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+de 60
parTICIpanTes nos 

enConTros de saúde MenTaL 
“enConTrar resposTas”

19
ConsuLTas 

de espeCIaLIdade no 
CenTro CLÍnICo de benFICa

5
ConCerTos 

de saMueL úrIa no 
audITórIo CarLos paredes

17
proJeTos para 

benFICa 
no op LIsboa

2 000
CrIanças 

parTICIparaM no Corso 
de CarnavaL de benFICa

Benfica em números

5
assoCIações 

de Moradores  
eM benFICa

20 000
Jovens  

resIdenTes ou 
esTudanTes eM benFICa

5ª
edIção 

FesTIvaL 
da JuvenTude

220
CrIanças parTICIparaM 
nos Jogos esCoLares 

de benFICa

1959
 ano de Fundação 
do CenTro CLÍnICo 

de benFICa
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novas ConsuLTas 
de enFerMageM 

graTuITas 

benFICa reCebe 1º ConCerTo 
de uM arTIsTa InTernaCIonaL, 

THIago brava

Corso de CarnavaL 
das esCoLas 
de benFICa

deposIção InCorreCTa 
de resÍduos por parTe 

de aLguns CoMerCIanTes

CenTro CLÍnICo  
ao servIço 

da saúde eM benFICa

TroTIneTes  
“abandonadas” 
na vIa púbLICa

dr sHoes 
uMa sTarT up 
de suCesso 

arómetro
de benfica

No passado dia 1 de fevereiro, 
o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, Fernando 
Medina, esteve em Benfica para 
reunir com as Associações de 
Moradores da freguesia e aferir 
as maiores dificuldades e ques-
tões em cada bairro e discutir 
soluções para o futuro.

Fernando Medina esteve na 

ABC - Associação de Morado-
res do Bairro do Charquinho, 
na AMBP - Associação de 
Moradores do Bairro das 
Pedralvas, Associação de Mo-
radores Bairro de Santa Cruz 
de Benfica e Zonas Contíguas, 
Associação de Moradores do 
Bairro do Calhariz de Benfica 
e na Associação Moradores 
Bairro Boavista.

cidadania

MedIna reúne 
CoM assoCIações 
de Moradores 
de benFICa 

editorial - inês drummond

saúde,  
uM beM vITaL 
próxIMo de sI
a saúde é um dos PriNciPais Fatores de Bem-estar 
e de qualidade de vida, seNdo uma PreocuPação 
iNdividual e comuNitária Partilhada Por todos.

Há muito que concretizamos
respostas de cuidados de saúde
para os fregueses, numa lógica
de proximidade, de preços
mais reduzidos e de acessibilidade

O Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) é uma das principais 
conquistas da Democracia, 
um garante de acesso dos ci-
dadãos aos cuidados de saúde, 
independentemente da sua 
condição. Sendo uma conquis-
ta civilizacional, está sujeita às 
dinâmicas sociais e precisa de 
um esforço de sustentabilidade 
que assegure os adequados re-
cursos humanos e materiais 
para continuar a corresponder 
às necessidades presentes e às 
tendências demográficas, que 
registam um crescente enve-
lhecimento da população e o 
aumento da esperança de vida.

Como pilar das obrigações do 
Estado, para além da interven-
ção dos privados, a saúde conta 
ainda com o contributo de ins-
tituições que, não tendo com-
petência direta atribuída, tam-
bém concretizam respostas 
para as pessoas.

É o que acontece com o Centro 
Clínico da Junta de Freguesia de 
Benfica. Há muito que concre-
tizamos respostas de cuidados 
de saúde para os fregueses, nu-

ma lógica de proximidade, de 
preços mais reduzidos e de 
acessibilidade que assegura às 
famílias serviços, diagnósticos e 
consultas que não estão abran-
gidos pelo SNS.

Esta convergência de esforços, 
que somam ao SNS e à oferta 
dos privados presentes no terri-
tório de Benfica, geram melho-
res condições de acesso aos 
cuidados de saúde, nas suas di-
versas fases, transmitindo um 
sentimento de segurança, de 
tranquilidade e de bem-estar 
aos fregueses, por terem res-
postas de proximidade.

Benfica tem, mas Benfica quer 
sempre ir mais longe, estar mais 
próxima e estar sintonizada 
com as pessoas e com o territó-
rio. Não prescindimos de con-
cretizar e de lutar por ainda 
melhores cuidados de saúde na 
nossa freguesia.

É por isso que temos introdu-
zido novos meios de diagnós-
tico, novas especialidades no 
leque de serviços do nosso 
Centro Clínico e teremos, a 

Na Reunião Pública Descen-
tralizada da CML que decor-
reu no passado dia 6 de feve-
reiro na Escola Pedro Santarém 
em Benfica, as questões da 
mobilidade, necessidade de 
es tacionamento e limpeza ur-
bana dominaram as interven-
ções dos moradores.
Na sua intervenção, a Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Benfica, Inês Drummond, 
abordou diversos temas, como 
as intervenções de requalifica-
ção no espaço público, como a 
mobilidade e a necessidade de 
resolver as questões do estacio-

namento e higiene urbana. 
Informou que 70% dos assun-
tos apresentados na reunião 
descentralizada anterior estão 
já resolvidos ou em processo 
de resolução. Felicitou a CM 
Lisboa pela decisão de cons-
trução de nova escola da Boa-
vista (que irá iniciar obra este 
ano) e pela requalificação da 
escola Jorge Barradas. Por fim 
questionou o Sr. Presidente da 
Câmara, Fernando Medina, 
sobre o ponto de situação das 
residências para idosos e as 
duas unidades de saúde fami-
liar.

