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natal 
no bairro
Um mundo mágico para 
descobrir em Benfica Pág. 6

jornal

46 novas casas 
entregues 
no bairro 
da boavista Pág.4

gala sénior 
no palácio 
baldaya Pág.10

Mais um momento 
de animação e convívio para  
os seniores de Benfica.

comércio localhabitação seniores

Mercado de benfica 
coM horário especial 
para as coMpras 
de natal
Mais de 246 pontos de venda com tudo o que precisa 
para rechear a sua mesa de Natal Pág. 8
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38
dias de 

“natal no bairro”

246
pontos de venda  

no Mercado  
de benfica

65
participantes  

no corta a Mata´

5
 espetáculos

no Junta-te ao fado

+120
participantes 
na gala sénior

Benfica em números

8ª
edição 

Junta-te 
ao fado

500€
préMio de Mérito 

 atribuído a Melhor aluno  
do secundário

46 
novas casas  

entregues no bairro  
da boavista

21
passadeiras  

requalificadas  
no bairro das pedralvas

12
 novos lugares  

de estacionaMento
na rua da buraca
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Mais estacionaMento 
na rua da buraca

participação 
no Junta-te ao fado

prograMação 
natal no bairro

calçadas escorregadias
eM dias de chuva

46 novas habitações 
eco sustentáveis 

no bairro da boavista

regresso da iluMinação 
 de natal na av. grão vasco 

e av. do uruguai

hoMenageM pelos 45 anos 
de carreira de lena silva

arómetro
de benfica

No âmbito da 8ª edição do 
Junta-te ao Fado, o programa 
Fórum Lisboa, da Rádio 
Amália, transmitiu no dia 22 
de novembro uma emissão em 
direto a partir do Auditório 
Carlos Paredes.
O Fórum Lisboa é um progra-
ma semanal da Rádio Amália 
(92.0FM) sobre Lisboa e a 
atividade da Assembleia Mu-
nicipal com a participação dos 
deputados municipais Inês 
Drummond (PS), António 
Prôa (PSD), Diogo Moura 

(CDS) e Modesto Navarro 
(PCP), com a moderação de 
Antonieta Lopes da Costa.
Nesta emissão em direto 
foram discutidos alguns temas 
relacionados com a freguesia e 
a cidade de Lisboa, nomeada-
mente a programação cultural 
em Benfica, o apoio à cultura 
e a política de desenvolvi-
mento cultural em Lisboa. O 
programa encerrou com uma 
breve atuação da fadista Mara 
Pedro, antecipando o concerto 
dessa noite.

cultura

rádio aMália 
ao vivo  
no Junta-te 
ao fado

editorial - inês drummond

natal 
no bairro

Com o Natal, nas suas crenças, tradições  
e hábitos, aproximamos-nos do final  
de mais um ano, dos tempos de balanços  
e do renovar das esperanças  
e das resoluções para 2020.

O Natal é sempre um tempo 
especial. Especial em nossas 
casas, especial no espaço pú-
blico, com as animações que 
concretizamos para manter o 
imaginário, os valores e uma 
vivência comunitária, impor-
tantes para a coesão e para o 
comércio local.

É esse o sentido do NATAL 
NO BAIRRO, a nossa pro-
gramação diversificada de Na-
tal, nos temas, nas ofertas e 
nos espaços da freguesia que 
acolhem iniciativas, com des-
taque para o Mercado de Na-
tal no Jardim do Mercado de 
Benfica, e para os Concertos 
de Natal no Auditório Carlos 
Paredes e na Igreja de Benfica.

Esta programação permite 
continuar a dinamizar tam-
bém o nosso comércio tra-
dicional, das lojas de rua ao 
Mercado de Benfica, que es-
te ano terá um horário alarga-
do durante esta época festiva, 
para melhor servir os fregue-

ses. O nosso comércio tradi-
cional continua resiliente e 
com iniciativa, conjugando a 
coexistência de lojas antigas 
e modernas. O que for preci-
so, Benfica tem. Temo-lo dito 
e reafirmamo-lo como com-
promisso na construção de 
um território vivo, dinâmico e 
com identidade.

Uma nota especial para o es-
forço coletivo de comercian-
tes e Junta de Freguesia, que 
resultou no regresso das ilu-
minações de Natal à Aveni-
da Grão Vasco e à Avenida 
do Uruguai, após uma peti-
ção apresentada na AML. A 
Associação de Comerciantes 
de Lisboa olhou para Benfica 
e o mérito é de todos.  Ainda 
não é a iluminação que quería-
mos para celebrar esta quadra 
na freguesia, mas juntos sere-
mos capazes de conseguir no 
futuro um Natal com ainda 
mais cor.

Este é também um tempo de 

À semelhança dos anos ante-
riores, a Junta de Freguesia de 
Benfica voltou a atribuir um 
prémio de Mérito Escolar ao 
melhor aluno do secundário 
no ano letivo 2018/2019, no 
valor de 500 euros.
O Prémio foi entregue ao alu-
no Nuno Honrado, que con-
cluiu o ensino secundário com 
média de 19 valores, durante a 

cerimónia de entrega dos Pré-
mios de Mérito aos melhores 
alunos do ensino secundário 
que decorreu na Escola Secun-
dária José Gomes Ferreira, no 
passado dia 20 de novembro, 
no âmbito da comemoração 
do dia do Agrupamento de 
Escolas de Benfica.
Parabéns!

educação

Junta atribui
préMio de Mérito
escolar ao Melhor
aluno do ensino
secundário de benfica

redobrada solidariedade, de 
reencontros e de tradições re-
ligiosas e populares, em que 
procuramos contribuir para 
um ambiente público positi-
vo, acolhedor e palco das di-
nâmicas das nossas comuni-
dades. Quero aqui deixar uma 
palavra de gratidão às associa-
ções de moradores, às coletivi-
dades desportivas, a todos e a 
todas as instituições que, com 
sentido de missão social, con-
tribuem para que nesta época 
de Natal, como as restantes al-
turas do ano, tenham sempre 

respostas e ações humanitá-
rias, solidárias e de combate 
a algumas expressões menos 
positivas da vivência em meio 
urbano.

