todos os vieram 
assistir aos showcases dos ME-
RU ou Ossos D’Ouvido, no 
âmbito dos “Dias da Música 
Independente”, no passado dia 
12 de janeiro.
Este evento, que decorreu entre 
os dias 11 e 13 de janeiro, in-
cluiu ainda a primeira feira de 
discos de artistas independentes 
associados à AMAEI (Associa-
ção de Músicos Artistas e Edito-
ras Independentes) e a exposi-
ção fotográfica “Sons de Palco” 
da autoria de fotógrafos colabo-

radores da Música em DX, que 
repete a exposição que no passa-
do mês de Junho esteve presente 
no Museu Nacional da Música 
e estará agora patente no Palácio 
Baldaya até ao dia 10 de Feve-
reiro.
“Dias da Música Independente” 
foi um evento organizado pelo 
Palácio Baldaya em parceria 
com Associação de Músicos, 
Artistas e Editoras Independen-
tes (AMAEI), a revista on-line 
Música em DX e contou ainda 
com o apoio do Museu Nacio-
nal da Música.

PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL
BENFICA 

No dia 23 de fevereiro, o Me-
stre António Chainho, apre-
senta-se no Auditório Carlos 
Paredes em concerto, de forma 
a assinalar o 94º aniversário 
do nascimento de Carlos 
Paredes, o grande compositor 
e mestre da guitarra portugue-
sa que cresceu em Benfica e dá 
o nome à principal sala de es-
petáculos da freguesia. 

Se a guitarra portuguesa é um 
símbolo de um país, Mestre 
António Chainho é um dos 
seus mais notáveis embaixa-
dores. Os mais de 50 anos de 
carreira recentemente celebra-
dos, traduzem as múltiplas 
emoções deste instrumento 
único no mundo e o talento 
inigualável de um dos “50 
músicos mais influentes da 

World Music”, segundo a re-
vista internacional Songlines.
Artista completo, guitarrista e 
compositor Mestre António 
Chainho, é o exemplo vivo de 
como a paixão, entrega, perse-
verança e solidariedade - em 
forma de cumplicidade - mol-
dam a vida de um homem e, 
ao mesmo tempo, a história 
da música popular. Partilhou 

o seu talento com Paco de 
Lucia, John Williams, José 
Carreras, KD Lang, Paulo de 
Carvalho, Pedro Abrunhosa, 
Rui Veloso, Ana Bacalhau, 
Te resa Salgueiro, Maria Bethâ-
nia, Elba Ramalho, Caetano 
Veloso e muitos outros artistas 
de mundos muito diversos. 
Mas é na pureza do seu dedil-
hado e na cumplicidade que 

estabelece com o público, que 
se revela a gama de emoções 
para a qual nasceram e tornam 
inseparáveis a guitarra portu-
guesa e Mestre António Chaí-
nho.
Os bilhetes para este espetácu-
lo têm o preço de 10€ e estão 
disponíveis em www.bol.pt

CULTURA

MESTRE ANTÓNIO 
CHAINHO EM BENFICA
PARA ASSINALAR ANIVERSÁRIO 
D0 NASCIMENTO 
DE CARLOS PAREDES

ma «Operação Triunfo» e que 
em 2014 venceu o «The Voice 
Portugal», conta já com vários 
anos de carreira profissional, 
que incluem além de inúmeras 
participações em programas 
televisivos, o lançamento de 
dois discos, «Parte de Mim» e 
«Guardo-Te Aqui». Rui 
Drummond participou  recen-
temente no Festival RTP da 
Canção, com o tema «O Teu 
Melhor».
Os bilhetes para este concerto 
custam 6€ e estão à venda em 
www.bol.pt ** CONCERTO INSERIDO NO FESTIVAL DA JUVENTUDE # CONCERTO INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DO “JUNTA-TE AO JAZZ

* CONCERTO INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL “LISBOA IDADE, JUNTA A FAMILIA”

