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+100
PPARTICIPANTES 

NA CORRIDA PAIS E FILHOS

4
GOLOS MARCADOS PELO CASA 

PIA NA FINAL DO CAMPEONATO DE 
PORTUGAL

+20
PASSADEIRAS ACESSÍVEIS

PARA O BAIRRO 
DAS PEDRALVAS

10
NOVOS PROJETOS

PARA BENFICA
AVANÇAM ESTE VERÃO

2,2
MILHÕES DE EUROS
 DE INVESTIMENTO

NA FREGUESIA

Benfica em números

70B
NOVA CARREIRA

DE BAIRRO
DE BENFICA

7ª
EDIÇÃO

DO GRANDE
ARRAIAL DE BENFICA

1,5 KM 
PERCORRIDOS

NA CORRIDA “GRANDE
ARRAIAL DE BENFICA”

+300
PARTICIPANTES

NAS FÉRIAS
 SENIORES

43
 TÍTULOS CONQUISTADOS

PELOS CLUBES
DE BENFICA ESTA ÉPOCA

JUNTA DE FREGUESIA | MEMBROS DO EXECUTIVO: Inês Drummond | Presidente (PS) • Ricardo Marques (PS) • Carla Ladeira (PS) • Hernâni Silva (PS) • João Roseta (PS) • Filipa Flor (Independente/PS) • Frederico Sequeira (Independente) 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA | MESA DA ASSEMBLEIA: Ricardo Saldanha | Presidente (PS) • Teresa Damásio (PS) • José Neves (PS) MEMBROS DA ASSEMBLEIA: Ricardo Saldanha (PS) • José Neves (PS) • Teresa Damásio (PS) 
André Valentim (PS) • Ana Teresa Clímaco Leitão (Independente/PS) • Carlos Alberto Marques (PS) • Romualda Fernandes (PS) • Marta Barreto (Independente/PS) • Tiago Rodrigues (PS) • Madalena Fernandes (Independente/PS) • Tiago Simões 
(Independente/PS) • António Alvim (PSD) • Pedro Gama (PSD) • Zita Terroso (PSD) • João Carvalho (CDS) • Paula Mendes (CDS) • Mafalda Dias (CDU) • Nuno Dias (CDU) • Joana Grilo (BE)

n.º30| publicação mensal • propriedade: Junta de Freguesia de Benfica • DIRETORA: Inês Drummond • COORDENAÇÃO, REDAÇÃO, FOTOGRAFIA, COMPOSIÇÃO E DESIGN GRÁFICO: Junta 
de Freguesia de Benfica • IMPRESSÃO: Funchalense - Empresa Gráfica S.A. • DEPÓSITO LEGAL: 415580/16 • TIRAGEM: 26 000 exemplares | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA • JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA: 
Av. Gomes Pereira, 17 - 1549-019 • 217 123 000 • geral@jf-benfica.pt • Centro Clínico 217 123 001 | Higiene Urbana 210 109 345 • Complexo Desportivo JFB 217 123 004 • Complexo Desportivo Bairro da Boavista 210 
109 349 • www.jf-benfica.pt • https://www.facebook.com/jfbenfica/ • ENVIE-NOS AS SUAS SUGESTÕES: jornalb@jf-benfica.pt

AVANÇA A REQUALIFICAÇÃO 
DO PAVIMENTO 

NA AV. GOMES PEREIRA

NOVA CARREIRA 
DE BAIRRO 

EM BENFICA

PROGRAMAÇÃO 
ANIVERSÁRIO 

PALÁCIO BALDAYA

BEATAS 
NO CHÃO

PARTICIPAÇÃO 
NO GRANDE ARRAIAL

DE BENFICA

ESTACIONAMENTO
EM 2ª FILA

CASA PIA SOBE 
À 2ª DIVISÃO

ARÓMETRO
DE BENFICA

O Casa Pia alcançou um feito 
histórico ao vencer a final do 
Campeonato de Portugal no 
Estádio Nacional do Jamor. 
Benfica tem agora uma equipa 
nas Ligas Profissionais de Fute-
bol!

Os Gansos já tinham garantido 
a subida ao segundo escalão do 
futebol português ao marcarem 
presença na final, mas consegui-
ram também juntar a este feito 
a vitória no Campeonato de 
Portugal.

No derradeiro jogo, o Casa Pia 
derrotou o Vilafranquense por 
4-2, com um triunfo sofrido e 
apenas conquistado já nas gran-
des penalidades. Depois de um 
2-2 no final do prolongamento, 
a formação de Benfica acabou 
por conseguir conquistar o 
título da marca dos 11 metros.

Os campeões celebraram esta 
histórica vitória no Grande 
Arraial de Benfica!

Parabéns Gansos!

DESPORTO

CASA PIA VENCE 
CAMPEONATO 
DE PORTUGAL  
E SOBE À II LIGA 

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

UMA FORÇA 
QUE NINGUÉM 
PODE PARAR
A ANACRÓNICA LEITURA DA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES 
PODE SER IMPEDITIVA DE INFORMARMOS OS FREGUESES ATRAVÉS 
DESTE MEIO DE COMUNICAÇÃO, MAS EM NADA LIMITARÁ O NORMAL 
DESENVOLVIMENTO DO NOSSO TRABALHO NA CONCRETIZAÇÃO DE 
RESPOSTAS PARA AS PESSOAS E NA VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO, EM LINHA COM AS DINÂMICAS DA NOSSA COMUNIDADE. 

Ao longo destes dois primeiros anos de 
mandato, ouvimos, planeámos, arranjámos 
financiamento e agora estamos em condições  
de começar um conjunto de intervenções no 
território, no valor de 1,7 milhões de euros.

As necessidades, as soluções 
para os problemas, tal como a 
Democracia não se podem 
suspender, como alguém já 
defendeu.
Ao longo destes dois primei-
ros anos de mandato, ouvi-
mos, planeámos, arranjámos 
financiamento e agora esta-
mos em condições de começar 
um conjunto de intervenções 
no território, no valor de 1,7 
milhões de euros.
Benfica é um território vivo, 
rico em experiências comuni-
tárias, com dinâmicas impor-
tantes e problemas estruturais 
que temos procurado respon-
der, com meios próprios, com 
competências delegadas e em 
articulação com a Câmara 
Municipal de Lisboa.
Benfica é as suas gentes, as 
suas tradições, os seus bairros 
e um conjunto de realidades e 
de entidades que contribuem 
para a soma da nossa afirma-
ção como parte integrante de 
uma cidade de Lisboa cada 
vez mais dinâmica e sustentá-
vel.

Somos uma referência, por-
que trabalhamos a todo o 
tempo, porque é esse o nosso 
sentido de serviço público fo-
cado nas pessoas.
Somos a soma das várias par-
tes, em todo o nosso território, 
com todos e para todos, em 
função das competências e 
dos recursos que temos.
Ainda há pouco, vivemos o 
Grande Arraial de Benfica e 
um amplo conjunto de festas 
dos vários bairros, que agra-
daram a muitos e implicam 
sempre alguns incómodos in-
contornáveis.
Ainda há pouco terminou o 
ano letivo e já estamos a pre-
parar o regresso às aulas, com 
atividades de verão pelo meio 
e uma programação que con-
vida ao usufruto do espaço 
público.
São assim as dinâmicas do 
nosso território, integradas, 
contínuas e sustentadas.
Não é de estranhar, por isso, 
que ao trabalho com recursos 
próprios e com a articulação 
municipal, tivéssemos procu-

No dia 19 de junho assinalou-
se os 255 anos do nascimento 
do político e militar uruguaio  
José Artigas e o 21º aniversário 
da inauguração do seu busto 
localizado na Avenida do 
Uruguai, em Benfica.
A Embaixada do Uruguai or-
ganizou uma homenagem a 
esta figura histórica, que con-
tou com a presença da embai-

xadora deste país em Portugal, 
Brígida Scaffo, de Inês Drum-
mond, presidente da Junta de 
Freguesia de Benfica, e dos 
vogais Carla Rothes e Ricardo 
Marques.
José Artigas é considerado um 
herói nacional no seu país, 
pelas conquistas nas batalhas 
que travou.