Com o Natal, nas suas cren-
ças, tradições e hábitos, apro-
ximamos-nos do final de mais 
um ano, dos tempos de balan-
ços e do renovar das esperan-
ças e das resoluções para 2020.

Continuaremos a mobilizar 
esforços e meios para respon-
der às necessidades gerais e às 
expetativas individuais. Sinto-

nizados num impulso de ser-
viço público, a Junta de Fre-
guesia, a Câmara e o Governo 
trabalharão para prosseguir o 
caminho de esperança traçado 
no inicio de mandato. A ambi-
ção é redobrada para respon-
der aos novos desafios.

Em conjunto, vamos conti-
nuar a construir uma realidade 
mais positiva para as pessoas e 
para o nosso território!

A todos um Feliz Natal e um 
Bom Ano Novo!
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desPorto

Open de Xadrez 
de Benfica

Realiza-se já no dia 1 de dezembro o 
22º Open de Xadrez de Benfica!

Este é um evento desportivo 
organizado pela Associação 

Desportiva Recreativa e Cultural da 
Mata de Benfica, em colaboração com 

a Junta de Freguesia de Benfica.
Inscrições em:  

openxadrezbenfica@gmail.com

formação

gestão de conflitos na sala de aula 
A Junta de Freguesia de Benfica promoveu uma formação de 20 horas  

em Gestão de Conflitos na Sala de Aula. A iniciativa destinou-se os 
professores de Atividades de Enriquecimento Curricular do Agrupamento  

Quinta de Marrocos e da Academia do Saber.
Esta formação teve como objetivo promover competências práticas de gestão de 

conflitos, mediar estratégias de intervenção precoce sobre fenómenos de indisciplina 
e violência na escola e, ainda, criar um ambiente mais produtivo para o ensino. 

Com este tipo de ações pretende-se melhorar a qualidade do ensino na freguesia.

formação

“Better Work 2.0”: Promover a saúde 
mental nas Profissões cuidadoras

O Palácio Baldaya recebeu a iniciativa “Better Work 2.0”, no dia 30 de 
outubro. O objetivo foi falar sobre a prevenção do burnout em profissões 
cuidadoras, promovendo a saúde mental destes profissionais ao estimular 

o espírito de equipa e entreajuda, consolidando estratégias para a gestão de 
stress, entre outras ferramentas úteis.

O evento foi organizado pelo GIRA (Grupo Intervenção e Reabilitação 
Activa), com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica.

eventos

ii encontro dos Psicólogos da 
administração local

A equipa de Psicólogos da Junta de Freguesia de Benfica participou no 
passado dia 15 de outubro, no II Encontro dos Psicólogos da Administração 

Local, no workshop com o tema “Promoção de competências 
socioemocionais em crianças e jovens”, tendo em vista a partilha de boas 

práticas desenvolvidas nas escolas da freguesia, nomeadamente, ao nível do 
desenvolvimento do Programa “Anos Incríveis”.

estacionamento

rua da buraca 
coM Mais estacionaMento
Está em fase de conclusão 
a requalificação da Rua da 
Buraca, iniciada no passado 
mês de outubro, que visa o 
aumento da oferta de esta-
cionamento e a melhoria da 
acessibilidade nesta zona.
Em 2016, a Junta de Fregue-
sia de Benfica executou uma 
primeira fase de intervenção 
na rua da Buraca, que teve 
como objetivo garantir a cria-
ção de 14 novos lugares de 
estacionamento e a melhoria 
das condições de acessibili-
dade, mobilidade, segurança 
rodoviária e de circulação 
pedonal. Depois de concluí-
da esta fase, avançou-se no 
passado mês de outubro para 

Com o objetivo de tornar Ben-
fica uma freguesia mais amiga 
do ambiente, as lâmpadas e 
candeeiros do ringue António 
Livramento foram substituídos 
por iluminação LED.

A nova iluminação foi instalada 
com recurso a uma grua que, 
por sua vez, teve de ser trazida 
para dentro do ringue por outra 
grua. A tarefa foi complexa, 
mas o resultado vale a pena!

Aproveitando a presença da 
plataforma elevatória foi tam-
bém feita a substituição da ilu-
minação no Mercado de Benfi-
ca, telhado do Palácio Baldaya e 
Complexo Desportivo do Bair-
ro da Boavista.

A Junta de Freguesia de Benfica 
dá mais um passo no caminho 
da eficiência energética, redu-
zindo o consumo e recorrendo 
uma solução mais ecológica.

sustentabilidade

ringue antónio 
livraMento coM 
luMinação led

mobilidade

avança a requalificação 
de passadeiras 
no bairro das pedralvas

espaço público

novo paviMento no parque 
infantil da Mata de benfica

Começou no mês de novembro 
a intervenção de requalificação 
de mais de 20 passadeiras 
para melhoria da acessibili-
dade pedonal no Bairro das 
Pedralvas, executada ao abrigo 
dos contratos de delegação de 

competências com o município 
de Lisboa.

