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“caMinhadas sénior”  
até ao final do ano
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coM + 65 anos
eM benfica

918 
idosos sinalizados 
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casa da ajuda 
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piscinas de benfica 
recebeM certificação 

de qualidade

avança a construção 
da nova casa da  

“ajuda de berço” eM benfica

casa cheia nos concertos 
da nova teMporada do 

auditório carlos paredes

estacionaMento
eM 2ª fila 

na av. do uruguai

prograMas  
de apoio sénior 

eM benfica

transtorno causado 
pela obra da 

av. goMes pereira

projeto “+ativo”  
vence préMio  

bpi la caixa sénior

arómetro
de benfica A assinatura da carta de compro-

misso do Projeto Radar decorreu, 
no dia 16 de outubro, nos Paços do 
Concelho da Câmara Municipal 
de Lisboa, marcando o arranque da 
iniciativa na freguesia de Benfica, 
que integra a 3ª fase deste projeto.
O Projeto Radar é uma iniciativa 
conjunta de várias entidades, entre 
as quais a Câmara Municipal de 
Lisboa e a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa, que pretende 
sinalizar idosos com mais de 65 
anos em situação de carência ou 
isolamento em Lisboa, procurando 
cuidar e dar a melhor resposta às 

suas necessidades. Este projeto tem 
igualmente o intuito de fortalecer 
as redes de apoio informal e o 
sentimento de comunidade, uma 
vez que conta com a capacidade 
de mobilização e participação da 
própria comunidade, nas suas rela-
ções de vizinhança e proximidade, 
o que permitiu criar uma rede 
que monitoriza e alerta perante 
situações de risco.
A cerimónia contou com a presen-
ça de Inês Drummond, e dos vo-
gais Carla Sofia Rothes e Ricardo 
Marques, a representar a Junta de 
Freguesia de Benfica.

seniores

assinatura da carta 
de coMproMisso do  
projeto radar

editorial - inês drummond

velhos 
só MesMo  
os trapos
assumimos desde início, uma gestão autárquica 
orientada Para todas as idades Presentes no nosso 
território, valorizando a imPortância e o PaPel  
de todos na comPosição de uma comunidade viva, 
dinâmica e coesa, no resPeito Pelas diFerenças e 
Pelas esPeciFicidades.

Os mais velhos têm de ser cada vez mais uma 
mais-valia das comunidades e têm de ter ao seu 
alcance serviços e condições para usufruírem de 
um envelhecimento ativo, com padrões de 
qualidade de vida e de conforto. 

O aumento da esperança de 
vida e o envelhecimento da 
população colocam óbvios 
desafios à gestão pública, exi-
gindo uma reorganização das 
respostas para corresponder 
às realidades tradicionais e às 
novas necessidades da popu-
lação sénior.

Outubro é o mês em que co-
memoramos o Dia Interna-
cional do Idoso e o Dia Mun-
dial da Terceira Idade, mas em 
Benfica e na cidade de Lisboa, 
há uma preocupação perma-
nente e sustentada com as ne-
cessidades e as expetativas dos 
cidadãos com maior experiên-
cia de vida, integrados no nos-
so ambiente urbano.

É por isso que, por iniciati-
va da Junta ou em articula-
ção com a Câmara Municipal 
de Lisboa, a PSP ou a Santa 
Casa da Misericórdia de Lis-
boa entre outras instituições 
da freguesia, concretizamos 
em 2012 programas como o 
GIRO-Grupo de Interven-
ção de Rua, orientado para 

as situações de carência eco-
nómica e isolamento; os pro-
gramas SOS REPARAÇÕES, 
TRANSPORTE SOLIDÁ-
RIO e, mais recentemente, 
os projeto RADAR e CASA 
ABERTA, destinados a cor-
responder a necessidades dos 
nossos idosos em termos de 
conforto, mobilidade e acessi-
bilidade às habitações.