FEVEREIRO

MARÇO

16SÁB21H30 CONCERTO  

RUI DRUMMOND
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

13A16QUAASÁB21H30,17DOM17H30 CONCERTO  

SAMUEL ÚRIA
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

15SEX21H00 CONCERTO**  

PAULO GATO
CAMPUS DO IPL

16SÁB21H00 CONCERTO**  

BABA SOUL
CAMPUS DO IPL

23SÁB21H30 CONCERTO  

ANTÓNIO CHAINHO
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
[ HOMENAGEM A CARLOS PAREDES ] 

15SEX22H30 CONCERTO**  

THIAGO BRAVA
CAMPUS DO IPL

16SÁB22H30 CONCERTO**  

BLACK MAMBA
CAMPUS DO IPL

30SÁB21H30 CONCERTO  

SEÑORITAS
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

ABRIL

25QUI16H00 CONCERTO  

CAMANÉ
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES 
[ COMEMORAÇÃO 25 DE ABRIL ] 

12SEX21H30 CONCERTO  

ORQUESTRA DE FOLES
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

20SÁB21H30 CONCERTO  

JOÃO GIL & AMIGOS
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

26SEX21H30 CONCERTO  

MANUEL JOÃO VIEIRA
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
[ DIA DO HUMOR ] 

26,27,28SEX,SÁB,DOM DANÇA  

JUNTA-TE À DANÇA
BENFICA

FEV
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DESPORTO

SABIA QUE...?
... O COMPLEXO DESPORTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA, TEM UMA 
PISCINA COM UMA OFERTA DE MAIS DE 20 MODALIDADES?

CULTURA

CINEMA INFANTIL TODOS OS MESES EM BENFICA
No dia 10 de fevereiro, às 11h30, há cinema infantil  
no Auditório Carlos Paredes, com mais uma edição  

dos “Filminhos à Solta pelo País”!
Para crianças maiores de 4 anos, e duração de cerca de 53 minutos, a 

Zero em Comportamento traz a Benfica, uma vez por mês,  
um conjunto de pequenos filmes para ver em família,  

ao domingo de manhã!

SAÚDE

“CRESCER SAUDÁVEL”
As CAF/AAAF em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa desenvolveu 
uma atividade de promoção de hábitos de alimentação Saudável na Escola 

Parque Silva Porto no passado dia 29 de janeiro.
O Projeto “Crescer Saudável CM Lisboa” é o Programa de Alimentação 

Escolar que orienta as suas ações na promoção de bons hábitos alimentares.

DESPORTO

AS OLISIPÍADAS JÁ ESTÃO AÍ!
Este ano para além das 15 modalidades oficiais – Andebol, Atletismo, 

Basquetebol, Boccia, Ciclismo, Futebol, Ginástica, Goalball, Judo, Karaté, 
Natação, Rugby, Ténis de Mesa, Voleibol e Xadrez, e das mais de 20 

atividades desportivas de experimentação, a alimentação irá juntar-se à 5ª 
edição.

De fevereiro a maio, o desporto e a alimentação irão juntos proporcionar 
uma vasta programação de atividades que serão desenvolvidas em vários locais 

da cidade, dirigidas a todos os que queiram participar.
As inscrições já estão abertas, participe!

CULTURA

ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA 
FORA DE PORTAS

Nos dias 13 e 14 de fevereiro, pelas 17h, a Dança está de regresso ao 
Auditório Carlos Paredes! Os alunos da Licenciatura em Dança, da 
ESDL voltam a apresentar aqui os trabalhos criados e desenvolvidos 

no âmbito do módulo de Cocriação. Neste módulo pretende-se que os 
estudantes desenvolvam as suas competências de criação, interpretação, 
implementação, análise, produção técnica e artística, através da criação 

de duetos num processo em cocriação.