Com o objetivo de adaptar as 
passadeiras para melhor servir as 
pessoas de mobilidade reduzida 
e promover medidas de acalmia 

de trânsito, esta intervenção 
tem uma duração prevista de 
120 dias e está a decorrer em 
várias artérias do Bairro das 
Pedralvas como a Calçada do 
Tojal, Rua Ary dos Santos, Rua 
Amélia Rey Colaço, Rua Aura 

Abranches, Rua João Ortigão 
Ramos e Rua Jorge Barradas.

O Bairro das Pedralvas, tem 
aproximadamente 4000 ha-
bitantes, do quais 30% com 
mobilidade reduzida, além de 

um elevado número de escolas 
quer públicas quer privadas, 
um centro de dia, comércio 
e serviços, que apresentam 
algumas dificuldades de aces-
sibilidade que têm vindo a ser 
gradualmente resolvidas.

O Parque Infantil da Mata de 
Benfica (Parque Silva Porto) 
está a ser alvo de uma interven-
ção para requalificação do pa-
vimento. O objetivo desta 
obra, que tem uma duração 
prevista de 30 dias, é substituir 
o pavimento de areão para 
melhoria da acessibilidade e 
maior conforto de utilização 
dos diversos equipamentos do 
parque infantil. Esta interven-

habitação

46 casas entregues 
no bairro da boavista
Continua a avançar a bom rit-
mo a requalificação da urbani-
zação do Bairro da Boavista. 
No passado dia 4 de novem-
bro, a Câmara Municipal de 
Lisboa entregou 46 novas ha-
bitações, no âmbito do proces-
so de demolição das velhas ca-
sas de alvenaria, que estão a ser 
substituídas por habitações eco 
sustentáveis, com tipologias 
evolutivas.

Este é um investimento que 
ronda os 60 milhões de euros, 
com o objetivo de “ter o bairro 
todo requalificado, com casas 
dignas para as pessoas poderem 
morar”, afirma o presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina.

Com tipologias T1, T2, T3 e 
T4, os 46 novos fogos inte-
gram a segunda fase, de um 

total de cinco, para a reabilita-
ção do Bairro da Boavista. O 
projeto inclui a demolição de 
118 velhas casas de alvenaria, 
cujas famílias já foram realoja-
das, para se iniciar a construção 
de mais 170 habitações.

As novas casas construídas na 
freguesia destacam-se pelos 
elevados níveis de eficiência 
energética, com a reutilização 
de água, acessibilidade para 
todos e o aumento da utiliza-
ção da luz solar, como fonte de 
energia e aquecimento.

Durante a cerimónia de entre-
ga de chaves, Fernando Medi-
na reforçou que este é um 
compromisso sério porque 
“cada lisboeta tem de ter uma 
casa digna para viver, pagando 
o que pode pagar, tratando 
bem o que é de todos”.

ção está a ser executada ao 
abrigo dos contratos de delega-

ção de competências com o 
município de Lisboa.

a última fase da intervenção 
neste arruamento, a decorrer 
numa área de cerca de 1.180 
m2, estando neste momento 
em curso a criação de mais 

12 novos lugares de estacio-
namento e a requalificação 
dos espaços envolventes.
Esta é uma zona onde existe 
muita pressão de estaciona-

mento dada a proximidade 
a vários estabelecimentos de 
restauração e às novas insta-
lações da Rádio Renascença.
Esta intervenção está a ser 

executada ao abrigo dos 
contratos de delegação de 
competências com o municí-
pio de Lisboa.

As rendas destas habitações se-
rão calculadas em função dos 
rendimentos do agregado fa-
miliar. Além das casas, está 
prevista a construção de uma 
nova escola, que arranca no 

início no próximo ano.
Com mais este passo, continua 
a mudar a face da habitação 
social em Lisboa. A freguesia 
de Benfica assume-se como 

um polo central de um projeto 
que prevê casas para todos, a 
preços acessíveis, com condi-
ções dignas e características de 
sustentabilidade ambiental e 
energética.
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30 novembro
21H00
Concerto de Câmara 
(Angelicus Duo)
Igreja de nossa Senhora do Amparo

5 DeZembro
17H00 Coro Do eXTernATo SÃo CrISTovÃo
18H30  CIrCo no bAIrro

5 DeZ A 6 jAn 
Circo no bairro
jardim do mercado

6 DeZembro
14H00 Coro Do eXTernATo GrÃo vASCo
15H30 CIrCo no bAIrro
21H00 CIrCo no bAIrro (espectáculo completo, com bilheteira)

7,8 e 14,15 DeZembro 
10H00/20H00
Feira do Artesanato 
de Benfica
rua das Garridas (baldaya)

7 DeZembro
11H00 Coro De GoSPeL DA ADb
12H00 CIrCo no bAIrro
15H00  APreSenTAÇÕeS CAF/ AAAF  

(jI n.º 1 e escola Arquitecto ribeiro Teles)

16H00  CAnTAreS Ao menIno  
Grupo de Danças e Cantares do minho

17H00 CLUbe AnDALUZ
18H30 CIrCo no bAIrro
21H00 CIrCo no bAIrro (espectáculo completo, com bilheteira)