HOMENAGEM

JOSÉ ARTIGAS 
HOMENAGEADO 
NA AVENIDA 
DO URUGUAI

rado somar oportunidades de 
financiamento, submetendo  
novas candidatur  as para 
projetos na área soacial.
Agora, é tempo de reforçar a 
expressão e o sentido da visão 
que temos para Benfica, com a 
construção do Parque de Es-
tacionamento na Estrada A-
Da-Maia, a 2ª Fase da Requali-
ficação da Rua da Buraca, a 
Criação de um Corredor Verde 
Periférico na Estrada do Ca-
lhariz de Benfica, mais 20 
passadeiras acessíveis no Bair-
ro das Pedralvas, a Requalifi-
cação do pavilhão do Bairro 

da Boavista, a Criação do Par-
que de Merendas, Crossfit e 
Parque Infantil no Bairro da 
Boavista, nas obras de Benefi-
ciação das Acessibilidades ao 
jardim do Palácio Baldaya e da 
substituição de sinalização 
vertical irregular. Acresce ain-
da as intervenções municipais 
de reconstrução do Pavimento 
da Av. Gomes Pereira e as Re-
qualificações no Bairro de 
Santa Cruz e no Bairro das 
Pedralvas.
Continuaremos assim o nosso 
trabalho em sintonia com as 
pessoas e com o nosso territó-

rio. Prometemos e estamos a 
cumprir. Até ao final do ano, 
lançaremos mais 1 milhão de 
euros de obras na freguesia. E 
mesmo que, por limitação das 
eleições, não cheguemos a sua 
casa por esta via estaremos 
por aí, na Junta, nos Bairros, 
na rua, sempre ao dispor, a 
trabalhar, a procurar soluções, 
a mobilizar vontades e recur-
sos para continuarmos cada 
vez mais a dizer: Benfica tem!
Em conjunto, somos uma 
força que ninguém pode parar, 
pelas pessoas e por Benfica.
Até outubro!
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DESPORTO

 NOVA PISTA 
RADIOMODELISMO DE 

MONSANTO
A nova Pista Radiomodelismo de 
Monsanto , gerida pela Junta de 

Freguesia de Benfica, será inaugurada 
no próximo dia 13 de julho. 

Brevemente será lançado um novo 
Concurso Público para a exploração 
do bar de apoio a esta infraestrutura.

SANTOS POPULARES

SANTOS POPULARES NOS 
BAIRROS DE BENFICA  

Os Santos Populares saíram à rua em Benfica, no mês de junho, e 
percorreram os bairros da freguesia. Com uma programação própria, 

Boavista, Pedralvas, FAIPL, Charquinho, Santa Cruz, Calhariz, Kapas 
e agrupamento 57 Benfica viveram noites de animação e bailarico, 
onde não faltaram os petiscos, com as famosas sardinhas assadas!

COMÉRCIO

PASTEL DE NATA DE BENFICA CANDIDATO 
ÀS 7 MARAVILHAS DOCES DE PORTUGAL

O pastel de nata da pastelaria “Fim de Século”, em Benfica, é um dos 
candidatos a um lugar nas 7 Maravilhas Doces de Portugal. As votações já 

estão abertas e para apoiar esta iguaria, confecionada na freguesia, deve ligar 
para o 760 107 124. A chamada tem um custo de 0,60€+IVA. No distrito 

de Lisboa, também estão a concurso as areias de Cascais, os fofos de Belas, a 
marmelada branca de Odivelas, as nozes de Cascais, o pudim do abade e as 

queijadas de Sintra.

EDUCAÇÃO

HISTÓRIAS NA LUDOTECA
Durante os meses de julho e agosto a programação das “Histórias na 

Ludoteca” é dedicada ao imaginário Disney!
Cinderela, Bela Adormecida e Branca de Neve são apenas alguns dos 
clássicos que serão abordados nestas sessões de leitura na ludoteca do 

Palácio Baldaya durante este verão!
Inscreva-se e participe nesta iniciativa em família!

MOBILIDADE

BENFICA JÁ TEM 
CARREIRA DE BAIRRO

AÇÃO SOCIAL

FÉRIAS SENIORES 
VOLTAM A PROMOVER 
EXPERIÊNCIAS ÚNICAS!

Benfica deu mais um passo no 
reforço da mobilidade local 
com a inauguração da Carreira 
de Bairro da freguesia!
O novo “vizinho de Benfica” 
chama-se 70B e a viagem 
inaugural contou com a pre-
sença do executivo da Junta, 
do presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa (CML), 
Fernando Medina, do verea-
dor da Mobilidade, Miguel 
Gaspar, e do presidente da 
Carris, Tiago Farias, além de 
representantes de várias asso-
ciações locais.
A Carreira de Bairro 70B é 
uma linha circular entre o 
Colégio Militar e o Bairro da 
Boavista, que vem assegurar a 
ligação dos bairros a diversas 
infraestruturas como escolas, 

mercado, estação de metro e 
comboios, complementando a 
rede já existente.
Pela primeira vez, vão passar 
carreiras da Carris no interior 
dos bairros do Calhariz, Benfi-
ca e Boavista.
A Carreira de Bairro de Benfi-
ca está já a funcionar diaria-
mente das 7h às 21h. Tem 
uma frequência de 25 minutos 
nos dias úteis e de 45 minutos 
aos fins de semana e feriados.
Para utilizar este serviço, basta 
ser portador de título ou passe 
válido na rede Carris ou obter 
o passe “Carreiras de Bairro”, 
com o custo de 10€ e válido 
por 30 dias.
A CML, através da gestão da 
Carris, procura cada vez mais 
um serviço de proximidade, 

300 idosos da freguesia de 
Benfica rumaram a Monte 
Gordo, no passado dia 28 de 
maio, para cinco dias de conví-
vio, animação, sol, praia e al-
gumas atividades mais radicais!
Desde 2014 que se realiza o 
programa de férias seniores e a 

iniciativa continua a ser um 
sucesso, com uma enorme 
adesão.
Em terras algarvias, os idosos 
de Benfica aproveitaram a 
praia e a piscina acompanha-
dos pelo bom tempo, mas 
também tiveram a oportuni-

dade de realizar diferentes ati-
vidades, como jogos tradicio-
nais, ginástica, hidroginástica 
e aulas de kizomba.
Mais do que isso, mostraram a 
sua excelente forma física e o 
seu espírito jovem ao pratica-
rem modalidades como o bo-

dyboard ou o stand up paddle. 
A Junta de Freguesia de Benfica 
promove atividades durante 
todo o ano, para estimular a 
atividade física, e os resultados 
estiveram à vista.
O programa das férias seniores 
incluiu, ainda, um agradável 

passeio em Tavira e uma noite 
de fados.
Não faltou animação com festa 
e bailarico, ao som dos Tributo 
Popular! Foram dias inesquecí-
veis que quebraram a rotina e 
possibilitaram momentos de 
partilha e alegria.

MOBILIDADE

ESTACIONAMENTO REGULADO 
CHEGA AO FONTE NOVA
Na sequência das consultas de 
bairro realizadas aos morado-
res, o estacionamento regula-
do vai avançar na zona do 
Fonte Nova.
Em janeiro foi promovida 
uma primeira consulta de 
bairro nesta zona, em que 
num total de 412 votantes, 
77,2% votaram a favor da en-
trada da EMEL nestas ruas e 
22,8% votaram contra. Mais 
recentemente, a 18 de junho, 
os residentes na Praceta Dr. 
Nuno Pinheiro Torres, Rua 
Professor José Sebastião e Silva 
e Rua José Rodrigues Miguéis 
também votaram a favor da 

entrada da EMEL nestas ruas. 
Num total de 104 votos, 
72,1% dos inquiridos votaram 
na opção “Sim”, enquanto 
27,9% optaram pelo “Não”.
Cumprindo a vontade dos 
moradores destas ruas, essen-
cial para avançar com este 
processo, as primeiras zonas 
com estacionamento regulado 
serão a zona O9C e O9F.
A instalação de sinalização 
vertical e parquímetros nestas 
ruas acontece durante este 
mês de julho, estando previsto 
o início da tarifação no mês de 
Agosto.