cidadania

reunIão 
púbLICa 
desCenTraLIZada

partir de março, um renovado 
serviço de enfermagem foca-
do na hipertensão, na diabetes 
e nas pessoas com mais de 60 
anos de idade, nos seus fami-
liares e/ou cuidadores. Este 
serviço de enfermagem acres-
centa oferta de cuidados de 
saúde ao excelente trabalho 
que tem sido desenvolvido 
pelos profissionais no sentido 
de corresponderem às neces-
sidades das pessoas e de esta-
rem atentos às dimensões da 
prevenção, da mobilização 

dos cidadãos para um estilo de 
vida saudável e da afirmação 
de iniciativas como meio para 
atingir uma maior sensibiliza-
ção, como acontecerá com as 
questões da saúde oral e do 
sono.

Estamos a intervir na prestação 
de cuidados de saúde, mas não 
deixamos de responder tam-
bém na prevenção e na sensibi-
lização da nossa comunidade 
para os desafios relacionados 
com a alimentação, com novas 

realidades da vida moderna em 
comunidade, com a atividade 
física e com boas práticas em 
casa e no usufruto do espaço 
público. Esta visão integrada, 
que conta com a mobilização 
de muitas entidades e de pro-
fissionais de excelência, con-
cretiza-se a pensar na sua saúde, 
no seu bem-estar e na sua qua-
lidade de vida. 

Em conjunto, continuamos a 
melhorar Benfica. 

Cada vez mais, Benfica tem.
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educação

 BIBLIOTECA 
VAI À ESCOLA

“A Biblioteca vai à Escola!” é um projeto da Junta de Freguesia de Benfica, 
no âmbito das atividades da Biblioteca do Palácio Baldaya, que tem como 

objetivo promover o livro e a leitura junto da comunidade escolar.
No mês de fevereiro esta iniciativa visitou a Escola Parque Silva Porto  

com o livro “Bons Amigos” de John Kilaka!

educação

vIsITa do vereador 
da eduCação  

O Vereador da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel 
Grilo, esteve na manhã de 5 de fevereiro em visita às escolas de 

Benfica, acompanhado do executivo da Junta de Freguesia de Benfica 
e direção dos Agrupamentos, para análise das necessidades mais 

prementes em cada escola e discussão de soluções.

Para assinalar o mês da Juven-
tude, que se celebra em Mar-
ço, Benfica volta a promover 
o Festival da Juventude, uma 
organização conjunta entre as 
Associações de Jovens de 
Benfica e a Junta de Freguesia 
para trazer a Benfica várias 
iniciativas dedicadas aos mais 
de 20.000 jovens residentes 
ou estudantes na freguesia, 
como concertos com alguns 
dos maiores nomes da música 
da atualidade, como Thiago 
Brava, Black Mamba, Samuel 

Úria entre muitos outros, de-
bates, desporto, ações solidá-
rias participativas e muita 
animação!
Com uma programação criada 
a pensar nos jovens da fregue-
sia, o Festival da Juventude de 
Benfica, que vai já na sua 5ª 
edição, irá decorrer em diver-
sos espaços da freguesia, como 
o Auditório Carlos Paredes, 
com os concertos de Samuel 
Úria de 13 a 17 de março e o 
concerto dos Cambraia a 22 

de março; o Palácio Baldaya, 
com uma Jam Session da Es-
cola de Superior de Música, 
no dia 27; ou o Campus do 
IPL que receberá durante o 
mês várias tertúlias e debates, 
como o debate sobre Aloja-
mento Estudantil no dia 27 de 
março. Também é no Campus 
do IPL que irá decorrer a já 
habitual Maratona de Futsal, 
na noite de 22 para 23 de 
março, com jogos de basket 
3x3, beerpong, Dj’s, muita 
música, desporto e animação.

Integrado no Festival da Ju-
ventude, o Campus do IPL 
recebe também nos dias 15 e 
16 de março dois dias de 
música com um cartaz de lu-
xo onde se destaca Thiago 
Brava, cantor brasileiro res-
ponsável pelo grande sucesso 
“Dona Maria”, pela primeira 
vez em digressão europeia e 
que irá dar o seu único con-
certo de Lisboa no Campus 
do IPL. The Black Mamba, 
Baba Soul e Paulo Gato são 
os outros grandes nomes des-

te grande cartaz para celebrar 
a Juventude, que para além 
dos concertos no palco prin-
cipal, irá contar com um pal-
co secundário para bandas 
locais, uma tenda eletrónica, 
muitas diversões e um Food 
Court. 
Os bilhetes para estes dois 
dias de concertos estão à 
venda na, Worten Altice 
Arena, na Fnac, nas associa-
ções juvenis parceiras e ainda 
na Blueticket.

desPorto

CaMInHadas sÉnIor
No dia 7 fevereiro, o grupo das 
Caminhadas Sénior percorreu 7 
Km entre o percurso Ribeirinho 
do Tejo, Alhandra e Vila Franca 

de Xira.
Mais uma atividade para melhoria 
do bem-estar, saúde e qualidade de 

vida dos nossos seniores.