8 DeZembro
11H00  TeATro mUSICAL InFAnTIL «o TÁrTAro» o CIrCo Do PAI nATAL
12H00 CIrCo no bAIrro
15H00 APreSenTAÇÕeS CAF/ AAAF (escola jorge barradas)
16H00   TeATro mUSICAL InFAnTIL «o TÁrTAro» o CIrCo Do PAI nATAL
17H00 Coro SÉnIor DA PenHA De FrAnÇA
18H30 CIrCo no bAIrro
21H00 | CIrCo no bAIrro (espectáculo completo, com bilheteira)

11 DeZembro
16H30
Parada 
de natal
Estrada de Benfica/Jardim do Mercado

17H30 o CorCUnDA De noTre DAme (Showcase)
18H30 CIrCo no bAIrro

12 DeZembro
10H30 e 15H00 CIrCo no bAIrro

13 DeZembro
10H30 e 15H00 CIrCo no bAIrro

14 DeZembro
10H30 APreSenTAÇÕeS AeC
11H00 Coro De GoSPeL DA ADb

12H00 CIrCo no bAIrro
15H00  APreSenTAÇÕeS CAF/ AAAF  

(escola P. Santarém e j. Salvado Sampaio)
16H00    TeATro mUSICAL InFAnTIL «o TÁrTAro» o CIrCo Do PAI 

nATAL17H00 o CorCUnDA De noTre DAme (Showcase)
17H30 ACADemIA SULY DAnCe
18H30 CIrCo no bAIrro
21H00 CIrCo no bAIrro (espectáculo completo, com bilheteira)

21H30
Ópera de natal  
(Ópera Dream events)
Auditório Carlos Paredes

15 DeZembro
11H00  TeATro mUSICAL InFAnTIL «o TÁrTAro» o CIrCo Do PAI nATAL
12H00 CIrCo no bAIrro

14H00
Concerto de natal para 
a Família (Comentado)
Igreja de nossa Senhora do Amparo

15H00  DeSFILe moTArD De PAIS nATAIS
15H00  APreSenTAÇÕeS CAF/ AAAF  

(escola Parque Silva Porto)
16H00 b bIG bAnD 
17H00  CAnTe Ao menIno, jAneIrAS e 

reIS (Planície Cantada)
17H30 SebASTIÃo AnTUneS
18H30 CIrCo no bAIrro
21H00  CIrCo no bAIrro (espectáculo 

completo, com bilheteira)

21 DeZembro 
21H00
“Cante” ao menino, 
reis e janeiras
Igreja de nossa Senhora do Amparo

21 e 22 DeZembro
11H00 mUSICAS De nATAL DA PrInCeSA FLoCo De neve

12H00 e 17H00 | CIrCo no bAIrro
DUrAnTe ToDo o DIA | AnImAÇÕeS DIverSAS

18 DeZembro A 6 jAneIro
(excepto 24, 25 e 31 de Dezembro)

21H00 CIrCo no bAIrro
(espectáculo completo, com bilheteira)

Um mUndo mágico para 
descobrir em benfica

De 30 de novembro a 6 de janei-
ro, o espírito de Natal vai conta-
giar a freguesia com a programa-
ção do “Natal no Bairro”, que 
promete muitas atividades para 
agradar aos mais pequenos, mas 
que também vão divertir os mais 
crescidos.

Diariamente, no Mercado de 
Natal, há brincadeiras para des-
cobrir nos insufláveis, pista de 
gelo natural, Fábrica de Brin-
quedos, pequenas apresentações 
do “Circo no Bairro” e carrosséis. 
Os visitantes vão poder também 
andar no comboio do Pai Natal 
e visitar a casa do mítico velhi-
nho de barbas brancas, que entra 
pelas chaminés para distribuir 
presentes. As atividades aconte-
cem no Jardim do Mercado entre 
as 10h00 e as 20h00.

Além da tenda em permanência, 
o “Circo no Bairro” vai apresen-
tar espetáculos completos com 
números aéreos, malabaristas, 
magia, palhaços, e muito mais. 
Os bilhetes custam 10€, para os 
adultos, e 8€ para as crianças. Já 
com o cartão Palcos de Benfica 
os bilhetes custam 8€ para os 
adultos e 6,5€ para os mais pe-
quenos.

Zumba, músicas de Natal da 
Princesa Floco de Neve, concer-
tos com os Coros do Externato 
São Cristóvão, Grão Vasco e 
Gospel da ADB, são algumas 
das restantes propostas do “Na-
tal no Bairro”, que vai acelerar 
ainda mais ao ritmo do Desfile 
Motard de Pais Natais, a 15 de 
dezembro.

As iniciativas do Natal no Bairro 
vão também ter lugar na Igreja 
de Nossa Senhora do Amparo, 

na Estrada de Benfica, e no Au-
ditório Carlos Paredes, com vá-
rios concertos.

Logo no dia 30 novembro, a 
partir das 21h00, destaque pa-
ra um concerto de Câmara, na 
Igreja de Nossa Senhora do 
Amparo, com a presença dos 
Angelicus Duo. A mesma igreja 
recebe também, a 15 de dezem-
bro, um concerto de Natal para 
a família, com um alinhamento 
comentado pela solista Ana Pau-
la Russo (Antena 2). A 21 de 
dezembro, a Igreja recebe o 

“Cante ao Menino”, com o 
tradicional Cante Alentejano.