Os moradores das zonas 
abrangidas e zonas contíguas 
podem desde já pedir o seu 
dístico de residente ou comer-
ciante na unidade itinerante 
da Emel que se encontra em 
frente ao Centro Comercial 
Fonte Nova até ao próximo 
dia 31 de julho, de segunda a 
sexta feira, entre as 10h e as 
17h, nos pontos de atendi-
mento da EMEL ou online, 
através do site www.emel.pt, 
bem como solicitar qualquer 
tipo de informação relativa ao 
processo de estacionamento 
regulado e tarifado pela Emel 
em Benfica.

Decorreu no passado dia 3 de 
julho, na Escola Básica Professor 
José Salvado Sampaio, uma ses-
são pública de esclarecimento no 
Bairro de Santa Cruz de Baixo, 
com o objetivo de apresentar aos 
moradores o projeto de requalifi-
cação e manutenção do espaço 
público para esta zona, a levar a 

cabo pela Câmara Municipal de 
Lisboa.
A CML está a desenvolver um 
projeto que tem como objetivo 
introdução de medidas de acal-
mia na R. da Casquilha (com 
sobreelevação de 3 passadeiras) e 
a criação de uma zona 30 neste 
bairro através da reconstrução e 
repavimentação de vias, ordena-
mento do estacionamento e ga-
rantia de acessibilidade em todo 
o bairro. As intervenções propos-
tas, além de melhorar e tornar 
mais segura a circulação viária e 
pedonal nesta zona, incluem a 
adequação da rede de drenagem, 
a harmonização da vegetação e 

respetivas caleiras e a integração 
de zonas de estar e de uma ciclo-
via.
Esta sessão de esclarecimento, 
que contou com a participação 
de 117 moradores, foi organiza-
da em conjunto pela Junta de 
Freguesia de Benfica e pela 
CML. Tratou-se de uma sessão 
muito participada, em que as 
sugestões dos moradores foram 
registadas e serão avaliadas para 
integração no projeto.
De acordo com as previsões da 
CML, esta obra deverá começar 
no início do próximo ano.

ESPAÇO PÚBLICO

REQUALIFICAÇÃO NO BAIRRO 
DE SANTA CRUZ DE BAIXO

que vá ao encontro das neces-
sidades dos cidadãos. Com esta 
medida, que também está a ser 

implementada noutros pontos 
da capital, o objetivo é trans-
formar o transporte público 

numa verdadeira alternativa 
ao transporte individual.
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CIDADANIA

IGUALDADE DE GÉNERO EM DISCUSSÃO
Decorreu a 26 de junho, no Palácio Baldaya, uma sessão de discussão e 
reflexão sobre o tema “Igualdade entre mulheres e homens no concelho 

de Lisboa”, no âmbito do programa LX Igualdade + : Uma cidade 
promotora da Igualdade, contra a Violência e a Discriminação

Esta iniciativa, foi promovida pelo Pelouro dos Direitos Sociais da CML 
que está a elaborar o Plano Municipal para a Igualdade de Género, com 
o apoio especializado do CESIS- Centro de Estudos para a Intervenção 

Social, em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica.

CULTURA

 “VIAGENS 
NA MINHA TERRA”

O 2º passeio etnográfico do programa “Viagens na Minha Terra” acontece 
a 6 e 7 de julho, com uma viagem de um dia a Tomar, para participar na 
Festa dos Tabuleiros. As inscrições esgotaram e o evento promete ser um 
sucesso! A próxima atividade agendada é um passeio até à “Sexta Feira 13 

de Montalegre”, no próximo mês de setembro! 

EDUCAÇÃO

AEC’S TERMINAM 
 O ANO EM FESTA!

O jardim do Palácio Baldaya acolheu, no passado dia 8 de junho, a festa 
de final de ano das AEC´s, atividades de enriquecimento curricular.

Foram muitas as crianças e famílias que participaram neste momento de 
convívio, que contou com apresentações das disciplinas de Movimento 
e Drama e Oficinas Musicais, assim como uma exposição dos trabalhos 

desenvolvidos na disciplina de Artes Plásticas.

EVENTOS

FESTIVAL LISBOA IDADE 
JUNTOU MIÚDOS E GRAÚDOS 
NA QUINTA DA GRANJA

EVENTOS

ENTRE NA MÁQUINA DO TEMPO 
NA FEIRA MEDIEVAL DE BENFICA!

De 4 a 7 de julho, venha fazer 
uma viagem no tempo no Par-
que Silva Porto.
Benfica transforma-se numa 
aldeia medieval, repleta de per-
sonagens que parecem ter saído 
de um antigo conto popular e, 
ainda, de sons, aromas e sabores 

que nos transportam para uma 
outra época da história. Fala-
mos da Idade Média, também 
conhecida como a Idade das 
Trevas.
Anote na agenda, porque não 
vai querer perder aquela que é a 
quarta edição da Feira Medieval 

de Benfica! Uma iniciativa orga-
nizada pela Junta de Freguesia, 
em parceria com a TrasEventos.
Pode provar o verdadeiro néctar 
dos Deuses, o hidromel, e tam-
bém iguarias gastronómicas, 
além de poder experimentar 
jogos tradicionais ou apreciar a 
arte da falcoaria. Os visitantes 
são também convidados a entrar 
no espírito, vestindo-se a rigor e 
encarnando as personagens da 
época. Os figurantes vão trazer 
um realismo ainda maior ao 
cenário.
Todos os caminhos vão dar ao 
Parque Silva Porto, em Benfica!

O Festival LisBoa Idade – 
Junta a Família foi um sucesso! 
Durante 3 dias, não faltaram 
atividades e uma programação 
para agradar a todas as gera-
ções.
O público não faltou à chama-
da e fez-se ouvir! Nomes como 

Jimmy P, Domi, Aurea e Luís 
Represas subiram ao palco e 
deram música em Benfica, 
animando as noites quentes 
do primeiro fim-de-semana de 
junho.
A festa não teria sido possível 
também sem as Associações 

de Moradores, parceiros e 
patrocinadores que marcaram 
presença na Quinta da Granja! 
Muito obrigado a todos os que 
participaram e nos ajudaram a 
concretizar este evento! 
Para o ano estamos de volta!

SANTOS POPULARES 

GRANDE ARRAIAL 
DE BENFICA BATEU 
RECORDE DE VISITANTES
A 7ª EDIÇÃO DO GRANDE ARRAIAL DE BENFICA FOI A MAIS 
PARTICIPADA DE SEMPRE E PROMOVEU QUATRO DIAS COM 
MÚSICA PARA TODOS OS GOSTOS E MOMENTOS DE CONVÍVIO 
ENTRE AS ASSOCIAÇÕES, OS MORADORES E TODOS AQUELES 
QUE FIZERAM UMA VISITA À FREGUESIA.

O dia de abertura bateu recor-
des de público e contou com a 
visita do presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, Fernando 
Medina, que passou por todas 
as barraquinha dos clubes e as-
sociações locais.
Os petiscos a animação e a mú-
sica trouxeram milhares de pes-
soas à rua nesta grande festa. Na 
noite inaugural, destaque para 
os cabeças de cartaz, Toy e Ruth 
Marlene, que protagonizaram 
dois concertos com uma energia 
contagiante. A animação de rua 
esteve a cargo das Tunas e da 
Marchinha do Botequim.

O segundo dia começou ao 
final da tarde, com o desfile 
das Marchas Infantis das esco-
las de Benfica. As crianças 
empenharam-se e encheram 
de orgulho os monitores e fa-
mílias. Os concertos de Blaya 
e Bárbara Bandeira animaram 
o palco principal.
Nem a chuva miudinha, que 
se fez sentir durante o Arraial, 
afastou os visitantes. O tercei-
ro dia foi intenso e cheio de 
atividades, onde nem o exercí-
cio físico foi esquecido com a 
segunda edição da Corrida 
Grande Arraial de Benfica. Os 

participantes queimaram al-
gumas calorias num percurso 
de 1,5km, para percorrer em 
passo de corrida ou caminha-
da.
Seguiram-se momentos de 
grande animação com os Ca-
retos de Lazarim, da União 
Matense, dos Poucasi´Mash 
&Ujenovimei, do Clube An-
daluz, e com a homenagem e 
entrega de prémios aos clubes 
campeões da freguesia, pelos 
títulos conquistados esta épo-
ca.
No palco principal, apresenta-
ram-se a Marcha da Boavista, 

Ruben Portinha e Cuca Rose-
ta. A noite encerrou com bai-
larico, com a atuação dos Tri-
buto Popular.
Os quatro dias passaram a 
voar e a última noite foi mes-
mo inesquecível. Matay e 
HMB foram os responsáveis 
pelo encerramento desta gran-
de festa! Festival de Folclore, 
Mestre Vital Assunção e Can-
tores Malditos foram as res-
tantes propostas musicais. Os 
Santos Populares são vividos 
intensamente em Benfica!
Um especial agradecimento às 
39 Associações e Coletividades 

que trabalharam de forma in-
tensa e incansável para que o 
Grande Arraial de Benfica 
voltasse a ser um sucesso.
Mais do que uma festa, este é 
também um espaço de apre-
sentação e divulgação do tra-
balho desenvolvido diaria-
mente pelas associações locais, 
clubes, atletas, escolas, alunos 
e artistas da freguesia.
Obrigada a todos pela vossa 
presença e colaboração!
Estaremos à vossa espera no 
Grande Arraial de Benfica 
2020!

PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL
BENFICA 

SET
NOV

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

8DOM17H00 PEDRO MALDITO PALÁCIO BALDAYA 

BALDAYA VINTAGE FESTIVAL 
PALÁCIO BALDAYA 13,14,15 SEX,SÁB,DOM

14SÁB17H00 LUCKY DUCKIES 

JUNTA-TE AO FADO 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES 15,16,22,23 SEX,SÁB

LISBOA CONNECTION FEST
PALÁCIO BALDAYA 27,28 SEX,SÁB 

27SEX  MARTIN HARLEY (UK) 
CHINO & BIG BET (ES)

28SÁB  BUDDA POWER BLUES (PT) 
CRISTÓVAM (PT

15SEX21H30 ANABELA

16SÁB21H30 
MESTRE VITAL ASSUNÇÃO

22SEX21H30 MARA PEDRO

23SÁB21H30
LENA SILVA

26SÁB21H30 BERG AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

7SÁB17H00 RICARDO RIBEIRO PALÁCIO BALDAYA 

19SÁB21H30 ROGÉRIO CHARRAZ AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
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PARA OBRAS NA FREGUESIA 
JÁ ESTE VERÃO

Nos últimos dois anos a Junta 
de Freguesia de Benfica tem 
vindo a desenvolver um con-
junto de projetos para inter-
venção em vários locais na fre-
guesia que, tendo sido aprova-
dos pela Câmara Municipal de 
Lisboa, irão agora ver a luz do 
dia.
A Junta de Freguesia assinou 
no passado mês de abril um 
Contrato de Delegação de 

Competências para desen-
volver projetos, até 2021, ao 
abrigo de diversos progra-
mas que vão desde a requali-
�cação do espaço público, 
equipamentos desportivos a 
programas de intervenção 
social. 
Tratam-se de projetos em diver-
sas áreas de interesse para a fre-
guesia, previstos no programa 
eleitoral apresentado por este 

executivo, e que, estão agora a co-
meçar a ser implementados.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca foi a primeira Junta a sub-
meter propostas concretas à 
aprovação da CML, tendo já 
iniciado os processos de con-
tratação, prevendo-se que as 
obras se iniciem ainda durante 
este verão.

REQUALIFICAÇÃO 
RUA DA BURACA
(FASE 2)
Em 2016 a Junta de Freguesia 
de Benfica executou uma in-
tervenção na rua da Buraca 
que teve como objetivo garan-
tir a melhoria das condições 
de acessibilidade, mobilidade, 
segurança rodoviária e de cir-
culação pedonal e, ao mesmo 
tempo, garantir um aumento 
da oferta de estacionamento. 
Depois de concluída esta 1.ª 
fase, importa agora avançar 
para a conclusão da interven-
ção neste arruamento numa 
área de cerca de 1.180 m2, 
criando aí 14 novos lugares de 
estacionamento. Esta é uma 
zona onde existe muita pres-
são de estacionamento dada a 
proximidade a vários estabele-
cimentos de restauração e às 
novas instalações da Rádio Re-
nascença.

CRIAÇÃO DE UM CORREDOR VERDE 
PERIFÉRICO NA ESTRADA DO CALHARIZ
DE BENFICA

MAIS 20 
PASSADEIRAS 
ACESSÍVEIS 
NO BAIRRO 
DAS PEDRALVAS
O Bairro das Pedralvas, tem 
aproximadamente 4000 habi-
tantes, dos quais 30% com 
mobilidade reduzida. Aten-
dendo ao elevado número de 
escolas quer públicas quer pri-
vadas, nesta zona, bem como 
um centro de dia, comércio e 
serviços, que apresentam difi-
culdades de acessibilidade, a 
Junta de Freguesia de Benfica, 
dando continuidade ao traba-
lho que tem vido a desenvol-
ver, decidiu priorizar este bair-
ro no que respeita à promoção 
de medidas de acalmia de trá-
fego e adaptação de passadei-
ras, para melhor servir pessoas 
com mobilidade reduzida.

CRIAÇÃO PARQUE 
DE MERENDAS, 
CROSSFIT E PARQUE 
INFANTIL NO 
BAIRRO BOAVISTA
Na sequência das recentes in-
tervenções realizadas pelo Gru-
po Desportivo do Direito, no-
meadamente com a ampliação 
dos campos de rugby e das 
obras realizadas pela CML para 
melhorar os caminhos de aces-
so do Bairro da Boavista às pa-
ragens de autocarro junto ao 
parque de campismo, bem co-
mo a iluminação dos mesmos, 
identificou-se a necessidade de 
criar uma zona de lazer em 
Monsanto junto ao Bairro da 
Boavista.
Ouvida a Associação de Mora-
dores, foi decidido criar uma 
zona de merendas, uma zona 
para a prática de crossfit e um 
espaço para crianças, junto aos 
limites do bairro, para maior 
segurança e fruição deste espa-
ço pelos moradores.

A Junta de Freguesia de Benfi-
ca, inaugurou este espaço de 
cultura em setembro de 2017, 
e em cerca de dois anos de ati-
vidades com milhares de visi-
tantes, o Palácio Baldaya trans-
formou-se num dos principais 
polos de cultura e lazer da fre-
guesia de Benfica e uma refe-
rência na cidade. No entanto, 
devido aos parcos recursos fi-
nanceiros disponíveis à data da 
requalificação deste espaço, foi 
necessário priorizar as inter-
venções, tendo ficado para 
uma segunda fase encontrar 
respostas definitivas para ga-
rantir a universalidade de aces-
so a este equipamento e me-
lhoria da circulação no jardim. 
Assim, durante o verão, serão 
colocadas plataformas elevató-

rias para garantir a acessibilida-
de a pessoas com mobilidade 
reduzida ao jardim e ao eleva-
dor, e será criada uma rampa 
para acesso da ludoteca ao jar-
dim. Prevê-se ainda a substi-
tuição da gravilha dos cami-
nhos do jardim para mobilida-
de universal, garantindo a cir-
culação de cadeiras de rodas e 
carrinhos de bebé.

SUBSTITUIÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL IRREGULAR
No sentido de aumentar a se-
gurança rodoviária na fregue-
sia, foi identificada a necessida-
de de substituir mais de 500 
sinais de trânsito que não cum-
prem a legislação mais recente. 
Nas próximas semanas a Junta 
de Freguesia de Benfica irá pro-
ceder à substituição destes si-
nais e colocação de sinalização 
vertical em falta em Benfica.

JUNTA LANÇA OBRAS NO VALOR  
DE

OBRAS CML NO VALOR    
  DE

Além dos projetos a executar pela Junta de Freguesia 
de Benfica no âmbito do Contrato de Delegação de 

Competências, também a Câmara Municipal de Lisboa vai 
levar a cabo um conjunto de intervenções há muito solicitados 

pela Junta e pelos moradores.

RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO
DA AVENIDA GOMES PEREIRA 

A CML vai iniciar durante o mês de julho uma empreitada 
para pavimentação da Av. Gomes Pereira, a decorrer em 
duas fases. A primeira fase, entre a Estrada de Benfica e 
a Rua General Morais Sarmento irá decorrer durante o 

período das férias escolares e deverá estar concluída antes 
do início do próximo ano letivo, por forma a minimizar os 

constrangimentos causados.
A colocação de um novo pavimento na Av. Gomes Pereira 
é uma intervenção fundamental e há muito reivindicada 

pela população, visto que esta é uma das principais e mais 
movimentadas artérias da freguesia.