eventos

FesTIvaL 
da JuvenTude 
regressa a benFICa 

animais de comPanhia

Campanha VaCinação 
antirrábiCa 2019

A vacinação antirrábica é obrigatória para todos os canídeos, a partir 
dos três meses, de acordo com o Plano Nacional de Luta e Vigilância da 

Raiva e Outras Zoonoses.
Em Benfica, para vacinar o seu cão, basta dirigir-se à Alameda Padre 
Álvaro Proença (junto ao Posto de Limpeza), entre março a outubro, 

segunda e 4ª feira de cada mês, entre as 10h e as 12h.

desPorto

aULa DE GináStiCa SÉnior
Comemore o Carnaval em Benfica 

de forma saudável!
No dia 4 de março, realiza-se 

uma aula de ginástica sénior, no 
Complexo Desportivo de Benfica, 
às 10h30. Traga o seu neto ou neta 

e passe uma manhã em família!
Participe!

esPaÇo PÚBLico

ConsuLTa púbLICa
benFICa

orÇamento ParticiPativo 

benFICa É a FreguesIa 
CoM MaIs proJeTos     
a voTação no op LIsboa

Está a decorrer até ao próximo 
dia 15 de março uma consulta 
pública referente à implemen-
tação das Zonas de Estaciona-
mento de Duração Limitada 
(ZEDL) n.ºs 09A, 09B, 09C, 
09D, 09E, 09F, 09G, 09H, 
09I e 09J na Freguesia de 
Benfica, durante o qual os in-
teressados poderão apresentar 
as suas observações ou suges-
tões.
Durante este período, os inte-
ressados poderão consultar os 
documentos respeitantes à 
implementação das ZEDL 
identificadas disponíveis em: 
www.emel.pt e www.cm-lis-
boa.pt/participar/lisboa-em-
debate.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca esclarece que a aprovação 
do novo zonamento da EMEL 
não compromete o facto de 

Terminou a Fase de Análise 
Técnica das Propostas subme-
tidas pelos cidadãos na 11ª 
edição do Orçamento Partici-
pativo de Lisboa, tendo sido 
publicada a Lista Provisória 
com 123 Projetos a Votação.
A lista definitiva dos projetos a 
votação deverá ser divulgada a 
11 de março, data a partir da 
qual decorrerá a Votação, que 
se estenderá até 28 de abril.
Foram apresentadas 539 
propostas que, depois de uma 
análise técnica por parte dos 
serviços municipais da Câmara 
Municipal de Lisboa e das 12 
juntas de freguesia aderentes, 
deram origem a 123 projetos 
provisórios.
Benfica foi a freguesia com 
mais projetos aprovados, num 
total de 17, entre os quais 
destacamos a criação de um 

existir por parte da CML um 
compromisso de avançar para 
a implementação do estacio-
namento regulado e tarifado 
em cada zona, apenas com a 
aprovação da Junta de Fregue-
sia de Benfica, que irá, à seme-
lhança do que aconteceu na 
zona do Fonte Nova, emitir o 

seu parecer na sequência de 
consultas aos moradores.
As sugestões ou observações 
devem ser enviadas para o en-
dereço eletrónico: consulta.pu-
blica.benfica@emel.pt ou por 
correio postal para Alameda da 
Linhas de Torres n.º 198/200, 
1769-032 Lisboa.

Anfiteatro Natural no Parque 
Silva Porto, a criação de um 
parque canino nas Pedralvas, 
o Alargamento do Passeio na 
Rua Morais Sarmento, ou a 
requalificação do campo de 
jogos para os alunos do ensino 
básico do Agrupamento de 
Escolas de Benfica.
Conheça todos os projetos 
aprovados em https://op.lis-
boaparticipa.pt/op/projetos

10ª edição 04.05 / 11.12 ‘19
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Ao serviço da comunidade des-
de 1959, o Centro Clínico da 
Junta de Freguesia de Benfica 
tem como principal missão pres-
tar um serviço de qualidade e de 
proximidade na área da Saúde à 
população residente em Benfica, 
a preços mais reduzidos e aces- 
-síveis às famílias, melhorando 
as condições de saúde e promo- 
vendo o bem-estar dos seus utentes.

Tornar a saúde mais acessível a 
toda a população, disponibili-
zando vários tipos de serviços e 
consultas de especialidade, no-
meadamente algumas que não 
estão abrangidas pelo Serviço 
Nacional de Saúde, é o propó- 
sito deste equipamento gerido 
pela Junta de Freguesia de Benfica.
Nos últimos anos, o Centro 
Clínico tem vindo a fazer um 

forte investimento no que diz 
respeito à aquisição de equipa-
mentos de diagnóstico e intro-
dução de novas especialidades, 
de forma a ir de encontro às 
necessidades da população e a 
me-lhorar o serviço público 
que tem vindo a prestar. Aná-
lises Clínicas, Consultas de 
Cardiologia, Alergologia, Me-
dicina Dentária, Dermatolo-
gia, Oftalmologia, Ginecolo-
gia/Obstetrícia são apenas al-                                                                                     
gumas das valências e especiali-
dades aqui disponibilizadas.