Também o Auditório Carlos Pa-
redes vai receber um espetáculo 
de ópera, a 14 de dezembro. 
“Uma Ópera de Natal” trans-
porta-nos ao longo de dois sécu-
los de música de vários composi-
tores, com peças bem conhecidas 
do grande público e inspiradas 
nesta quadra festiva. “Have You-
rself a Merry Little Christmas”, 
“White Christmas”, “Ave Maria” 
ou “Jingle Bells” são algumas das 
melodias intemporais, que vai 

poder ouvir neste espetáculo.

As escolas também vão ter um 
papel durante as festividades, 
com a habitual Parada de Natal, 
que percorre a Estrada de Ben-
fica até ao Jardim do Mercado, 
no dia 11 de dezembro, a partir 
das 16h30, e as apresentações 
das CAF/AAF das escolas Jorge 
Barradas, Pedro Santarém e José 
Salvado Sampaio no Mercado de 
Natal.

Nos dias 7, 8, 14 e 15 de dezem-
bro pode visitar a Feira do Arte-

sanato de Benfica, como habi-
tualmente, na Rua das Garridas. 
Também pode fazer as suas 
compras de Natal no Mercado 
de Benfica, que disponibiliza um 
horário alargado.

A magia do Natal vai estar à solta 
em Benfica! As iluminações re-
gressam também às ruas, na 
Avenida do Uruguai e na Estrada 
de Benfica.

Esperamos a sua visita no Natal 
mais animado da cidade!
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cultura

Jogos escolares de benfica
Os Jogos Escolares de Benfica regressam 

dia 30 de novembro!
Neste primeiro momento, da 4ª 

edição, os alunos de todas as idades das 
escolas públicas e privadas da freguesia 

reencontram-se em 7 modalidades 
desportivas, neste evento que tem como 

objetivo o convívio e o desporto e que une 
todos os alunos das escolas de Benfica.
As inscrições devem ser feitas junto dos 

monitores CAF nas escolas.

seniores 

corcunda notre dame 
sessão Para seniores

A matiné de dia 19 de novembro do musical “Corcunda de Notre Dame” 
foi de entrada livre e dedicada aos seniores da freguesia!

O Auditório Carlos Paredes foi pequeno para acolher todos aqueles que 
quiseram assistir a esta fantástica adaptação musical da conhecida história 

de Quasimodo e Esmeralda.

educação

academia dO SaBer já tem nataçãO!
Iniciou na passada sexta feira, dia 8 de novembro, mais uma atividade extra na 

Academia do Saber.
Para além de Música, Teatro/Escrita Criativa, Dança, Rugby e Judo, os alunos da 
Academia do Saber podem agora usufruir também, todas as sextas feiras, de aulas 

de Natação no Complexo Desportivo da Boavista.
A Academia do Saber, é um projeto de Apoio ao Estudo e Ocupação de tempos 

livres para os alunos do 2º ciclo das escolas de Benfica, disponibilizado pela Junta 
de Freguesia de Benfica. Diariamente entre as 14h e as 19h, a Academia do Saber 

conjuga o Apoio ao Estudo Diário com ateliers lúdico-pedagógicos.

desPorto

taça de VeteranOS
Na segunda feira, dia 18 novembro, jogou-se mais uma jornada da 

Taça de Veteranos 2019 de futebol 7, desta vez com a participação dos 
vogais da cultura e educação, Ricardo Marques, e do desporto, Frederico 

Sequeira, que vestiram a camisola da equipa da Junta de Freguesia de 
Benfica.

A Taça de Veteranos conta com 10 equipas inscritas e os jogos decorrem 
no Campo do Clube do Social no Bairro da Boavista, todas as segundas 

feiras, até dia 2 de dezembro, data em que se joga a grande final.

comércio tradicional

Mercado de benfica 
coM horário alargado 
para as coMpras de natal

Já começou os preparativos 
para o Natal? A escolha de 
presentes, as compras para a 
ementa, com os doces tradi-
cionais e os pratos típicos desta 
época especial?
Não é preciso dar muitas vol-
tas à cabeça, porque tudo o 
que precisa vai encontrar no 
Mercado de Benfica! Nesta 
quadra natalícia, o horário vai 
ser alargado a pensar em quem 
nos visita, para que possa fazer 
as suas compras de forma có-
moda no comércio tradicio-
nal.
Nos dias 6, 13 e 20 de dezem-
bro (sextas-feiras) o Mercado 

de Benfica vai estar aberto en-
tre as 7h00 e as 14h00 e entre 
as 16h00 e as 19h00. Nos sá-
bados de 7, 14 e 21 de dezem-
bro poderá fazer as suas com-
pras entre as 7h00 e as 18h00.
Nos dias 23 e 30, o horário 
será entre as 7h00 e as 14h00 
e nas vésperas de Natal e Ano 
Novo, vai compreender o pe-
ríodo entre as 7h00 e as 
15h00. Finalmente, nos dias 
25 e 26 de dezembro e, ainda, 
a 1 e 2 de janeiro, o Mercado 
de Benfica vai estar encerrado.
Neste espaço pode encontrar 
uma grande variedade de pro-
dutos para rechear a sua mesa 

de Natal, nesta época de reu-
niões familiares. O peixe, a 
carne, vegetais e frutas frescas, 
enchidos, queijo, pão, mel, 
entre outras iguarias. Pode já 
começar a pensar também na 
entrada no novo ano, e com-
prar as passas e o champanhe!
No total, são mais de 246 
pontos de venda, que incluem 
também artigos para o lar, 
vestuário e calçado, bijuterias, 
flores e cosmética. Aqui vai 
encontrar o presente de Natal 
ideal!
Opções para todos os gostos 
num espaço com mais de 
2000 metros quadros e 240 