MELHORIA DE ACESSIBILIDADES
NO BAIRRO DAS PEDRALVAS

[ RUA 5 E RUA ALMIRANTE CAMPOS RODRIGUES ]

Esta intervenção, a iniciar na 2ª quinzena de julho, pretende 
promover a melhoria de acessibilidades viárias e pedonais, 
o ordenamento do estacionamento e a requalificação de 

pavimentos na Rua 5 e Rua Almirantes Campos Rodrigues, 
no Bairro das Pedralvas. Nestes dois arruamentos está prevista 

a reabilitação das passagens de peões, a repavimentação das 
vias e a reconstrução dos pavimentos betuminosos conforme 

a avaliação do seu estado de conservação. Na Rua 5 será 
construído um acesso de emergência ao Lote 12, que era 
inexistente. Na Rua Almirante Campos está previsto o 

reordenamento de estacionamento, libertando espaço de 
passeio e mantendo o nº de lugares existentes.

Estas necessidades de intervenção têm vindo a ser 
discutidas com a Associação de Moradores e em reuniões 

descentralizadas da CML.

1 2 7

6

8

0.5M€

PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO 
NA ESTRADA 
A-DA-MAIA
Criação de um novo Parque 
de Estacionamento com 91 
lugares na Estrada A-da
-Maia, requalificando o espa-
ço expectante com 7.200 m2 
que tem vindo a ser utilizado 
pelos moradores como esta-
cionamento informal dado 
que neste arruamento a gran-
de maioria das habitações 
não possui garagem. Situan-
do-se perto do Mercado de 
Benfica, este estacionamento 
informal tem servido tam-
bém de alternativa a clientes 
e trabalhadores deste equipa-
mento comercial. 

3
REQUALIFICAÇÃO
PAVILHÃO 
BOAVISTA
O Complexo Desportivo do 
Bairro da Boavista, inaugurado 
em 2005, foi um dos equipa-
mentos transferidos para a Jun-
ta de Freguesia de Benfica na 
sequência da Reforma Adminis-
trativa da Cidade de Lisboa, as-
sumindo um papel da grande 
relevância na dinamização do 
desporto na Freguesia.
No entanto, o Pavilhão do Bair-
ro da Boavista carece de obras 
de requalificação urgentes es-
tando previstas várias interven-
ções, nomeadamente a substi-
tuição da cobertura, a substitui-
ção das caleiras e de claraboias, a 
reparação de infiltrações, a repa-
ração dos pavimentos e da fa-
chada, a criação de uma receção 
única para o pavilhão e a pisci-
na, e a revisão dos sistemas de 
deteção e extinção de incêndios.

5 OBRAS DE BENEFICIAÇÃO BALDAYA: 
REQUALIFICAÇÃO ACESSIBILIDADES
NO JARDIM

Requalificação da Estrada do 
Calhariz de Benfica (junto à 
USF Rodrigues Miguéis e 2ª 
Circular) com reordenação do 
estacionamento envolvente e 
criação de uma zona verde de 
lazer com equipamentos de fit-
ness, mesas e bancos, percursos 
pedonais e um parque canino, 
no talude da 2ª Circular onde 

até há pouco tempo existiam 
hortas abandonadas e restos da 
construção desta artéria da ci-
dade.
Dada a dimensão desta obra e 
os montantes envolvidos, foi 
lançado um concurso público 
internacional, pelo que se prevê 
que a obra só possa iniciar-se 
no final do ano.

2ª
CIRCULAR

USF
RODRIGUES

MIGUÉIS

ESTRADA
DO 

CALHARIZ

‘ reordenação do estacionamento envolvente e criação de uma zona verde de lazer
com equipamentos de fitness, mesas e bancos, percursos pedonais e um parque canino’4

[ CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ]
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CULTURA

CÍCERO ENCANTA AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES

O Auditório Carlos Paredes 
esgotou durante 2 dias para 
receber o músico brasileiro 

Cícero. Um espetáculo intimista, 
num formato de viola e voz que 

encontou os espetadores.

COMÉRCIO 

JÁ ADERIU AO NOVO SERVIÇO DE ENTREGAS  
AO DOMICÍLIO DO MERCADO DE BENFICA?

Em junho, o Mercado de Benfica atingiu as 200 entregas ao domicílio 
entre particulares e profissionais da restauração, e mais de 30 aderentes 

nos vários sectores.
Vá até ao Mercado de Benfica, escolha os seus produtos favoritos, faça as 
suas compras, e utilize este serviço gratuito para receber comodamente as 

suas compras em casa.

DESPORTO

PAIS E FILHOS À DESCOBERTA DO 
PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO

Mais de 100 pessoas participaram, no passado dia 8 de junho, na 6ª edição 
da Corrida Pais e Filhos, no Parque Florestal do Monsanto!

Pais e filhos percorreram juntos uma distância de 1 ou 2 milhas (1,6km ou 
3,2km) num trilho natural repleto de aventura e diversão.

Um sábado de manhã diferente e em família, de convívio e união, e que 
permitiu um contacto privilegiado com a natureza!

CULTURA

PEDRO VICENTE NO 
AUDITÓRIO CARLOS 

PAREDES
O Auditório recebeu, a 28 de junho, 
o concerto de Pedro Vicente, músico, 

autor, e compositor de Benfica. O 
artista editou em 2017 o seu primeiro 
álbum de originais «Espera», que tem 
levado a inúmeros palcos em Portugal 

e Espanha.

DESPORTO

NOVA ÉPOCA NOS 
COMPLEXOS DESPORTIVOS

DESPORTO

CLUBES DE BENFICA CONQUISTAM 
43 TÍTULOS E 17 TROFÉUS

AÇÃO SOCIAL

NOVAS CANDIDATURAS 
NA ÁREA SOCIAL 
PARA BENFICA

SANTOS POPULARES 

PARABÉNS À MARCHA 
DA BOAVISTA

Durante o 1º semestre de 2019, 
a Junta de Freguesia de Benfi-
ca, enquanto entidade promo-
tora ou parceira, submeteu can-
didaturas a diferentes entidades 
financiadoras, com âmbito de 
intervenção diversificado e num 
total de 543.774,00€, de acordo 
com várias necessidades sociais 
identificadas no território. Es-
tas candidaturas envolvem mais 
de 15 instituições locais, que in-
cluem IPSS’s, Polícia de Segu-
rança Pública, Agrupamentos 
Locais, Autarquias, Gebalis, 
entre outras:
EEGrants - Foram submeti-
das 3 candidaturas no valor de 
350.000, €, duas no âmbito de 
projetos de combate à violên-
cia contra a mulher e violência 
doméstica e uma no âmbito da 
igualdade de Género;
BIPZIP - Foi submetida uma 
candidatura, o projeto “Reci-
cla-te”, cujo objetivo é traba-
lhar com a comunidade local 
nas áreas da higiene urbana, da 

preservação dos lotes e a apro-
priação positiva do espaço pú-
blico, no valor de 49.784,00€.
BPI Solidário - Foi submetida 
a candidatura do projeto “Li-
nhas e Biscates” . Trata-se de uma 
intervenção ao nível do Bairro 
da Boavista, cujo objetivo é re-
qualificar os espaços públicos 
ao nível de equipamentos de 
higiene urbana e de lazer, utili-
zando a criação de uma carpin-
taria e a qualificação dos mais jo-
vens como recurso, no valor de 
100.000,00€.
BPI Sénior - O projeto “+ Ati-
vo”, pretende melhorar a qua-
lidade funcional e mental do 
idoso através da criação de um 
banco de ajudas técnicas, de ati-
vidades intergeracionais e da im-
plementação de um sistema de 
identificação e monitorização 
do idoso sem suporte familiar e 
institucional, sendo solicitado o 
financiamento de 43.990,00€.