Estes são programas que 
acrescentam valor aos servi-
ços da junta e do município, 
que são sinal do nosso com-
promisso com a população sé-
nior e com o desafio de valo-
rizar a experiência de vida, os 
seus saberes e as suas vivên-
cias, como parte integrante de 
uma mudança de mentalida-
des e de modelo de organiza-
ção da sociedade. Os mais ve-
lhos têm de ser cada vez mais 
uma mais-valia das comunida-
des e têm de ter ao seu alcance 
serviços e condições para usu-
fruírem de um envelhecimento 
ativo, com padrões de qualida-
de de vida e de conforto. Ve-
lhos são só mesmo os trapos.

O BPI e a Fundação ”la Caixa” 
entregaram no dia 17 de outu-
bro, o Prémio BPI ”la Caixa” Se-
niores - 750 mil euros para apoiar 
27 projetos destinados a apoiar 
pessoas com mais de 65 anos e os 
seus cuidadores.
O projeto “+ Ativo”, apresentado 
pelo Centro Social e Paroquial da 
Nossa Senhora do Amparo em 
parceria com a Junta de Freguesia 
de Benfica, foi um dos 27 selecio-
nados, e pretende combater o 
isolamento e promover a melho-
ria da qualidade de vida dos se-
niores da freguesia, através de 
banco de ajudas técnicas, ativida-

des intergeracionais, programa 
Memória Ativa Senior, entre ou-
tros.
Melhorar o bem-estar da popula-
ção sénior é o propósito deste 
programa, que recorre a soluções 
inovadoras de realidade virtual 
para dinamizar atividades de esti-
mulação que retardem a deterio-
ração das competências físicas, 
cognitivas e emocionais.
A cerimónia de entrega do pré-
mio teve lugar a 17 de outubro, 
Dia Internacional da Erradicação 
da Pobreza, e contou com a pre-
sença de Carla Rothes, vogal dos 
Direitos Sociais.

Candidaturas

projeto “+ativo” 
distinguido coM 
préMio bpi “la caixa”

É com esse espírito que a Jun-
ta de Freguesia se posiciona, 
quando desenvolve o projeto 
inovador Memória Ativa Sé-
nior ou quando apoia o Cen-
tro Social e Paroquial da Nos-
sa Senhor do Amparo de 
Benfica no desenvolvimen-
to de iniciativas que estimu-
lem as funções cognitivas, re-
tardem a deterioração das 
competências físicas, cogni-
tivas e emocionais e promo-
vam o convívio em comunida-
de. Um envelhecimento ativo, 
com uma mente sã, mas tam-
bém com um corpo são, para 

o qual podem contribuir ativi-
dades como as dos programas 
CAMINHADAS SÉNIIOR, 
Benfica Ativa + 60, as pro-
postas da AGENDA CUL-
TURAL SÉNIOR, as suges-
tões das FÉRIAS SÉNIOR e 
as diversas oportunidades ge-
radas na freguesia e fora dela 
para assegurar convívios inter-
geracionais, momentos de la-
zer e contactos com diversas 
fontes de conhecimento.

A freguesia de Benfica tem no 
seu território cerca de 10.723 
cidadãos residentes com mais 

de 65 anos. Valorizamos a ri-
queza das suas experiências 
de vida e trabalhamos para 
que tenham as melhores con-
dições possíveis para um en-
velhecimento ativo em espa-
ço público e nos seus espaços 
privados.

Outubro foi o mês da popu-
lação sénior. Em Benfica e na 
cidade de Lisboa, trabalhamos 
para que todos os meses sejam 
tempo de valorizar, responder 
e envolver os cidadãos com 
maior experiência de vida. Por 
eles, por todos nós.
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espaço públiCo

Nova SiNalização 
vertical

Já está a decorrer a empreitada de 
substituição da sinalização vertical 

no sentido de aumentar a segurança 
rodoviária na freguesia.

Esta empreitada, está a ser realizada 
pela Junta de Freguesia de Benfica, no 
âmbito do Contrato de Delegação de 
Competências assinado com a CML.