comerciantes. No fim, nem 
tem de carregar as compras 
para casa. Sabia que os seus 
sacos podem ser entregues ao 
domicílio? Um projeto que 
começou em abril deste ano e 
tem vindo a ser um sucesso, 
com mais de mil entregas por 
mês. Os clientes particulares 
devem estar num raio de 20 
km e fazer uma encomenda 
mínima de 5€. O horário para 
a entrega das encomendas é 
entre as 15h00 e as 20h00.
Quanto aos clientes profissio-
nais, o valor mínimo de com-
pras é de 50€, numa distância 
até 5 km. As encomendas são 

entregues entre as 9h00 e as 
11h00.
Motivos que já seriam mais do 
que suficientes para fazer as 
suas compras no Mercado de 
Benfica! No entanto, há tam-
bém um sorteio de cinco ca-
bazes de Natal nos dias 6, 
13, 17, 20 e 24 de dezembro. 
Por cada 10€ de compras, 
tem direito a um cupão.
O Mercado de Benfica é um 
espaço que faz parte da histó-
ria da freguesia e um polo co-
mercial de extrema importân-
cia desde que abriu portas, em 
1971.

cultura

dias da edição independente celebrados eM benfica
Nos dias 23 e 24 de novembro, 
o Palácio Baldaya recebeu o 
CONTEXTA | Dias da Edição 
Independente, um evento que 
reuniu cerca de 30 expositores 
de editores, livreiros e ilustrado-
res independentes, assim como 
apresentações de livros, conver-

sas acerca dos desafios da edição 
em Portugal, uma oficina de ti-
pografia, projeções de documen-
tários e concertos. Os mais novos 
puderam participar nas oficinas 
infantis do Mini ConteXta. 
Dois dias de celebração da edi-

ção independente, organizados 
pela Edita_X - oficina de edição, 
sediada no Palácio Baldaya, que 
se apresentou ao público neste 
festival, através do lançamento 
dos seus primeiros livros. A Edi-
ta_X pretende ser uma referência 
na edição de temas atuais e de-

bate de literatura, de ficção e de 
não-ficção, primando sempre 
por edições que se destaquem 
pelo seu carácter precursor, e até 
transgressor, nos textos e nas 
imagens.
 

cultura

“a casa do papel”: 
coMédia sobre 
uM assalto invulgar 
ao banco de portugal

cultura 

auditório carlos paredes 
cheio para ouvir 
as grandes vozes do fado

A “Casa do Papel” é a nova pro-
dução da Caixa de Cena, a com-
panhia de teatro residente do 
Auditório Carlos Paredes e tem 
estreia marcada para o dia 3 de 
janeiro.
Conhece a famosa série espanho-
la “La Casa de Papel”, em que 
um grupo de assaltantes entra na 
Casa da Moeda de Espanha? Es-
queça tudo o que já viu! Nesta 
sátira à versão original, o assalto é 
ao Banco de Portugal mas nada 
acontece como planeado.
Uma comédia hilariante, em que 
o consagrado ator Victor Espadi-
nha, com mais de 60 anos de 
carreira, se junta a Carla Vascon-

celos e Ricardo Castro. Na peça, 
um conhecido vigarista chamado 
Acácio recruta o filho, Sandro, e 
a ex-namorada do filho, Rute, 
para um assalto invulgar ao 
Banco de Portugal. Os métodos 
artesanais, os delírios de grandeza 
e um gritante erro de georrefe-
renciação trocam as voltas aos 
assaltantes, que acabam por não 
entrar no lugar pretendido.
A diversão está garantida neste 
original de João Lopes Dias, en-
cenado por Ricardo Castro, que 
promete fazer soltar muitas gar-
galhadas.
Os bilhetes vão estar brevemente 
à venda nos locais habituais.

A 8ª edição do “Junta-te ao 
Fado” foi um sucesso e voltou 
a reunir em Benfica alguns dos 
grandes nomes do panorama 
do fado na atualidade, entre os 
dias 15 e 23 de novembro.
O Auditório Carlos Paredes 
encheu para ouvir nomes como 
Anabela, Mestre Vital Assun-
ção, Mara Pedro, Lena Silva e 
os alunos da Escola de Fado da 
UNISBEN. O objetivo deste 
evento, organizado pela Junta 
de Freguesia de Benfica, é 
promover o fado e oferecer à 
população uma gama de even-
tos culturais com intérpretes e 
artistas de qualidade.
Anabela foi a primeira a subir 
ao palco, ela que se tornou co-

nhecida do grande público por 
ter representado Portugal no 
Festival Eurovisão da Canção, 
pelos trabalhos como cantora a 
solo e também pelas peças que 
tem vindo a protagonizar no 
teatro musical.
O Mestre Vital Assunção, 
um dos grandes guitarristas 
portugueses ligados ao fado, 
assinalou aqui os seus 50 anos 
de carreira. O concerto contou 
com as vozes da Escola de Fado 
do Mestre Vital Assunção e 
com o guitarrista Arménio de 
Melo. 
Destaque também para o con-
certo de Mara Pedro, fadista 
de apenas 20 anos, mas que 
encantou o público com o 

seu talento. Já editou quatro 
álbuns, o primeiro com apenas 
11 anos. Compõe e escreve as 
suas canções e já ganhou inú-
meros prémios e distinções, em 
Portugal e no estrangeiro.
Lena Silva, um grande nome 
do fado e residente em Benfica, 
foi também aqui homenageada 
pelos seus 45 anos de carreira, 
num concerto muito especial 
que esgotou o Auditório Carlos 
Paredes.
Todos estes concertos trouxe-
ram um brilho especial ao Au-
ditório Carlos Paredes, dando 
voz a um património nacional: 
o fado.