A Marcha da Boavista encheu 
de cor e alegria a Avenida da 
Liberdade e representou a fre-
guesia de Benfica na noite das 
marchas populares. Parabéns a 
todos os marchantes!
Na classificação final, a marcha 
organizada pela Associação de 
Moradores do Bairro da Boavis-
ta terminou em 12º lugar, na-

quela que é a sua terceira par-
ticipação.
Os padrinhos voltaram a ser os 
atores Custódia Gallego e An-
dré Martins, numa edição em 
que o tema das marchas popu-
lares de Lisboa foi “Santo An-
tónio de Lisboa e do Mundo”.
Antes de percorrerem as ruas 
da capital, os marchantes tam-

bém desfilaram no Altice Arena 
e contaram com o apoio de uma 
grande claque nas bancadas.
A Marcha da Boavista foi a única 
representante da freguesia nas 
marchas de Lisboa, este ano, já 
que a Marcha de Benfica falhou 
o apuramento devido à classifi-
cação obtida na edição de 2018.
Para o ano há mais!

Esta época desportiva trouxe a 
Benfica resultados impressio-
nantes: 17 troféus e 43 títulos 
conquistados por 152 atletas, 
representados por 11 clubes da 
freguesia em 14 modalidades. 
Uma época de dedicação e su-
peração dos vários emblemas da 
freguesia!
No futebol, além da subida his-
tórica à II Liga do Casa Pia, a 
equipa de iniciados do Clube 
Desportivo Lisboa e Águias fe-
chou o campeonato em segundo 
lugar e a Associação “O Compa-
nheiro” alcançou o segundo lu-
gar distrital de Futebol de Rua.
O Casa Pia teve uma época de 
sonho, tornando-se também bi-
campeão nacional masculino de 
hóquei em campo e vencedor da 
Taça de Portugal  em luta olím-
pica.
No râguebi, o Clube Desportivo 
Direito conquistou o campeo-
nato nacional de sub-14, a Taça 
de Portugal Plate sub-16, além 
de vice-campeão em sevens e fi-
nalista no Challenge.

O Clube Futebol Benfica sa-
grou-se tricampeão de hóquei de 
sala, no escalão de sub-11, cam-
peão em sub-13 e sub-16, e bi-
campeão de hóquei em campo, 
na categoria sub-11. No tiro com 
arco masculino, destaque para 
a participação no campeonato 
mundial, na Holanda. Bons re-
sultados também na patinagem: 
vencedor no escalão iniciados, 
no Torneio Jovem APL, e em 
Equipas no III Torneio do Ca-
co, além de um segundo lugar 
na Taça Cidade Lisboa.
A Associação Vermelho Virtuo-
so Patinagem Benfica conseguiu 
garantir lugares no pódio no III 
Torneio de Cuba, III Torneio de 
Patinagem do Caco, X Taça Ci-
dade de Portimão, e III Torneio 
de Machico de Patinagem Ar-
tística.
O Lisbon Grrrls Roller Derby 
garantiu a subida no ranking eu-
ropeu em mais de 100 pontos.
O Clube Judo 2009, no Cam-
peonato Nacional de Veteranos, 
garantiu três medalhas de ou-

ro: André Barata em +90kg, na 
categoria 30 - 34 anos; Hugo 
Silva, -73kg, categoria de idade 
35-39 anos e Francisco Casta-
nheira, também em -73kg, dos 
55 aos 59 anos. 
Já no Open de Lisboa de Ve-
teranos, André Barata voltou a 
conseguir uma medalha de ouro.
Quanto ao Núcleo Corfebol 
Benfica, venceu a Supertaça e 
alcançou o primeiro lugar, no 
campeonato nacional da pri-
meira divisão, e no campeona-
to nacional da segunda divisão.
O Clube Radio Modelismo de 
Benfica sagrou-se campeão da 
Europa na Guarda (escala 1/8 
TT) e Campeão do Mundo 
na África do Sul (escala 1/10 
TC Elétricos). Por cá, venceu o 
Campeonato Nacional e a Taça 
de Portugal na Escala 1/10 TC 
Elétricos, o Campeonato Na-
cional Escala 1/5 F1, o Cam-
peonato Regional Centro/Sul 
1/8 TT, Taça de Portugal Es-
cala 1/10 elétricos TT 2WD e 
a Taça de Portugal Escala 1/10 

Começou no dia 1 de julho o  
período de Renovação de Inscri-
ções para a temporada 2019-
2020 da Piscina e Ginásio dos 
Complexos Desportivos da Jun-
ta de Freguesia de Benfica e da 
Boavista, para os utentes com a 

época 2018-2019 regularizada.

Nos Complexos Desportivos de 
Benfica há uma vasta oferta de 
modalidades de ginásio e pisci-
na para todos os níveis e idades! 
Aqui é possível combinar horá-

rios e frequentar os dois espaços 
ou quem sabe, vir treinar em fa-
mília, com pais e filhos a  
frequentarem atividades diferen-
tes ao mesmo tempo!

As inscrições para novos alunos 

têm início no dia 1 de agosto de 
2019 e os testes de natação para 
a nova época vão realizar-se já  
durante o mês de julho.

Todas as atividades nas Piscinas 
e no Ginásio do Complexo  

Desportivo têm início no dia 2 
de setembro.

Para informações sobre modali-
dades disponíveis, horários, pre-
ços ou regulamentos, consulte 
www.jf-benfica.pt.

Elétricos TT 4WD.
Luís Gonçalves, atleta de Benfi-
ca, com várias medalhas nos jo-
gos Paralímpicos, Campeonatos 

Europeus e Mundiais, recebeu o 
Troféu Mérito.
Resultados que nos enchem de 
orgulho!
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EDUCAÇÃO

 ACADEMIAS GULBENKIAN CONHECIMENTO
No início deste ano foi lançado o projeto “Academias Gulbenkian 

Conhecimento” na freguesia de Benfica, em parceria com a Fundação 
Calouste Gulbenkian, para promover competências sociais e emocionais  

nas crianças dos 3 aos 8 anos.
Este projeto está a decorrer nas Escolas José Salvado Sampaio, Parque Silva 

Porto e Jardim de Infância nº1 e vai ser alargado a toda a Comunidade 
Educativa (famílias, professores/educadores, todas as escolas da freguesia) no 

próximo ano letivo.

EDUCAÇÃO

VI JORNADAS PEDAGÓGICAS  
Decorreram nos dias 3 e 4 de julho as VI Jornadas Pedagógicas do Agrupamento 
de Escolas de Benfica, na Escola Secundária José Gomes Ferreira, com o tema “A 

Avaliação das Aprendizagens e a Melhoria da Qualidade no Ensino”.
Durante estes dois dias, dezenas de docentes e convidados debateram temas 

como o “Trabalho Colaborativo e seus efeitos nas práticas pedagógicas”, 
“Sucesso, inclusão e cidadania”, “O Poder das palavras na Avaliação dos alunos”, 

entre outros.
O vogal da educação da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, esteve 

presente na sessão de abertura.

EDUCAÇÃO

FREGUESIA APOSTA NA EDUCAÇÃO E EM 
ATIVIDADES ÚNICAS NAS FÉRIAS ESCOLARES
Com o verão a começar, são 
muitas as atividades que a 
Junta de Freguesia de Benfica 
disponibiliza às crianças e jo-
vens. O objetivo é permitir o 
seu desenvolvimento ao nível 
desportivo, artístico e cultural 
e proporcionar momentos 
inesquecíveis, durante as férias 
escolares, com a aposta em 
atividades diferenciadoras.
As crianças são acompanhadas 
diariamente por uma equipa 
multidisciplinar de colabora-
dores, em que as atividades e 
experiências ao ar livre são 
privilegiadas. Praia, piscina, 
atividades desportivas, dias 
radicais ou de contacto com a 
natureza, são algumas das 
aventuras à espreita.
Para que estas atividades se 
concretizem, tem vindo a ser 
feito um grande investimento 
em recursos humanos e mate-
riais e uma reestruturação no 

modelo implementado nos 
projetos educativos.
Os resultados estão à vista: 
atualmente, há 650 crianças 
das CAF (componente de 
apoio à família) e AAAF (ati-
vidades de animação e apoio à 
família) inscritas no programa 
de verão, que termina no final 
de agosto. Já o projeto “Férias 
Ativas” conta com 610 crian-
ças enquanto o programa “Fé-
rias Desportivas” tem 150 jo-
vens inscritos.
Aos programas sazonais, jun-
tam-se as preocupações diárias 
extracurriculares e os estudos 
dos alunos da freguesia: 80 
estão atualmente inscritos na 
Academia do Saber. Este pro-
jeto nasceu em setembro de 
2016, para dar resposta às fa-
mílias de alunos do 2º ciclo 
com a necessidade de acompa-
nhamento, nas tarefas diárias 
escolares e nos conhecimentos 

em áreas específicas.
A alegria e entusiasmo que as 
crianças demonstram em to-
das as atividades são o espelho 
do sucesso destas medidas, in-
seridas no quadro de respon-
sabilidades da Junta, que cres-
ceram ainda mais com a 
delegação de competências, 
em 2014.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca é, atualmente, a única enti-
dade executora das cinco 
CAF/AAAF da rede pública 
da freguesia, no pré-escolar e 
1º ciclo.
Na área da Educação, a Junta 
continua a divulgar e desen-
volver atividades para as várias 
faixas etárias e pretende envol-
ver toda a comunidade, con-
tribuindo para o futuro e para 
a diversificação de experiências 
dos fregueses de Benfica.