Cultura

viagens na Minha terra ruMo a golegã! 
A Festa do Cavalo na Golegã é a próxima atividade do programa “Viagens na 

Minha Terra” e acontece já nos próximos dias 9 e 10 de novembro!
Tratam-se de dois passeios de um dia à tradicional Feira Golegã que volta a acolher 

criadores de cavalos, provas desportivas e atividades destinadas aos profissionais, 
amadores ou simples curiosos do mundo equestre.

Junte a família ou um grupo de amigos e venha conhecer uma das mais belas 
tradições,de Portugal!

Inscrições no Palácio Baldaya, de segunda a sexta feira, entre as 10h00 e as 18h00 
ou em www.jf-benfica.pt. Custo: 5€/dia | Refeições: a cargo do participante

eduCação

Workshop Doces paleo
O refeitório da Escola José Salvado Sampaio recebeu, no dia 9 de outubro, 

um workshop de confeção de Doces Paleo para as cozinheiras dos refeitórios 
escolares da freguesia, no âmbito do Projeto Refeições Escolares Saudáveis.
Um agradecimento especial à formadora, Ausenda Castanheira, doceira do 
restaurante “O Batista” em Benfica, pela simpatia, amabilidade e partilha 

destas receitas.
O vogal da Educação e Cultura, Ricardo Marques, marcou presença  

nesta iniciativa.

saúde

Dia MunDial Do aVc 
assinalaDo eM Benfica

O Dia Mundial do AVC assinalou-se a 29 de outubro e o Palácio 
Baldaya recebeu uma sessão de educação para a saúde, com entrada livre.

Uma iniciativa da Junta de Freguesia de Benfica, em parceria com a 
UCC Unidade Integrar na Saúde.

DESpORtO

benfica participa na 
coMMunity chaMpions 
league portugal
13 de outubro foi o dia do  
arranque oficial da Com-
munity Champions League  
Portugal, com a assinatura de um 
protocolo de cooperação estra-
tégica entre Fundação Benfica,  
a GEBALIS e 12 freguesias de 
Lisboa, entre as quais Benfica, 
com o objetivo de proceder à 
implementação e ao desenvol-
vimento deste projeto que pri-
vilegia o futebol e a intercom-
petição como ferramentas de 
sucesso para fortalecer os laços 
comunitários e promover uma 
cidadania ativa.
O ReTrocas-E7G, a convite da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
aceitou participar neste desafio 
com uma equipa em represen-

As Piscinas da Junta de Fre-
guesia de Benfica, situadas 
nos Complexos Desportivos 
de Benfica e da Boavista, 
obtiveram, pelo segundo ano 
consecutivo, a certificação de 
qualidade pela Federação Por-
tuguesa de Natação, subindo a 
distinção agora para o nível 2.
Esta certificação reforça o 
reconhecimento dos padrões 
de qualidade no âmbito do 
planeamento, recursos huma-
nos, resultados no processo 
ensino-aprendizagem e imple-
mentação de estratégias das 
Escolas de Natação das Piscinas 

de Benfica e da Boavista.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca, representada pelo vogal do 
Desporto, Frederico Sequeira, 
esteve presente na Gala Anual 
da Federação Portuguesa de 
Natação, no passado dia 19 
de outubro em Portimão, para 
receber esta certificação de 
qualidade do programa Portu-
gal a Nadar!
Foi com muito orgulho que 
recebemos esta distinção que 
reconhece o trabalho efetuado 
na área do desporto e certifica 
os altos padrões de qualidade 
das piscinas de Benfica!