SAÚDE

CENTRO CLÍNICO 
PROMOVE RASTREIO 
CANCRO DA PRÓSTATA, 
NO DIA MUNDIAL DA LUTA 
CONTRA O CANCRO
No próximo dia 4 de fevereiro, 
no âmbito do Dia Mundial da 
Luta contra o Cancro, o Cen-
tro Clínico da Junta de Fregue-
sia de Benfica, irá realizar, pela 
primeira vez, um Rastreio pa-
ra o CANCRO DA PRÓSTA-
TA.
Neste Rastreio, dirigido essen-
cialmente a homens a partir dos 
45 anos ou com historial de can-
cro da próstata na família, os 

participantes terão a oportuni-
dade de falar com o médico Uro-
logista do Centro Clínico, de 
forma individualizada e gratui-
ta, sobre as medidas de preven-
ção do Cancro da Próstata e Si-
nais de alerta, numa perspetiva 
de educação para a Saúde.
A próstata, embora muitas ve-
zes esteja associada a dificulda-
des nas micções no homem, é 
também um órgão do aparelho 

reprodutor masculino, que se-
creta fluidos, mantendo assim 
a viabilidade dos espermatozoi-
des.
O Cancro da Próstata, embora 
pareça não dar sintomas, é um 
dos tumores mais frequentes no 
homem e uma importante cau-
sa de morte, principalmente se 
não diagnosticado precoce-
mente.

Numa fase inicial poderão ser 
efetuadas análises e exames 
complementares que ajudarão 
no diagnóstico e, como todas 
as doenças oncológicas, esse 
diagnóstico precoce pode mar-
car a diferença salvando uma 
vida, a sua!
Com esta iniciativa o Centro 
Clínico da Junta de Freguesia 
de Benfica pretende assinalar o 
Dia Mundial da Luta contra o 

Cancro, desmistificar algumas 
das ideias pré-concebidas sobre 
o cancro e informar sobre os fa-
tos reais da doença. 
Esta iniciativa pretende tam-
bém alertar a população para a 
importância da prevenção do 
cancro através da adoção de al-
gumas medidas preventivas e da 
realização de rastreios regula-
res.

Conhece os benefícios de fazer 
exercício em meio aquático?
f  Possibilita escolher diferentes ti-

pos de treinos, com foco em 
mais força ou mais resistência

f  Protege ossos e articulações, de-
vido ao fraco impacto

f  Facilita a circulação de sangue de 
volta ao coração e diminui a fre-
quência cardíaca, através da 

adaptação ao exercício e esforço
f  Facilita os momentos, reduzindo 

a dor e servindo, inclusive, como 
massagem muscular

f  É uma ótima forma de fazer 
amigos!

No Complexo Desportivo de 
Benfica, estão disponíveis au-
las para todas as idades, e de 

acordo com as necessidades 
específicas de cada utente, 
bastando escolher a aula que 
mais vai de encontro ao que 
procura e gosta.
Venha conhecer este espaço e 
escolha uma das modalidades 
para começar o ano de 2019 a 
cuidar de si!

FORMAÇÃO

FORMAÇÃO EM VENDAS REGRESSA AO BALDAYA

DESPORTO

BENFICA ACOLHEU 
A 4ª EDIÇÃO DO 
LISBOA AQUA CONFERENCE

Realizou-se no Complexo Des-
portivo de Benfica nos dias 25, 
26 e 27 de janeiro a 4ª edição 
do Lisboa Aquaconference, uma 
das maiores convenções de pro-
fissionais da área das atividades 
aquáticas, que contou com mais 
de 750 participantes, entre  pro-
fissionais da área e utentes dos 
complexos desportivos.

Este evento, que tem como ob-
jetivo oferecer formação, 
workshops, masterclasses e  
aulas abertas na área de ativida-
des aquáticas e mostrar as no-
vas tendências de treino, con-
tou com um dia aberto à 
população, o Aqualife, com vá-
rias atividades gratuitas, como  
Acquapole & Aquabike BPM, 

Funk Carioca, Core & Balance 
100%, Aquababies ou palestras 
sobre Nutrição para crianças, 
ministradas  por forma  dores de 
topo a nível mundial.
O Lisboa Aqua Conference é 
um evento organizado pelo 
Portugal Aquatraining, em 
parceria com a Junta de Fregue-
sia de Benfica.