SANTOS POPULARES

MARCHA INFANTIL DE 
BENFICA ENCANTOU BELÉM
Centenas de pequenos mar-
chantes desfilaram em Belém, 
no passado dia 15 de junho. A 
Marcha Infantil de Benfica, 
representada pelos alunos das 
Escolas Parque Silva Porto e 
Pedro Santarém, encantou os 

muitos familiares e amigos que 
não quiseram perder pitada 
desta apresentação. Encheram 
as ruas de cor e alegria e mos-
traram o seu talento.
No total, estiveram presentes 
mais de 800 crianças de várias 

freguesias lisboetas, a marchar 
sob o tema “Lisboa Cidade de 
Tradições”.
De pequeno é que se começa a 
marchar! Parabéns à Marcha 
Infantil de Benfica!
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COMÉRCIO

JÁ ABRIU QUIOSQUE EM FRENTE 
AO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

Já pode tomar o seu café na 
esplanada deste quiosque. O 
espaço aberto recentemente  

funciona das 12h às 22h, nos 
dias úteis, e aos fins-de-semana 

entre as 10h e as 22h!  
Venha conhecer!

CULTURA 

MUSICAL “REVIVER O FESTIVAL DA 
CANÇÃO” ENCERRA FÉRIAS SENIORES
As férias seniores encerraram da melhor forma. A Junta de Freguesia de 

Benfica convidou todos os participantes a assistirem à última apresentação 
do musical “Reviver o Festival da Canção”, no Auditório Carlos Paredes! 

Uma viagem com início nos anos 60, pelas músicas que fizeram a história do 
Festival da Canção!

INICIATIVAS

DIA DOS AVÓS NO 
PALÁCIO BALDAYA

“Jogos de ontem, brincadeiras de hoje” é o nome da atividade que vai 
celebrar o Dia dos Avós nos jardins do Palácio Baldaya, no próximo 

dia 26 de julho, a partir das 16h30. A participação é gratuita! 
Inscrições no Palácio Baldaya ou através  
do e-mail palaciobaldaya@jf-benfica.pt.

SANTOS POPULARES
RETROCAS VENCE 

CONCURSO DE 
BARRAQUINHAS DO 
GRANDE ARRAIAL

O Tártaro - Associação Juvenil 
de Animação Artística arrecadou 

o segundo lugar enquanto a 
Associação Desportiva, Recreativa e 
Cultural da Mata de Benfica ficou 

em 3º lugar. Parabéns a todos! 

PALÁCIO BALDAYA

SETECENTOS E TRINTA 
DIAS DE PALÁCIO BALDAYA

Setecentos e trinta dias equiva-
lem exatamente a dois anos. No 
dia 1 de setembro cumpre-se o 
segundo aniversário da abertura 
ao público do Palácio Baldaya 
enquanto polo de cultura, ino-
vação e lazer da freguesia.
Do passado, deste espaço singu-
lar, ficou o registo da existência 
da Quinta do Desembargador, 
no século XVIII. A então pro-
prietária da casa, Dona Joanna 
Baldaya, em meados de oito-

centos, ofereceu-lhe o nome 
pelo qual ficou para sempre co-
nhecido. Do antigo Hotel 
Mafra, ficaram os azulejos da 
fachada e as águas-furtadas de 
gosto afrancesado. Da sua histó-
ria, ao longo do século XX, a 
venda ao Estado Português e a 
instalação do Laboratório de 
Investigação Veterinária. Do sé-
culo XXI, a abertura do espaço 
à comunidade, para seu usufru-
to com uma biblioteca, uma 

ludoteca infantil, zonas de estu-
do, salas polivalentes para cur-
sos, oficinas e exposições, um 
espaço de cowork, a sede do 
Centro Qualifica e da Associa-
ção +Benfica e um jardim.
O dia um, do Palácio Baldaya, 
enquanto polo cultural e de 
inovação de Benfica, começa a 
1 de setembro de 2017. Não 
seria pretensão, ou exagero, di-
zer que a apropriação do espaço 
por parte da comunidade foi 

imediata. O Palácio foi visita-
do por cerca de 49 mil pessoas 
(30 800 em 2018 e 19 200 no 
primeiro semestre de 2019), 
que participaram, num total, de 
cerca de 449 iniciativas.
Desde o primeiro dia que um 
dos objetivos era criar uma 
programação diversificada que 
fosse ao encontro de públicos 
distintos e faixas etárias trans-
versais. Os números, ainda que 
maçudos, ajudam-nos a corro-

borar a variedade e a quantidade 
da oferta ao longo destes dois 
anos. A programação do Palácio 
Baldaya levou a cabo, ou aco-
lheu, um total de 449 eventos/
atividades: 37 exposições; 75 
atividades culturais no domí-
nio da música (70 concertos), 
do teatro (2 peças: uma infantil 
e outra para adultos) e do cine-
ma (3 ciclos de cinema: Filmi-
nhos à Solta; Mostra de cinema 
integrada no Festival Transpa-
rente e o Festival Triste para 
Sempre); 65 ateliers/
workshops e atividades para 
adultos, crianças e famílias (al-
guns desmultiplicaram-se em 
diversos dias); 94 conferências, 
encontros, palestras e cursos 
(alguns desmultiplicaram-se em 
diversos dias), 156 atividades 
ligadas à biblioteca e ludoteca 
ou relacionadas com a leitura 
(algumas desmultiplicaram-se 
em diversos dias) e 22 feiras e 
mercados.
O Palácio tornou-se a residência 
de um Grupo de Teatro Comu-
nitário – o Baile, de um Grupo 
de Gravura e de um clube de 
leitura. Semanal ou quinzenal-
mente, estes grupos reúnem-se, 
convivem, trabalham lingua-
gens artísticas diferentes, indo 
da expressão dramática às artes 
plásticas, passando pela leitura. 
Na Ludoteca, o «Conta-me 
uma história», passou a fazer 
parte dos hábitos dos mais no-

vos aos sábados de manhã e as 
«Histórias na Ludoteca», aju-
dam a terminar algumas tardes 
de quarta-feira.
Nas salas, assistiram-se a peque-
nos concertos, oficinas e ateliers, 
cursos e palestras. Nas paredes, 
vimos exposições de fotografia, 
pintura, gravura e escultura. 
Não podemos deixar de referir 
exposições de artistas como a 
de Artur Real Bordalo ou Ire-
ne Ribeiro ou de coletivos co-
mo a exposição «Mulheres do 
Mundo – riqueza na diversidade 
cultural» ou do Grupo Mulhe-
res com Arte. Pela primeira vez, 
conseguimos cumprir com um 
dos desígnios do espaço, expor e 
relatar aspetos da história da 
freguesia, com duas exposições: 
«O meu 25 de abril… Teste-
munhos de quem viveu a Re-
volução» e «A Escola Normal 
Primária de Lisboa, em Ben�-
ca».
Ao percorrer as memórias destes 
setecentos e trinta dias, não po-
demos deixar de referir mo-
mentos de partilha como o 
Magusto ou o Palácio de Natal.
O jardim mantém-se como o 
ex-libris do espaço, onde se en-
tra e se sente o sossego, que nos 
permite ouvir o chilrear dos 
pássaros, cheirar o perfume da 
alfazema, admirar a cor das �o-
res nos canteiros, remetendo-