Com uma vasta equipa de 
profissionais qualificados de 
reconhecido mérito, competên-
cia e vasta experiência, o Centro 
Clínico conta com os meios 
necessários ao diagnóstico, trata-
mento e acompanhamento dos 
pacientes e suas famílias.

Sempre com o objetivo de pro-
porcionar um serviço de proxi- 
midade e disponibilizar aos 
utentes um maior apoio em todas 
as áreas, o Centro Clínico desen-
volveu agora um novo serviço, as 
Consultas de Enfermagem, dis-
ponível a partir do mês de março.

A Consulta de Enfermagem é 
uma intervenção que envolve 
uma avaliação e estabelece um 
plano de cuidados de enferma-
gem, para ajudar a pessoa sã ou 

junta de freguesia de benfica

de Todos

prevenIr É o MeLHor ‘reMÉdIo’
No âmbito da responsabilidade 
social da Junta de Freguesia de 
Benfica, o Centro Clínico tem 
vindo a desenvolver várias 
ações no sentido da prevenção 
da doença, aconselhamento e 
orientação de terapêuticas ade-
quadas através de rastreios de 
várias especialidades: Nutrição, 
Sono, Saúde Oral, Cancro da 

próstata, Melanoma, Cuida-
dos a ter com o frio e calor, 
Gripe, Doença Venosa, Cuida-
dos a ter com a alimentação e 
Fotoenvelhecimento foram al-
guns dos temas das iniciativas 
desenvolvidas nos últimos meses.
Para o mês de março estão 
agendadas duas ações: Entre 
os dias 6 e 8, “A Missão Saúde 

Oral”, desenvolvida pela Col-
gate está de volta ao Centro 
Clínico com avaliações orais 
gratuitas, mediante marcação, e 
no dia 15 de março é o Dia 
Mundial do Sono, data que 
será assinalada com uma ação 
de sensibilização para a im-
portância do sono na saúde e 
bem-estar.

MaIs próxIMa

aLergoLogIa

CardIoLogIa

CIrurgIa vasCuLar

MedICIna geraL   
e FaMILIar

derMaToLogIa

MedICIna denTárIa

esToMaToLogIa

orTodonTIa

oFTaLMoLogIa

orTopedIa 

oTorrInoLarIngoLogIa

psIquIaTrIa

TerapIa da FaLa

FIsIoTerapIa

psICoLogIa

nuTrIção / dIeTÉTICa

uroLogIa

gIneCoLogIa / obsTeTrÍCIa

MedICIna TradICIonaL 
CHInesa
e também
anáLIses CLÍnICas   
e anaToMIa paToLógICa

espeCIaLIdades MÉdICas do CenTro CLÍnICo

venHa ConHeCer o CenTro CLÍnICo da JunTa de FreguesIa de benFICa
e usuFrua de Todos os servIços que esTão ao dIspor de Todos!

doente a atingir a sua capacidade 
máxima de auto-cuidado. Toda a 
população adulta em geral, me-
diante marcação prévia, presen-
cialmente ou através do telefone, 
pode usufruir deste serviço.

Na Consulta de Enfermagem 
estão disponíveis três áreas dis-
tintas de especialização: consulta 
de enfermagem à pessoa com 
hipertensão, destinada essencial-
mente a pessoas com hiper-
tensão arterial diagnosticada ou 

ConsuLTas graTuITas
enFerMageM novo!

que pretendam realizar a vigi- 
lância da sua tensão; consulta de 
enfermagem à pessoa com dia-
betes, destinada a pessoas com 
diabetes diagnosticada ou que 
pretendam realizar a vigilância 
dos valores da glicemia capilar; 
e consulta de enfermagem à 
pessoa idosa, direcionada para 
pessoas a saudáveis ou com 
doença crónica, com mais de 
60 anos de idade, assim como 
aos seus familiares/cuidadores.

Marque Já 
a sua ConsuLTa!217 123 0

0
1

esperamos por si!

217 123 001
MarCação por TeLeFone

CuIdadoresFaMILIares doenTes

•  avaliar a tensão arterial 
periodicamente;

•  esclarecer e educar acerca da 
Hipertensão;

•   Quais as complicações;

•   cuidados a ter;

•   como vigiar;

•  sinais de alerta;

•     promover o auto-controlo  
da doença;

•  adesão à terapêutica médica 
prescrita;

•  encaminHar para cuidados 
especializados  sempre  
Que necessário.

•   controlar os valores 
de glicemia capilar 
periodicamente;

•  esclarecer e educar   
acerca da diabetes;

•  sintomas da Híper e 
Hipoclicemia;

•  complicações tardias;

•   cuidados a ter;

•  alimentação;

•   como vigiar;

•   interpretação de valores;

•   sinais de alerta;

•  cuidados aos pés;

•   cuidados aos olHos;

•   promover o auto-controlo  
da doença;

•  adesão à terapêutica médica 
prescrita;

•  encaminHar para cuidados 
especializados sempre  
Que necessário.

•  avaliar os parâmetros de:

tensão arterial, frequência 
cardíaca, respiração, 
temperatura, dor, glicemia 
capilar, peso/altura (imc), 
integridade da pele; 

•  avaliar a satisfação   
das necessidades básicas;

•  gestão da medicação;

•  prevenção da doença   
e de acidentes (como Quedas);

•   cuidados a ter   
com a alimentação;

•   encaminHar para cuidados 
médicos especializados ou 
para a acção social sempre 
Que necessário. 