Estão abertas as inscrições para a 
2ª Edição do Curso de Vendas, 
uma ação de formação gratuita 
a realizar de 18 a 21 de feverei-
ro, entre as 18h30 e 21h30 no 

Palácio Baldaya.
Esta ação destina-se a empreen-
dedores, comerciantes e todas as 
pessoas que necessitam de de-
senvolver os seus conhecimen-

tos na área das vendas.
Saber ultrapassar o medo de  
vender, identificar vantagens 
competitivas e fatores de dife-
renciação, gerir expectativas de 

quem vende e de quem com-
pra, utilizar e adequar as per-
guntas a cada tipo de negócio/
cliente ou encontrar estratégias 
eficazes de vendas adequadas a 

cada segmento, são alguns dos 
objetivos deste curso.
Para mais informações e ins-
crições, envie um email para 
formup@jf-benfica.pt.

DESPORTO

BENFICA 
AVENTURA 2019
O Benfica Aventura está de volta 
com novo programa para 2019!
O programa, originalmente 
lançado em 2015, aparece re-
forçado, mas sempre tendo co-
mo principal objetivo a promo-
ção do Desporto e do Turismo 
Aventura à população de Ben-
fica, proporcionando a opor-
tunidade de praticar Desporto 
Aventura a baixos custos.
Um fim de semana na Serra da 
Estrela, Rafting e Passadiços do 
Paiva em Arouca, uma cami-
nhada de 4 dias e 50 km com 
passagem pelos parques eólicos 
da Beira Interior, Canyoning na 

Serra da Lousã, Canoagem no 
Zêzere, Coasteering e Espeleo-
logia na Arrábida, orientação 
ou passeios noturnos são ape-
nas algumas das muitas ativi-
dades propostas neste projeto.
Com estas atividades pretende-
se aproximar a população, e as 
famílias (que têm eventos es-
peciais inseridos no calendário) 
dos espaços verdes e sensibili-
zar a freguesia para as questões 
ambientais e para um estilo de 
vida mais ativo e saudável!
Quem se aventura? As inscri-
ções já estão abertas!
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2,9,16,23SÁB 9H30
CLUBE DE CORRIDA E 
CAMINHADA
Ponto de encontro: Complexo Desportivo 
da Junta de Freguesia de Benfica
Entrada Livre
 

7QUI08H00/12H30
CAMINHADA SÉNIOR
VILA FRANCA DE XIRA
Inscrições: 5 fev 9h30 a 12h30 no 
Auditório Carlos Paredes
Gratuito

24DOM10H00
FEIRA DA BAGAGEIRA
Mercado de Benfica
Entrada Livre
 

25SEG18H45
ATIVIDADES DE CARNAVAL
PARQUE AVENTURA E MEGA 
AULA DE HIDROGINÁSTICA
Piscina da Boavista 
Entrada Livre
 

28QUI8H00/12H30
CAMINHADA SÉNIOR
GUINCHO
Inscrições: 5 fev 9h30 a 12h30 no 
Auditório Carlos Paredes
Gratuito

31JAN a 3FEV 
QUIaDOM 
10H00/22H00
FEIRA SALOIA
Estrada de Benfica (junto ao Palácio 
Baldaya)
Entrada Livre

 
 

2SÁB17H00
TERTÚLIA AMÉRICA
Entrada Livre 

3DOM17H00
TEATRO| “LAS COSAS QUE 
NUNCA ME CONTARON” 
FRANKLIN RODRIGUEZ
Embaixada do Uruguai 
Entrada Livre (mediante lotação 
máxima da sala)

10DOM11H30
CINEMA-INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA PELO 
PAÍS 
BILHETE: 3€
BILHETE c/ cartão Palcos de 
Benfica: 2,40€

13,14QUA,QUI 
17H00
DANÇA| COCRIAÇÕES
ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA 
FORA DE PORTAS
Entrada Livre

16SÁB21H30
RUI DRUMMOND
BILHETE: 6€
BILHETE c/ Cartão Palcos de 
Benfica: 4,80€

22SEX21H30
ALEXANDRE FERREIRA 
Entrada Livre

23SÁB21H30 
ANTÓNIO CHAINHO 
BILHETE: 10€
BILHETE c/ Cartão Palcos de 
Benfica: 8€
 

24DOM 
11H00 E 15H30
TEATRO INFANTIL| “OS 
NINJAS DE TCHAU MIN” M/4
1º ANIVERSÁRIO - TÁRTARO: 
ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE 
ANIMAÇÃO ARTÍSTICA 
Reserva de Bilhetes:  
clubetartaro@gmail.com
Gratuito
 