DESpORtO

piscinas de benfica 
voltaM a receber 
certificação 
de qualidade

cIDADANIA 

“junta no bairro” 
dinaMiza atividades 
para crianças 
e seniores
A Junta de Freguesia de Ben-
fica “fez-se à estrada” para di-
namizar atividades nos bairros, 
dedicadas às crianças, jovens e 
seniores.
De 24 a 26 de outubro, o des-
tino foi o bairro do Charqui-
nho, onde foi apresentado o 
projeto Memória Ativa Sénior, 
esteve presente uma biblioteca 
itinerante, realizaram-se jogos 
e atividades desportivas, além 
da presença de uma equipa do 
espaço público para receber re-
clamações, sugestões e resolver 

ESpAÇOS VERDES

coMeçou a época 
das podas

Começou no passado dia 14 de 
outubro a operação anual de 
podas de árvores em diversos lo-
cais da Freguesia de Benfica, a 
executar até ao próximo mês de 

dezembro, pela Junta de Fregue-
sia de Benfica, no âmbito das 
suas competências de gestão e 
manutenção dos espaços verdes 
e do arvoredo.

problemas identificados pelos 
moradores.
De 7 a 9 de novembro esta ini-
ciativa vai realizar-se no Bairro 
das Pedralvas, e de 28 a 30 de 
novembro estará no Bairro da 
Boavista.

SOLIDARIEDADE

1ª pedra 
ajuda de berço
Decorreu no dia 11 de outu-
bro a cerimónia de lançamen-
to da primeira pedra para a 
construção da nova casa da 
“Ajuda de Berço”, na Rua 
Jorge Barradas.
Este novo espaço tem como 
objetivo aumentar a capaci-
dade de resposta de acolhi-
mento de crianças em situa-
ções de risco e com situações 
de saúde muito frágil, como 
deficiência ou doenças cróni-

cas ou agudas. Esta é uma 
resposta social fundamental 
na cidade e na freguesia, que 
pretende dar a muitas crian-
ças em risco a possibilidade 
de viver e crescer numa casa 
que lhes proporcione condi-
ções favoráveis ao seu bom 
desenvolvimento e estabilida-
de, com os meios necessários, 
técnicos e humanos, para 
prestar os cuidados inerentes 
às suas doenças.

A cerimónia de lançamento 
da 1ª pedra contou com a 
presença do cardeal-patriarca 
de Lisboa, D. Manuel Cle-
mente, da presidente da dire-
ção da associação, Sandra 
Anastácio, da presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica, 
Inês Drummond, do ator Ri-
cardo Carriço, e do cantor 
João Só que apresentou o hi-
no da campanha da ‘Ajuda de 
Berço’.

Nas última duas semanas foram 
executadas mais de 150 inter-
venções de poda de árvores em 
várias artérias da zona das Pe-
dralvas e do Bairro do Charqui-
nho, assim como na Rua Repú-
blica da Bolívia, Estrada dos 
Arneiros, Av. do Uruguai, entre 
outras, para subida, limpeza e 
aclaramento de copas, remoção 
de matéria morta e resolução de 
conflitos entre o arvoredo e ilu-
minação pública e/ou edificado.

Saiba quais as ruas onde já foram 
executados estes trabalhos de 
manutenção e o que está previs-
to para os próximos meses, no 
site da Junta de Freguesia de 
Benfica (www.jf-benfica.pt)

Continuamos a trabalhar para 
uma constante valorização do 
espaço verde, do ambiente urba-
no e do espaço público.

#oespaçopublicoedetodos 
#anossaobrasaoaspessoas

tação da freguesia. O ponto de 
partida desta competição, con-
tou também com um dia re-
pleto de atividades, com vários 
workshops, conversas com al-
guns atletas do Benfica e ainda 
2 jogos amigáveis.
Este é um projeto europeu que 
se traduz essencialmente numa 

competição de futebol onde as 
equipas, para além de somarem 
pontos com os resultados dos 
jogos, ganham também pon-
tos através da sua conduta ética  
e do ‘Fair-Play’, do voluntaria-
do em atividades comunitárias e 
de iniciativas de sustentabilida-
de ambiental, entre outras.
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A Junta de Freguesia de Benfi-
ca, atenta aos problemas eco-
nómicos e sociais desta faixa 
etária, continua a promover 
programas de apoio a seniores 
e de envelhecimento ativo e 
saudável, com o objetivo de 
proporcionar uma maior quali-
dade de vida para os mais ve-
lhos em Benfica. 