ConsuLTa
de enFerMageM

à pessoa 

Idosa

2ª a 6ª feira das 08H00 às 19H30
Sábado das 09H00 às 13H00

MarCação presenCIaL
Av. Gomes pereirA, 17

1549-019 LisboA

saÚde

saúde 

ConsuLTa
de enFerMageM
à pessoa CoM 
dIabeTes

ConsuLTa
de enFerMageM
à pessoa CoM 

HIperTensão

HorárIo para MarCações
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benfica aventura
FOTO VENCEDORA DO 
BENFICA AVENTURA

A Inês Soares foi a vencedora do 
concurso de fotografia do programa 
Benfica Aventura - Fim de Semana 

Aventura na Serra da Estrela.
Os participantes do programa 

podem participar neste concurso, 
bastando escolher a melhor 

fotografia e publicar nas redes sociais 
com os hashtags #benficaaventura

saúde
“INTERNET - NOVAS DEpENDêNCIAS” 
NOS ENCONTROS DE SAúDE MENTAL

Realizou-se a 27 fevereiro no Auditório Carlos Paredes, mais um Encontro 
do Núcleo de Saúde Mental.

Este encontro, que contou com mais de 60 participantes, centrou-se no tema 
“Internet - Novas Dependências”. A sessão foi conduzida pela  

Dra. Sofia Paulino, do Núcleo de Utilização Problemática da Internet (NUPI), 
do Hospital de Santa Maria. Este núcleo é constituído por uma equipa multi-

disciplinar e recebe jovens com pelo menos 15 anos que considerem,  
ou cuja família/amigos/professores considere, que o uso da Internet se tornou 

um problema com interferência no funcionamento. 

mobilidade

CaMpanHa LIsboa na boa
Câmara Municipal de Lisboa, Carris, EMEL, e Polícia Municipal, 

com o apoio da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 
lançaram a campanha “Lisboa na Boa”. O objetivo é mobilizar 

os cidadãos para uma boa utilização do espaço público, 
independentemente das opções de mobilidade de cada um.

De 27 de fevereiro a 20 de março, a campanha apela à participação 
de todos para uma mobilidade melhor.

PrograMação 

CULTURAL
beNFiCa 

cuLtura

saMueL úrIa 
5 ConCerTos 
no CarLos paredes

cuLtura

ConCerTo de anTónIo CHaInHo 
e ruI druMond esgoTaM 
audITórIo CarLos paredes

A Dança voltou ao Auditório 
Carlos Paredes nos dias 13 e 14 
de fevereiro! Integrado no pro-
jeto “Escola Superior de Dança 
Fora de Portas” os alunos da 
Licenciatura em Dança, volta-
ram a apresentar aqui os traba-
lhos criados e desenvolvidos no 
âmbito do módulo de Cocria-
ção. Neste módulo pretende-se 
que os estudantes desenvolvam 

as suas competências de cria-
ção, interpretação, implemen-
tação, análise, produção técni-
ca e artística, através da criação 
de duetos num processo em 
cocriação.
As criações coreográficas foram 
orientadas pelos professores 
Madalena Xavier e João Fer-
nandes.

No passado mês de fevereiro, 
o Auditório Carlos Paredes 
encheu para ouvir o cantor 
Rui Drumond e o Mestre An-
tónio Chainho.
No dia 16, o cantor Rui Dru-
mond apresentou o seu mais 
recente projeto: Drumond & 
The Soul journey. Um espetá-

culo que contou com lotação 
esgotada para um concerto 
muito animado!
No dia 23 de fevereiro, o 
Mestre António Chainho, 
apresentou-se no Auditório 
Carlos Paredes em concerto, 
para assinalar o 94º aniversá-
rio 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.
Dois concertos memoráveis 
que encheram o lendário Au-
ditório Carlos Paredes!

eventos

Mês da MuLHer
eM benFICa

** 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”

26,27,28sex,sáb,doM daNça  

JUnTA-Te à DAnçA
bEnfiCa

março

13a16qUaasáb21H30,17doM17H30 CoNCerto  

SAmUeL ÚRiA
aUDitório CarLoS parEDES

15sex21H00 CoNCerto**  

PAULo GATo
CampUS Do ipL

16sáb21H00 CoNCerto**  

BABA SoUL
CampUS Do ipL

15sex22H30 CoNCerto**  

THiAGo BRAVA
CampUS Do ipL

16sáb22H30 CoNCerto**  

BLACK mAmBA
CampUS Do ipL

30sáb21H30 CoNCerto  

SeñoRiTAS
aUDitório CarLoS parEDES

25qUi16H00 CoNCerto  

CAmAnÉ
aUDitório CarLoS parEDES 
[ comemoração 25 de abril ] 

26sex21H30 CoNCerto  

mAnUeL João VieiRA
aUDitório CarLoS parEDES
[ dia do humor ] 

aBril

12sex21H30 CoNCerto  

oRqUeSTRA De FoLeS
aUDitório CarLoS parEDES

20sáb21H30 CoNCerto  

João GiL & AmiGoS
aUDitório CarLoS parEDES

mar
abr
mai

PaLÁcio BaLdaYa

o aZuLeJo É… 
no paLáCIo baLdaya

Inaugurou no dia 15 de fe vereiro 
no Palácio Baldaya a exposição 
«O Azulejo é...», organizada 
pela Casa do Azulejo, um atelier 
de cerâmica especializado em 

azulejo português que tem co-
mo objetivo dar a conhecer esta 
arte e recuperar técnicas antigas 
de azulejaria portuguesa.
Uma exposição didática que 

pretende despertar o gosto por 
esta arte tão enraizada na cultu-
ra portuguesa.
Os visitantes são convidados 
a pintar um esboço de azulejo 
(em papel) e a deixar o seu 
testemunho escrito sobre o que 
para eles é o azulejo. No final da 
exposição será escolhido um des-
tes esboços, que será pintado em 
azulejo e oferecido ao seu autor.
Visite a exposição até dia 7 de 
abril!