 

11JAN a 10FEV 
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“SONS DO PALCO” 
Sala Joanna Baldaya
Entrada livre

2FEV a 7MAR
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE 
FILOMENA GAGO
Salão Nobre + Sala do Desembargador
Entrada livre

 

15FEVa7ABR
“O AZULEJO É…” 
EXPOSIÇÃO DIDÁTICA SOBRE 
TÉCNICAS DE AZULEJO DE 
ANA DOMINGOS
Sala Joanna Baldaya
Visitas guiadas pela artista: terças, 
quintas e sextas (manhã)
Mediante marcação:  
palaciobaldaya@jf-benfica.pt
Entrada livre

1 e 1518:30/20H00 
CLUBE DE LEITURA BALDAYA
Biblioteca
Gratuito
Inscrição: geral@oficinaeditax.com  
ou 93 641 36 23 | 93 490 22 48

2SÁB10:00/19:00
FEIRA DO ARTESANATO
Sala Joanna Baldaya
Entrada Livre

2SÁB11:00/12:00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA
“VAMOS CONTAR UM 
SEGREDO E OUTRA HISTÓRIA” 
DE ANTÓNIO TORRADO
Ludoteca
Entrada Livre M/3

3DOM11:00/12:30
IN-FINITA - SARAU POÉTICO 
TEMA LIVRE
Biblioteca
Entrada livre

3DOM15:00/17:00
IN-FINITA – LANÇAMENTO DO 
LIVRO “TEMPO E SAUDADE” 
DE HORÁCIO ALMEIDA
Biblioteca
Entrada livre

6QUA17:00/18:00
HISTÓRIAS NA LUDOTECA
“BONS AMIGOS” DE JOHN 
KILAKA
Ludoteca
Inscrições: tatianacarmo@jf-benfica.pt 
ou 21269679
Gratuito

9SÁB11:00/12:00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA
“UMA PRINCESA DO PIOR” DE 
ANNA KEMP E SARA OGILVIE.
Ludoteca
Entrada Livre M/3

10DOM11:00/12:30
IN-FINITA – SAURAU POÉTICO 
– TEMA LIVRE
Biblioteca
Entrada livre

10DOM15H00/17H00
LANÇAMENTO DO LIVRO “A 
VERDADE DE UMA MENTE 
DORMENTE” DE JOÃO 
BARBABE
Biblioteca
Entrada livre
 

16SÁB11:00/12:00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA
“PATO COELHO” DE AMY 
KROUSE ROSENTHAL E TOM 
LICHTENHELD.
Ludoteca
Entrada Livre M/3
 

22SEX20:30 
FESTIVAL DE CINEMA “TRISTE 
PARA SEMPRE FESTIVAL”
Salão Nobre
Entrada livre
 

23SÁB09:00/13:00
WORKSHOP HUBIZZ – 
COACHING “COMO GERIR 
PESSOAS E SITUAÇÕES 
DIFÍCEIS”
Salão Nobre
Inscrições: https://bit.ly/2Did7rd
 

23SÁB 14:00/18:00
WORKSHOP AMAEI - 
MASTERS, PUBLISHING & 
SINCRONIZAÇÕES
Salão Nobre
Valor: 10€

23SÁB15:00/18:00
12 MESES 12 CULTURAS
Sala Joanna Baldaya
Entrada livre

 

27QUA17:00/18:00
HISTÓRIAS NA LUDOTECA 
“GABRIELA E A 
ESPREITADELA” DE JIM 
BELMORE E KAREN WALL
Ludoteca
Inscrições: tatianacarmo@jf-benfica.pt  
ou 212696799
Gratuito

EM FEVEREIRO FAZEMOS O QUÊ? 

O meu 25 de abril
Testemunhos de quem viveu a revolução

Lembra-se como passou o dia 25 de abril de 1974?
Partilhe connosco as suas memórias e imagens desse dia  
e contribua com o seu testemunho para a exposição  
“O meu 25 de abril” a ter lugar no Palácio Baldaya durante o mês de abril.

Contactos palaciobaldaya@jf-benfica.pt ou 212 696 799