 06, 13 e 20  07h00/14h00 e 16h00/19h00
 07, 14 e 21 07h00/18h00
 23 e 30 07h00/14h00
 24 e 31  07h00/15h00
 25,26,01 e 02  encerrado
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desPorto
cluBe de cOrrida e 

caminhada em alcOchete
O Clube de Corrida e Caminhada 
promoveu mais uma iniciativa, no 

passado dia 16 de novembro!
Três dezenas de participantes 

percorreram um percurso de 8 km em 
Alcochete, entre o polo de animação 

ambiental, o passeio do Tejo e a praia, 
durante uma manhã de sol.

educação

 “eu é que Sei?”  
na eScOla jOSé SalVadO 

SampaiO
O passado dia 22 de novembro foi diferente na Escola José Salvado Sam-

paio, com a presença de uma equipa do programa “Eu é que Sei” da Rádio 
Comercial, para recolher as “opiniões” das crianças desta escola e ouvir as 

respostas mais honestas e incríveis às perguntas mais simples!

cultura

noite de fados 
nas pedralvas

Realizou-se no passado dia 23 de novembro, na sala dos Castelinhos das 
Portas de Benfica a 5ª Noite de Fados da Associação de Moradores do 

Bairro das Pedralvas.
Um jantar e uma noite de fados memorável, que contou com a ajuda 
especial da vogal dos Direitos Socias da Junta de Freguesia de Benfica, 

Carla Rothes, e do vogal do Desporto, Frederico Sequeira 

ambiente

ação de sensibilização 
proMove reciclageM 

Benfica recebeu uma ação de sensibilização para promover a reciclagem, 
que passou pela sede da Junta de Freguesia e pela Escola Básica Quinta de 

Marrocos, onde foram também distribuídos livros aos alunos.
O objetivo foi assinalar o Dia Internacional dos Resíduos Elétricos, 

alertando para a forma correta de reciclar equipamentos elétricos, pilhas e 
embalagens.

Porque ajudar o ambiente é um compromisso de todos!

seniores

gala sénior 
no baldaya

cultura

quarta edição da 
corrida “corta a Mata”

A Junta de Freguesia de Ben-
fica organizou, mais uma vez, 
a Gala Sénior Solidária! O 
evento teve lugar no Palácio 
Baldaya, nos dias 26 e 27 de 
novembro, e voltou a ser um 
êxito, contando com mais de 
150 participantes.

Este é mais um momento de 
animação e convívio para os 
seniores de Benfica, além do ca-
rácter solidário da festa. O valor 
de 5€, correspondente a cada 
inscrição, reverteu a favor do 
Lar das Pedralvas - Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental.

A Gala Sénior é mais um 
incentivo ao envelhecimento 
ativo e saudável, que tem vindo 
a ser promovido pela Junta de 
Freguesia de Benfica. Uma 
festa recheada de glamour e 
animação!

Mais de 65 participantes estive-
ram presentes na quarta edição 
da corrida “Corta a Mata”!
Foi um sábado de manhã di-
ferente, em família, no Parque 
Silva Porto, com cinco provas 
distintas. Destinadas a todos os 
níveis de forma física, as opções 

consistiam numa corrida de 5 
km, uma corrida para menores 
de 13 anos, na distância de 1 km, 
corrida Grávidas (1 km), corrida 
de 2 km e uma caminhada de 1 
km.
Esta atividade, organizada pela 
Junta de Freguesia de Benfica, é 

gratuita e pretende promover o 
desporto, o convívio e a inclusão, 
num momento competitivo. 
O “Corta a Mata” voltou a ser 
um sucesso e demonstrou que a 
prática desportiva familiar tam-
bém pode ter uma componente 
pedagógica.

eventos

Mercado 
de s. Martinho 
no palácio baldaya”

centro clínico

rastreio gratuito 
ao cancro 
da próstata

Quem quer quentes e boas? 
Chegou a época das castanhas 
e, como já vem sendo hábito, 
realizou-se mais um Mercado de 
S. Martinho em Benfica.
Entre os dias 9 e 11 de novem-
bro, o jardim do Palácio Baldaya 
foi invadido pelos aromas 

próprios do outono, num fim-
de-semana em que não faltaram 
as tasquinhas com comes e 
bebes, o artesanato e a animação 
musical com a Escola de Fado da 
Unisben, os Cantores Malditos 
e o grupo de Cante Alentejano 
“Planície Cantada”.

A encerrar a iniciativa, teve lugar 
o Magusto Sénior, que já se tor-
nou uma tradição na freguesia. 
Foram distribuídas castanhas 
assadas e jeropiga para acompa-
nhar. A música esteve a cargo da 
Unisben, desta vez com o Grupo 
de Cavaquinhos!