Em Benfica, o Dia Internacio-
nal da Mulher, comemorado a 
8 de março, é celebrado com 
várias iniciativas culturais ao 
longo do mês de março:

O Auditório Carlos Paredes 
recebe dia 30 de março o espe-
táculo de música portuguesa, 
Señoritas, um projeto prota-

gonizado por Mitó Mendes e 
Sandra Baptista. Neste espetá-
culo as Señoritas apresentam o 
novo disco “As saudades que eu 
não tenho” composto por 10 
canções que giram em torno 
de um universo feminino, com 
uma atmosfera densa e bem 
portuguesa. Numa abordagem 
singular, canta-se a vida de uma 

forma crua e direta. As músicas, 
todas originais, são da autoria 
da própria banda.
No Palácio Baldaya esta data 
é assinalada com a exposição 
de entrada gratuita “Mulheres 
com arte”, de 8 a 31 de março 
na Sala do Desembargador, 
e com o evento literário “1º 
Mulherio de Letras Portu-
gal”, no fim de semana de 9 e 
10. “O Mulherio das Letras”, 
criado em 2017, é um coletivo 
feminista literário, idealizado 
pela escritora Maria Valéria Re-
zende, que organiza este evento 
que conta com saraus poéticos, 
palestras e intervenções de 
mais de 30 mulheres e tem 
como objetivo contribuir para 
a difusão da produção cultural 
e artística de autoria feminina. 

Integrado no Festival da Ju-
ventude, o Auditório Carlos 
Paredes recebe o músico Samuel 
Úria em 5 concertos, de 13 a 17 
de março!
Na sua biografia oficial é apre-

sentado como “meio homem 
meio gospel, mãos de fado e 
pés de roque enrole”, o seu 
nome é Samuel Úria. Nasceu 
em Tondela e é hoje um dos 
mais inspirados e originais 

autores portugueses com temas 
escritos para nomes como Ana 
Moura, António Zambujo, Clã 
ou Kátia Guerreiro. Fez parte 
do movimento FlorCaveira, 
editora discográfica indepen-

dente portuguesa fundada em 
1999. O último disco ‘Carga de 
Ombro’ foi lançado em 2016.
Há dois anos que Samuel Úria 
não revelava novas canções. 
“Ferrugem”, “Fusão”, “Mãos” 

e “Vem de Novo” são as novas 
canções que compõe o seu novo 
mini-álbum Marcha Atroz.

maio

5sáb16H00 CoNCerto#  

BeATRiz PeSSoA
palácio baldaya

12doM16H00 CoNCerto#  

mARTA Ren  
& THe GRooVeLTS
palácio baldaya

4sáb16H00 CoNCerto#  

CRiSTinA BRAnCo
palácio baldaya

11sáb18H00 CoNCerto#  

JACqUi nAyLoR
palácio baldaya

26doM15H30 CoNCerto*  

BÁRBARA BAnDeiRA
Quinta da Granja

26doM18H30 CoNCerto*  

ÁUReA
Quinta da Granja

25sáb15H00 CoNCerto*  

LUíS RePReSAS
QUinta Da Granja 

25sáb21H00 CoNCerto*

TRAVeSSA Do CoRRUPio
QUinta Da Granja

25sáb23H00 CoNCerto*  

Jimmy P
QUinta Da Granja

cuLtura

dança Fora de 
porTas eM benFICa
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cultura

1º anIversárIo “o TárTaro”
O “Tártaro”, Associação Juvenil 

de Animação Artística de 
Benfica, celebrou no passado dia 
24 de março o seu 1º aniversário 
com a oferta de bilhetes para a 

peça de teatro infantil “Os Ninja 
de Tchau Min” em cena no 
Auditório Carlos Paredes.

formuP 

aprEnDEr ESpanhoL no baLDaya
Estão abertas as inscrições para a Ação de Formação em Língua Espanhola a 

decorrer de 12 de março a 30 de abril no Palácio Baldaya.
Esta ação de formação tem a duração de 50h e destina-se a profissionais 
ativos, com idade igual ou superior a 18 anos, com habilitações iguais ou 

superiores ao 9º ano de escolaridade.
A inscrição e frequência são gratuitas!

Para mais informações contacte: formup@jf-benfica.pt

mobilidade

NOVA App 
“LISBOA VIAgEM”

Já conhece a nova app que permite planear percursos e ligações entre as 
diferentes operadoras na região de Lisboa?