Atualmente, 
há mais de 132.000

habitantes em Lisboa 
com idade superior 

a 65 anos e, desse total, 
cerca de 85.000
vivem sozinhos

ou acompanhados
de outra pessoa

da mesma faixa etária.

Para prevenir situações de risco 
e isolamento, foi criado em 
2012, em Benfica, o Programa 
Giro - Grupo de Intervenção 
de Rua, resultado de uma par-
ceria entre a Junta de Fregue-
sia de Benfica, PSP, Santa Ca-
sa da Misericórdia, Centro de 
Saúde e Instituições Particula-
res de Solidariedade Social lo-
cais. O objetivo deste progra-
ma é identificar e prevenir ca-

sos de isolamento, realizando 
visitas que aproximam os servi-
ços disponíveis na comunidade 
aos idosos sinalizados. O Pro-
grama Giro, desde que foi cria-
do, já identificou quase um 
milhar de pessoas com mais de 
65 anos sem suporte institucio-
nal ou familiar.

Ao nível da cidade de Lisboa, 
foi recentemente lançado o 
Projeto Radar que pretende 
ajudar esta população, reco-
nhecendo e atuando nas situa-
ções de solidão não desejada. 
A prioridade é construir uma 
rede comunitária de radares, 
que vão desde os voluntários e 
vizinhos, passando pelos co-
merciantes locais, para detetar 
situações de risco nesta popu-
lação.

Integrado no programa “Lis-
boa, Cidade de Todas as Ida-
des”, o Projeto Radar foi criado 
pela Santa Casa da Misericór-
dia, em colaboração com a Câ-
mara Municipal de Lisboa, 
Instituto de Segurança Social, 
Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
Polícia de Segurança Pública e 
Rede Social de Lisboa, além 
das juntas de freguesia.

Para dar apoio às rotinas diárias 
dos seniores, a Junta de Fregue-

sia aposta ainda em programas 
como o SOS Reparações, que 
realiza pequenos serviços de re-
paração nas habitações, ou o 
Transporte Solidário, que 
proporciona o transporte para 
as deslocações do quotidiano 
(consultas, centros de dia, en-
tre outras). Já o projeto Casa 
Aberta é um programa gratui-
to para melhorar as condições 
de acessibilidade na habitação, 
através de pequenas obras de 
adaptação de Wc´s e outras 
barreiras arquitetónicas, que 
abrange as pessoas com mais de 
65 anos ou com incapacidade 
igual ou superior a 60%, atra-
vés de uma parceria entre a 
Junta e a Câmara Municipal de 
Lisboa.

Além de proporcionar este tipo 
de apoios, a Junta de Freguesia 
de Benfica aposta num envelhe-
cimento ativo, com destaque 
para o projeto inovador Memó-
ria Ativa Sénior, que pretende 
estimular as funções cognitivas 
e promover as relações sociais 
entre a população sénior de 
Benfica, utilizando novas tecno-
logias como a realidade virtual. 
Desta forma, é possível deter a 
perda de funções, nomeada-
mente na atenção e memória. Já 
participaram neste programa 

mais de 800 seniores da fregue-
sia de Benfica.

O Projeto “+Ativo”, promovi-
do pelo Centro Social e Paro-
quial da Nossa Senhora do 
Amparo em associação com a 
Junta de Freguesia de Benfica, 
recentemente distinguido com 
o Prémio BPI “La Caixa” Se-
niores, recorre também a este 
tipo de ferramentas: pretende 
combater o isolamento e pro-
mover a melhoria da qualidade 
de vida dos seniores da fregue-
sia, através do banco de ajudas 
técnicas, atividades intergera-
cionais, e o programa Memória 
Ativa Sénior. A realidade vir-
tual vai servir para dinamizar 
atividades de estimulação que 
retardem a deterioração das 
competências físicas, cogniti-
vas e emocionais.