nos para um passado bucólico 
de quintas e chalets de um 
tempo que se foi desvanecendo 
na paisagem de Benfica. É por 
aqui, que todos os dias, os nos-
sos visitantes param para beber 
um café na Cafetaria, ler um li-
vro, o jornal ou simplesmente 
deambular e usufruir do espaço, 
admirar as tartarugas ou os pei-
xes da fonte. O jardim, recebeu 
nomes como Paulo de Carva-
lho, Teresa Salgueiro ou Ca-
mané, nas celebrações do 25 de 
Abril. Nele ouviu-se ópera, 
música tradicional portuguesa, 
fado, rock e jazz. Lembramo-
nos de concertos como o da 
Fábia Rebordão, dos Cais do 
Sodré Funk Connection, do 
Cadernos de Viagens, do Pz, 

da Cristina Branco, Beatriz 
Pessoa, Jacqui Naylor ou 
Martha Ren, só para citar al-
guns. Ao luar, em duas noites de 
verão, assistiu-se a cinema e 
uma vez por mês a Feira de Ar-
tesanato enche o jardim de mais 
cor.
Estes foram 730 dias de cresci-
mento e consolidação de públi-
cos. Contudo, temos mais pla-
nos para entrar no terceiro ano, 
com mais exposições, ateliers li-
gados à jardinagem e ao am-
biente, ciclos de cinema e outras 
atividades. 
Parece-nos que temos motivos 
para festejar e assim, à seme-
lhança das comemorações do 
primeiro aniversário, celebra-
mos este segundo com um mês 

repleto de iniciativas. Damos 
início às festividades com o 
Mercado do Fado, dias 30 de 
agosto e 1 de setembro. Iniciati-
va dedicada à promoção e venda 
de produtos nacionais e sessões 
de Fado, organizadas por escolas 
de Fado. No fim de semana se-
guinte, mantemos o mote do 
Fado, no dia 7 de setembro, às 
17h00, com o concerto de Ri-
cardo Ribeiro, um dos mais 
consagrados nomes do Fado, 
que apresentará algumas das 
canções do seu novo álbum 
“Respeitosa Mente” e outras 
tantas canções que marcam a 
sua carreira, num espetáculo 
único e arrebatador. No dia 8 
de setembro, Pedro Maldito, 
anima a tarde do jardim do Pa-
lácio, com o seu Trio de Infa-
mes, para apresentar as canções 
que irão compor o seu primeiro 
álbum «Histórias de um Sécu-
lo Passado». As noites deste fim 
de semana, serão animadas por 
uma sessão de cinema, com o 
regresso do Ben�ca ao Luar, 
pelas 21h30.
Chegamos, deste modo, a meio 
do mês de setembro e, nos dias 
13, 14 e 15, convidamos todos 
a vestirem-se a rigor e a entrar 
connosco num festival único e 
de espírito revivalista – o Bal-
daya Vintage Festival – um 
evento de conceito «vintage», 
que contará com concertos 
(entre os quais se destaca o dos 
Lucky Duckies, no dia 14), DJ 

sets, makeup, mostras de roupa, 
desfiles de pin-ups, carros e 
motas.
Entre os dias 18 e 21 de setem-
bro, damos lugar ao teatro com 
uma adaptação da obra de Eça 
de Queirós, «Os Maias», pelo 
Grupo de Teatro Amador de 
Benfica.
Por fim, terminamos o mês 
com o Lisboa Connection 
Fest, um evento para os aman-
tes do Blues & Folk. Em dois 
dias de festival, celebrar-se-á o 
Blues e a Folk, colocando a ci-
dade de Lisboa, e em particular 
o nosso Bairro, no circuito in-
ternacional destes dois estilos 
musicais. Martin Harley e os 
Budda Power Blues são nomes 
já confirmados. A não perder, 
nos dias 27 e 28 de setembro.
Estamos a planear um mês re-
cheado de diversão para todos 
os gostos e não podemos deixar 
de contar com a presença de 
todos, para mais um momento 
de celebração da cultura em 
Benfica.
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4 A 7QUI,SEX,
SÁB,DOM
FEIRA MEDIEVAL DE BENFICA
Parque Silva Porto
Entrada (válida para 4 dias <12 anos): 1€

6,13,20,27SÁB 9H30
CLUBE DE CORRIDA E 
CAMINHADA
Complexo Desportivo de Ben�ca*

6SÁB10H00-18H00
FEIRA DE ARTESANATO DE 
BENFICA 
Rua das Garridas*

3,10,17,24,31 
QUA 18H45
CLUBE DE CORRIDA E 
CAMINHADA
Complexo Desportivo de Ben�ca*

17 A 21QUA A DOM
MERCADO TÃO PORTUGUÊS
Estrada de Ben�ca (junto à Nilo)*

28DOM 10H-18H
FEIRA DA BAGAGEIRA
Mercado de Ben�ca*

2,3TER,QUA 21H30
MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA
CÍCERO (A SOLO)
Bilhetes: Geral: 15€. Palcos de Ben�ca: 12€

5,6,12,13SEX,SÁB 

21H30 7,14DOM 16H00
TEATRO |”CHEGA P’RA TODAS”
GRUPO DE TEATRO AMADOR 
DE BENFICA
Bilhetes: Geral: 3€. Palcos de Ben�ca: 
2,40€

14DOM 11H30
CINEMA-INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA 
PELO PAÍS
Bilhetes: Geral: 3€. Palcos de Ben�ca: 2,40€

20,21SEX,SÁB 
15H00,17H00 E 21H00 
DIOGO PINTO VOCAL STUDIOS 
EM CONCERTO
Bilhetes: Geral: 8€. Palcos de Ben�ca: 6,40€

6 A 30
“ART´OEST INTERNACIONAL” 
VERNISSAGE COM 
APRESENTAÇÃO DA ARTE 
KIMBANGU
Sala Joanna Baldaya*

1 A 5SEG A SEX 19H–21H
CURSO  
“HISTÓRIA  
DO CINEMA AMERICANO”
Salão Nobre
Entrada paga mediante inscrição
Inscrições: formacoes@cine-reactor24i.com

6SÁB 14H00-17H00
TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA  
Sala de Reuniões*

6SÁB 15H00-17H00
LANÇAMENTO DO LIVRO 
“SUSSURROS” DE CONCEIÇÃO 
FERREIRA (IN-FINITA)
Biblioteca*

7 DOM 11H00 - 12H30
SARAU POÉTICO (IN-FINITA)
Biblioteca*

7,14 DOM 21H-23H
ESPETÁCULO TEATRO 
COMUNITÁRIO
O BAILE “MASSA HUMANA” 
Jardim*

11,18,25QUI 15H-17H
TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA
REUNIÃO SEMANAL
Sala de Reuniões

12SEX 21H00
ART´OEST INTERNACIONAL: 
PASSAGEM DE MODELOS 
“MODA SIM! COM HISTÓRIA 
AINDA MELHOR.”
Jardim*

13SÁB 14H00-18H00
“GET TO KNOW LISBONPH”
Salão Nobre

14SÁB 15H30-16H30H
LANÇAMENTO ENTRE 
PALAVRAS: EMOÇÕES EM 
VERSO - RICARDO FONSECA 
Biblioteca*

20SÁB 10H-18H
WORKSHOP “EDUCAR COM 
DISCIPLINA POSITIVA E 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL”
Salão Nobre
Entrada paga mediante inscrição

26SEX 16H30-17H30
COMEMORAÇÃO DO DIA DOS 
AVÓS
 “JOGOS DE ONTEM, 
BRINCADEIRAS DE HOJE”
Jardim
Entrada gratuita com inscrição: 
palaciobaldaya@gmail.com

28DOM 11H00-12H30
LANÇAMENTO CONEXÕES 
ATLÂNTICAS (INFINITA)
Biblioteca*

28DOM 15H00-17H00
LANÇAMENTO ENTRE VERSOS 
PINCELADAS POÉTICAS - 
MANUELA FRADE (INFINITA)
Biblioteca*

1,3,5,31 SEG,QUA, 
SEX,QUA 17H-18H
HISTÓRIAS NA LUDOTECA
Entrada livre mediante inscrição /M3
Inscrições: tatianacarmo@jf-ben�ca.pt ou 
212 696 799

6,13,27SÁB 11H-12H
CONTA-ME UMA HISTÓRIA
Ludoteca
Entrada livre /M3

EM JULHO FAZEMOS O QUÊ? 

* Entrada Livre