A app “Lisboa Viagem”, que agrega todos os transportes públicos da região 
de Lisboa e revela os trajetos menores e as ligações mais rápidas,  

resulta da união dos esforços da Câmara Municipal de Lisboa e das 
operadoras de transportes.

benfica aventura

QUEM SE AVENTURA?
Rafting e visita aos Passadiços do 
Rio Paiva no Benfica Aventura, 

dias 8 a10 de março.
Uma experiência inesquecível que 

ninguém pode perder!
Junte um grupo de amigos, 

inscreva-se e participe!
Informações: desporto@jf-benfica.pt

desPorto

sabIa que...?
...  os resideNtes Na FregUesia de beNFiCa PodeM UsUFrUir    

de UM desCoNto de 50% Na MeNsalidade de Natação e HidrogiNástiCa, 
Na PisCiNa do CoMPlexo desPortivo do bairro da boavista?

Este desconto permite, por 
exemplo, efetuar inscrição pa-
ra uma aula por semana com 
uma mensalidade de 10 euros.
A Piscina do Complexo Des-

portivo do Bairro da Boavista 
possui excelentes condições 
para a prática de diversas mo-
dalidades aquáticas. A oferta 
contempla atualmente as mo-
dalidades de natação crianças 

e adultos, hidroginástica, hi-
drosénior, natação para bebés 
e cross swim fit.
Marque já uma aula experi-
mental! 

eventos

o CarnavaL 
É eM benFICa! 
2 000 crianças das escolas de 
Benfica, desfilaram pelas ruas da 
freguesia na passada sexta-feira, 
dia 1 de março. O carnaval dos 
mais pequenos saíu junto ao Pa-
lácio Baldaya e terminou junto 
ao quartel dos bombeiros.
Dois carros alegóricos decorados 
com os temas Ilha da Terra do 
Nunca e Barco do Capitão Gan-
cho, acompanharam o desfile 
com muita música e animação. 
O desfile terminou com atua-
ções das escolas. 

Este ano, a Junta de Freguesia de 
Benfica decidiu associar-se à 
Operação Nariz Vermelho ad-
quirindo 800 “narizes verme-
lhos” para o desfile!
Esta é uma forma de apoiar a 
causa desta instituição, que tem 
como missão levar alegria às 
crianças hospitalizadas, aos seus 
familiares e profissionais de saú-
de, através da arte e imagem do 
Doutor Palhaço.
Mais um ano com muita cor, 
animação e diversão!

cuLtura

dIa MundIaL do TeaTro 
CeLebrado no audITórIo CarLos paredes

O Dia Mundial do Teatro ce-
lebra-se a 27 de março e para 
assinalar esta data o Auditório 
Carlos Paredes irá receber, 
durante o mês de março, duas 
peças de teatro para gerações 
diferentes:
A primeira será uma peça de 
teatro infantil, “Os Piratas 
das Caricas”, do Grupo Tár-
taro, Associação Juvenil de 
Animação Artística, no dia 9 

de março, às 11h e 15h30 e no 
dia 10 de março, às 15h30. 
Esta peça conta a história de 
uma aventura épica, de Jack e 
o seu companheiro, Esticadi-
nho, que sonham com novos 
planos para alcançar a glória 
da qual se acham dignos. No-
vos vilões, um novo tesouro, 
batalhas de navios são alguns 
dos elementos que integram 
este novo capítulo da saga “Os 
Piratas das Caricas!”.

No dia 29 às 21h30, sobe ao 
palco a peça “Espera o Outo-
no, Alice “do Grupo de Tea-
tro AMARÉ, do Recife, Brasil. 
“Espera o Outono, Alice”, é 
uma reflexão sobre as perdas 
que temos ao longo da vida, as 
mortes, as saudades, mas tam-
bém sobre o desejo de viver. 
Venha comemorar o Dia 
Mundial do Teatro no Auditó-
rio Carlos Paredes!

desPorto

Jogos esCoLares 
de benFICa

cuLtura 

LeMbra-se
CoMo passou o dIa 
25 de abrIL de 1974?

No passado sábado, dia 16 de 
fevereiro, realizou-se mais uma 
edição dos Jogos Escolares de 
Benfica!
220 alunos de todas as idades 
das escolas da nossa freguesia 
participaram nas provas de 
corta-mato, futsal, basquete-
bol, esgrima, badminton e ju-
do, num dia em cheio, repleto 

de desporto, alegria e fair play!
Os Pavilhões Desportivos da 
Junta de Freguesia de Benfica e 
do Bairro da Boavista e o Par-
que Florestal de Monsanto, 
foram os recintos destes jogos 
que têm como objetivo pro-
mover o convívio e o desporto 
reunindo todos os alunos das 
escolas de Benfica.

O Palácio Baldaya organiza 
durante o próximo mês de 
abril a exposição “O meu 25 
de abril - Testemunhos de 
quem viveu a revolução” que 
tem como objetivo reunir 

e partilhar as memórias, 
imagens e testemunhos sobre 
esta época, por parte de quem 
viveu a revolução de perto.
Para participar nesta iniciativa 
e contribuir com as suas me-

mórias e relatos, contacte o Pa-
lácio Baldaya através do email 
palaciobaldaya@jf-benfica.pt 
ou do telefone 212 696 799.