As competências físicas são tam-
bém a prioridade dos programas 
de Hidroginástica Sénior, ou 
“Benfica Ativa + 60”, que pro-
porciona aulas de ginástica, ativi-
dades em meio aquática ou ca-
minhadas pela freguesia uma vez 
por semana, ou as “Caminha-
das Sénior”, que apostam na 
atividade física regular e orienta-
da por profissionais de Educação 
Física, permitindo também o 
contacto com a natureza. 

Também algumas das ativida-
des desenvolvidas nas Férias Sé-
nior permitem que esta popula-
ção usufrua de novas experiên-
cias, iniciando modalidades 
como o surf ou o stand 
up paddle, pas-
sando por au-
las de ginásti-
ca na praia, 
e mostran-
do que é 
p o s s í v e l 
envelhecer 
bem, com 
algumas ati-
vidades me-
nos convencio-
nais.

O programas de Férias Sé-
nior, Benfica em Férias ou 
Agenda Cultural Sénior, dis-
ponibilizam um conjunto de 
atividades que promovem o in-
ter-relacionamento e contri-
buem para o bem-estar físico e 
intelectual da população de 
maior idade.

Também o novo programa 
“Viagens na Minha Terra”, 
destinado a pessoas de todas as 

AÇãO SOcIAL

envelhecer beM eM benfica
MAis quALidAde de vidA
pArA os MAis veLhos

10.723
população residente eM benfica

coM + de 65 anos

idades, promove as atividades 
em família, o convívio interge-
racional e o bem-estar físico e 
intelectual, através de visitas às 
festas e romarias mais tradicio-
nais de várias localidades (Festa 
dos Tabuleiros de Tomar, Car-
naval de Montalegre, Entrudo 
de Lazarim, entre outros).

Atualmente, existem 10.723 
mil idosos residentes em Benfi-
ca (com mais de 65 anos), que 
podem beneficiar deste tipo de 
apoios e atividades na freguesia.

1400
idosos no programa 

caminhadas
seniores 
em 2017 e 2018

823
utilizadores do programa 

memória
ativa sénior 

desde 2016

800 em lista de espera

450

por ano

idosos nos programas
de férias 

algarve
+ benfica
em férias 

outubro Foi um mês dedicado à PoPulação sénior, Já que se assinalaram  
o dia internacional do idoso, a 1 de outubro, e o dia mundial da terceira 
idade, a 28 de outubro.
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Cultura

dia Mundial da Música
Decorreu no passado dia 5 de 

outubro, no jardim do Eucaliptal de 
Benfica, o Concerto Comemorativo 

do Dia Mundial da música com 
a Associação Musical e Artística 

Lourinhanense a interpretar grandes 
êxitos dos anos 70 e 80.

Uma grande tarde de música em 
Benfica!

seniores 

Visita seniores proença
No âmbito do protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Benfica e a Câmara Municipal de Proença-a-Nova, recebemos durante 
o mês de outubro em Benfica quatro grupo de seniores de Proença, que 

acompanhamos numa visita turística por Lisboa, seguida de almoço 
e tarde de convívio no Palácio Baldaya. O Secretário de Estado da 

Valorização do Interior, João Paulo Catarino, marcou presença numa 
destas visitas, como forma de valorização do trabalho realizado no âmbito 

do intercâmbio e parcerias entre o litoral e interior.

seniores

À deScoberta da aldeia 
de MoNSaNto

No passado dia 29 de outubro, realizou-se mais uma atividade da agenda 
cultural sénior. Desta vez, o destino foi a aldeia de Monsanto, conhecida 
como a “aldeia mais portuguesa de Portugal”. Um local histórico e com 

paisagens deslumbrantes, no concelho de Idanha a Nova. Depois de 
uma manhã animada e de um passeio inspirador, seguiu-se o almoço em 

Penha Garcia.

desporto

taça de veteraNoS 2019
Está a chegar a Taça de Veteranos, de futebol 7!