O Centro Clínico de Benfica 
promoveu um rastreio gratuito 
ao cancro da próstata.
A iniciativa dirigiu-se aos ho-
mens a partir dos 40 anos ou com 
historial da doença na família, e a 
familiares que pretendiam saber 
mais sobre este problema. Os 
participantes tiveram a oportuni-
dade de conversar com o médico 
urologista do Centro Clínico, de 

forma individualizada, sobre as 
medidas de prevenção e sinais a 
que devem estar atentos.
A iniciativa é promovida pela 
Junta de Freguesia de Benfica e 
integra-se no movimento mun-
dial “Novembro Azul”, um mês 
que dedica especial atenção à 
saúde do homem, para cons-
ciencializar a população para as 
doenças masculinas.

juventude

doçura ou 
travessura? 
halloween cheio 
de atividades

O Halloween em Benfica foi 
mesmo assustador! A Junta 
de Freguesia promoveu uma 
série de atividades e o Palácio 
Baldaya recebeu uma festa 
temática com centenas de 
crianças da CAF/AAAF das 
escolas de Benfica e das AEC 
do Agrupamento de Escolas 
Quinta de Marrocos.
Um lanche fantasmagórico, 
baile de Halloween e um con-
curso de máscaras animaram a 
tarde e o Palácio Baldaya, que 
depois se transformou num 
Palácio do Outro Mundo, 

com um escape room. Um ce-
nário assustador e misterioso, 
do qual foi difícil sair. Houve 
também jogo de cluedo no 
Bairro do Calhariz e um 
outro escape room no Bairro 
da Boavista, dinamizado pelo 
ReTrocas.
A dança também fez parte 
do programa especial de 
Halloween, com uma aula 
especial de Zumba no Com-
plexo Desportivo de Benfica, 
aberta a todos os que quiseram 
participar.
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30 novsáb 21h00
coNcerto de câmara  
aNgelicus duo
Igreja Nossa Senhora do Amparo*
 

1doM 09h-19h
22º oPeN xadrez beNFica
Complexo Desportivo Benfica
Gratuito mediante inscrição
 

2seg 20h00
FiNal da taça  
veteraNos
Clube Desportivo e Social do Bairro da 
Boavista*

7,14,21,28 
sáb 9h30
clube de corrida  
e camiNhada
Encontro: C. Desportivo de Benfica**
 

7,8,14,15 
sáb,doM10h00- 20h00
Feira do artesaNato  
de beNFica
Rua das Garridas*
 

11qui16h30
Parada de Natal 
Estrada de Benfica – Jardim do Mercado

12qui8h00
camiNhada séNior
miradouros de lisboa
Gratuito mediante inscrição

 

15doM14h00
coNcerto de Natal Para  
a Família (comeNtado) 
Igreja Nossa Senhora do Amparo*
 

16/22seg/doM
semaNa Natalícia
Complexo Desportivo de Benfica
Gratuito mediante inscrição
 

19/22qui/doM
Feira de Natal
Praça do Fonte Nova*

19,20 
qui,seX10h00–18h00

21sáb 10h00 – 12h30
JuNta No bairro
memória ativa séNior, 
biblioteca itiNeraNte, 
atividades lúdicas e 
desPortivas
Mercado de Benfica**
 

21sáb21h00
caNte ao meNiNo,  
JaNeiras e reis 
Igreja Nossa Senhora do Amparo*

22doM10h00-18h00
Feira da bagageira
Mercado de Benfica*
 

 

1,8,15,22,29 
doM15h00

7,21,28sáb15h00

14sáb11h00
musical iNFaNtil
o corcuNda de Notre dame
bilhetes Geral: adulto 10€ / criança 8,50€; 
palcos de benfica: adulto 8€ / criança 6,80€

7sáb17h00
tertúlia Poética américa 
miraNda*
 

14sáb21h30
uma óPera de Natal
oPera dream eveNts
bilhete Geral: 8€; palcos de benfica: 6,40€

 19qui21h30
música Portuguesa
José assis
bilhete Geral: 8€; palcos de benfica: 6,40€

 
 

4,11,18qua17h -18h
histórias Na ludoteca 
entrada livre mediante inscrição: 
tatianacarmo@jf-benfica.pt ou  
212 696 799

13,27seX18h30-20h00
clube de leitura
Biblioteca
entrada livre mediante inscrição:  
geral@oficinaeditax.com
 

14sáb15h00
coNcerto de Natal  
Para bébés
entrada livre mediante inscrição: 
palaciobaldaya@jf-benfica.pt

15doM 11h30
ciNema-iNFaNtil 
FilmiNhos à solta Pelo País
Salão Nobre
bilhete Geral: 3€; palcos de benfica: 2,40€
 

21sáb11h00-12h00
histórias Na ludoteca
coNto de Natal
entrada livre mediante inscrição (maiores 
de 3 anos)
inscrições: tatianacarmo@jf-benfica.pt ou 
212 696 799

*entrada Livre **Gratuito

em dezembro fazemos o qUÊ? 

30 novembro 21H00

Concerto de Câmara 
(Angelicus Duo)
Igreja de nossa Senhora do Amparo

15 DeZembro 14H00

Concerto de natal para 
a Família (Comentado)
Igreja de nossa Senhora do Amparo

21 DeZembro 21H00

“Cante” ao menino, 
reis e janeiras
Igreja de nossa Senhora do Amparo

14 DeZembro 21H30

Ópera de natal  
(Ópera Dream events)
Auditório Carlos Paredes

7,8 e 14,15 DeZembro 10H00/20H00

Feira do Artesanato 
de Benfica
rua das Garridas (baldaya)

5 DeZembro A 6 jAneIro

Circo  
no bairro
jardim do mercado

11 DeZembro 16H30

Parada 
de natal
Estrada de Benfica/Jardim do Mercado

Programação completa em www.jf-benfica.pt