cowork BaLdaYa

dr sHoes
uMa sTarTup de suCesso
A Dr Shoes, uma startup sedia-
da no espaço Cowork Baldaya, 
é a primeira marca de tratamen-
to premium de calçado, pionei-
ra no seu sector, e abriu, em 
exclusivo, um espaço El Corte 
Inglés de Lisboa.
Um exemplo de sucesso do tra-
balho de cooperação, cuja for-
mação de novos técnicos de en-

graxadoria foi assegurada pela 
Dr. Shoes Academy, ministrada 
com apoio consultivo dos me-
lhores artífices de Lisboa, com 
décadas de experiência em en-
graxar sapatos e apoiada por 
entidades como Centro Qua-
lifica de Benfica, a Associação 
Mais Benfica, GIP de Benfica, 
CoWork Baldaya e Junta de Fre-
guesia de Benfica.
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2,9,16,23,30sáb 
9H30*
cluBe de corrida e 
camiNhada 
Ponto de Encontro: Complexo Desportivo    
de Benfica

8 a 10 sex a doM 
BeNFica aveNtura 
Rafting e Passadiços do Paiva (Arouca) 
Inscrições: desde 10€ 

4seg10H30*
aula de giNástica séNior           
– avós e Netos 
Complexo Desportivo de Benfica 

6,8qua,sex 
8H30-13H30, 14H00-19H00**
semaNa da saúde oral
Centro Clínico

14quI 8H00**
camiNhada séNior
Cabo da Roca

15sex*
dia muNdial do soNo 
Centro Clínico

15,16sex,sáb22H00
Festival da JuveNtude de 
BeNFica
CAMPUS DO IPL 
Bilhetes à venda em www.blueticket.pt

21quI08H00**
camiNhada séNior
Arrábida

31 doM10H00-18H00*
Feira da Bagageira 
Mercado de Benfica

2sáb 17H00 *
tertúlia américa miraNda 

3doM18H00
daNça: haFla taraB 
esPetác. de daNças do muNdo
BILHETES: Adultos 10€ - Crianças 5€ 
Palcos de Benfica: Adul. 8€ - Crianças 4€ 

9sáb11H00 e 15H30 

10doM15H30 
teatro iNFaNtil 
 “os Piratas das caricas” 
BILHETES: Adultos 4€ - Crianças 2€ 
Palcos de Benfica: Adul. 3,20€ - Crianças 1,60€ 

10doM11H30
FilmiNhos À solta Pelo PaÍs
BILHETES (Geral): 3€ - Palcos de Benfica: 2,40€ 

13 a 17Ter a doM21H30 
coNcerto: samuel úria
BILHETE (Geral): 12,50€ - 
Palcos de Benfica: 10€ 

22sex21H30 
coNcerto: camBraia 
BILHETE (Geral): 7€ -  
Palcos de Benfica: 5,60€

23sáb17H00*
teatro “simoNe, muJer 
Partida”
Companhia de Teatro Solis 

29sex21H30
teatro
“esPera o outoNo, alice “ 
BILHETES (Geral): 10€; Palcos de Benfica: 8€ 

30sáb21H30
coNcerto: señoritas 
BILHETE (Geral): 6€ - Palcos de Benfica: 4.80€ 

31doM17H00
coNcerto art case
BILHETES (Geral): 10€; Palcos de Benfica: 8€ 

aTÉ 7 de Março*
exPosição de PiNtura de 
FilomeNa gago

aTÉ 7 de abrIL**
“o azuleJo é…” exPosição
Visitas guiadas pela artista: terças, quintas e 
sextas (manhã)
Mediante marcação: palaciobaldaya@jf-benfica.pt

8 a 31 *
exPosição do gruPo 
“mulheres com arte”

1,15,29sex 18:30/20H00**
cluBe de leitura 
Inscrição: geral@oficinaeditax.com  
ou 93 641 36 23 | 93 490 22 48

2sáb10:00/19:00 *
Feira do artesaNato 

2sáb11:00/12:00*
coNta-me uma história 
“uma mesa é uma mesa. 
será?” de isaBel martiNs           
e isaBel matoso

3doM11:00/12:30*
iN-FiNita - sarau Poético           
– tema livre 

3doM15:30/17:00 *
laNçameNto «estrelas de 
aFeto» de cristiNa moita 
 (iN-FiNita) 

9sáb14:30/18:00*
eNcoNtro “mulherio das 
letras” (iN-FiNita) 

9sáb11:00/12:00 *
coNta-me uma história  
“o meNiNo que gritou Para 
deNtro” aNa veNtura e 
alBerto Faria

10doM
15H30/17H00*
sarau Poético
homeNagem ao dia 
iNterNacioNal das mulheres 
(iN-FiNita)

10doM14:30/17:30*
aPreseNtação da musical 
soNora e laNçameNto              
da aNtologia «mulherio     
das letras» (iN-FiNita) 

13qua17H00**
histórias Na ludoteca
“Não Berres comigo,Pai!”  
PhiliP Waechter e moNi Port
Inscrições: tatianacarmo@jf-benfica.pt  
ou 212696799

27qua17H00**
histórias Na ludoteca
“o sultão e os ratos”  
JoaN de Boer
Inscrições: tatianacarmo@jf-benfica.pt  
ou 212696799

27qua*
Jam sessioN da escola 
suPerior de música

30sáb11:00/12:00*
coNta-me uma história
“o dia em que me torNei 
Pássaro” iNgrid chaBBert 
guridi 

eM Março FazeMos o qUÊ? 

* entrada livre ** Gratuito mediante inscrição