Os jogos vão acontecer todas as segundas-feiras do mês de novembro, 
entre as 20h30 e as 00h00, no Clube Social e Desportivo 

do Bairro da Boavista.
As equipas devem ser constituídas por um mínimo 

de 7 jogadores e um máximo de 16, com mais de 35 anos.
Inscrições: desporto@jf-benfica.p

EDucAÇãO

ii encontro rede 
nacional das acadeMias 
gulbenKien

Decorreu no dia 7 de outubro o 
II Encontro da Rede Nacional das 
Academias Gulbenkian do Co-
nhecimento, um evento que reu-
niu cerca de 300 participantes na 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
em Lisboa.
A Junta de Freguesia de Benfica 
participou numa mesa redonda 
deste encontro, para falar dos de-
safios na promoção de competên-
cias sociais e emocionais e apresen-
tar o que tem sido desenvolvido 

na freguesia neste âmbito.

Através das Academias Gul-
benkian Conhecimento a Junta de 
Freguesia de Benfica vai desenvol-
ver este ano letivo uma série de 
programas nas escolas da fregue-
sia para preparar as crianças e jo-
vens paras as mudanças, ajudá-los 
a desenvolver competências que 
lhes permitam lidar com proble-
mas complexos e ampliar as suas 
oportunidades de realização.

EVENtOS

MaKer fair lisboa 
benfica foi o centro da 
criatividade e inovação

Benfica acolheu a Maker Faire 
Lisboa, nos dias 11 e 12 de 
outubro, e transformou-se no 
centro da criatividade e inova-
ção da capital.
O campus do Instituto Poli-
técnico foi o palco de uma 
feira de invenções, que contou 
com a participação de cerca de 
50 expositores, reunindo a 
comunidade portuguesa de 

fazedores, criadores, progra-
madores e designers, que se 
interessa pelo mundo da fabri-
cação e arte digital.
Três anos depois da última 
edição, o evento regressou a 
Lisboa pela mão da FabLab 
Benfica, uma oficina de fabri-
co digital, e contou com o 
apoio da Junta de Freguesia, 
que se fez representar por Inês 

Drummond, presidente da 
Junta de Freguesia, e Ricardo 
Marques, vogal da Educação, 
que entregou os prémios às 
melhores invenções.
Ao mesmo tempo, a Reboot, 
uma organização de estudan-
tes de media digitais, promo-
veu uma série de exposições e 
palestras no Palácio Baldaya

DESpORtO 

fófó coMeMora 
“dia do clube”
O Clube Futebol Benfica co-
memorou no passado dia 26 
de outubro o “Dia do Clube”, 
com uma grande festa no Está-
dio Francisco Lázaro!
Um dia repleto de atividades, 
convívio e diversão que contou 
com a participação de mais de 

1300 atletas das várias modali-
dades do clube, equipas técni-
cas e respectivas famílias, para 
assinalar o início de mais uma 
época desportiva.
A iniciativa contou com o 
apoio da Junta de Freguesia 
de Benfica, que aqui esteve re-

presentada, tendo os vogais do 
desporto, Frederico Sequeira, e 
da Educação e Cultura, Ricar-
do Marques, marcado presença 
neste dia de festa do desporto 
em Benfica.
Carrega Fófo!

DIREItOS SOcIAIS

benfica teM Mais 
uM projeto aprovado 
no prograMa bip zip
Decorreu no dia 9 de outubro a 
assinatura dos protocolos do 
Programa BIP/ZIP, da zona 
norte de Lisboa, e Benfica con-
tou com mais um projeto ven-
cedor!
A candidatura do projeto “Reci-
cla-te” foi uma das 12 aprovadas 
na zona norte de Lisboa e tem 
como objetivo dinamizar a co-
munidade do Bairro do Bom 
Pastor, em Benfica, promoven-
do a cidadania ativa.
A candidatura foi encabeçada 
pela Associação Cafinvenções e 
teve como parceiros a Junta de 
Freguesia de Benfica, a Associa-

ção de Moradores do Bairro de 
Santa Cruz de Benfica, Associa-
ção de Moradores do Calhariz 
de Benfica e a ADRC Mata de 
Benfica e a Reefood.
O projeto reforça o trabalho em 
parceria já existente, no grupo 
de Cidadania Ativa da Comis-
são Social de Benfica, que pre-
tende contribuir para uma ima-
gem positiva do bairro e 
melhorar as condições de vida 
dos seus habitantes, da higiene 
urbana e competências dos 
moradores, aumentando o sen-
timento de pertença e a capaci-
dade de auto-organização.

DESpORtO

corta a Mata
Realiza-se o próximo dia 23 
de novembro, às 10h, no Par-
que Silva Porto a quarta edição 
do “Corta a Mata!”.
Depois do sucesso das edições 
anteriores, voltamos a organi-
zar esta iniciativa desportiva 
que tem como objetivo pro-
mover o desporto na freguesia, 
e proporcionar às famílias um 
momento não só competitivo, 

mas acima de tudo de convívio 
e inclusão.
Para mostrar que a prática 
desportiva familiar também 
pode ter uma componente 
pedagógica, esta iniciativa 
propõe 5 provas diferentes.
Uma ótima opção para um 
Sábado de manhã em família!
A entrada é gratuita, inscreva-
se em: www.jf-benfica.pt

SENIORES

caMinhadas sénior
As Caminhadas Sénior estão de 
regresso, e começam já no próxi-
mo dia 14 de novembro com o 
Caminho Pedonal de Alham-
bra, em Vila Franca de Xira!

Seguem-se a caminhada pelo 
Percurso Urbano e Ribeirinho 
da Póvoa de Santa Iria a Alver-

ca, no dia 28 de novembro, e  
o passeio pelos Miradouros de 
Lisboa, a 12 de dezembro.

“Caminhadas Sénior” é um dos 
programas favoritos dos senio-
res da freguesia, que decorre 
deste 2016 e proporciona aos 
inscritos caminhadas quinze-

nais, por alguns pontos de in-
teresse da zona de Lisboa, conci-
liando cultura e atividade física.

Esta atividade gratuita, decorre 
sempre entre as 8h e as 12.30h 
sendo o transporte para o local 
assegurado pela Junta de Fre-
guesia de Benfica.

Prova 1  Corrida 5 km

Prova 2  Corrida <13 anos, 1 km*

Prova 3  Corrida Grávidas, 1 km

Prova 4  Corrida 2 km

Prova 5  Caminhada 1 km

DESpORtO

sabia que .... 
piscina da boavista atinge 
record de 1000 utentes

Sabia que a piscina da Boavis-
ta atingiu, em outubro, o nú-
mero recorde de 1000 utentes?
Disponível de segunda a sex-
ta-feira, entre as 9h30 e as 
20h15, a Junta de Freguesia 

de Benfica tem apostado em 
melhorias nas instalações e em 
diversificar as modalidades, 
que incluem a natação para 
adultos, crianças e bebés, hi-
droginástica ou natação livre, 

para atrair cada vez mais pes-
soas.
Os resultados estão à vista, 
com o aumento da procura 
por este espaço de eleição para 
a prática da atividade física!

As inscrições para as próximas 
caminhadas realizam-se já no 
próximo dia 5 de novembro, 

entre as 9.30h e as 12.30h no 
Auditório Carlos Paredes.

Participe!
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saúde

dia MuNdial da 
aliMeNtação

O dia Mundial da Alimentação, 
que se assinala a 16 de outubro, foi 

celebrado nas Escolas de Benfica com 
diversas atividades! As equipas de 

refeitórios escolares das Escolas Parque 
Silva Porto e Arquiteto Ribeiro Telles, 

por exemplo, prepararam algumas 
guloseimas saudáveis para surpreender 

as crianças destas escolas!

Cultura

 “a Severa”, SeNioreS 
de beNfica vão À MatiNé 

No teatro PoliteaMa
No dia 6 de novembro, às 16h00, os seniores de Benfica vão poder assistir 

a uma das grandes produções do teatro nacional, “A Severa”.
O musical de Filipe La Féria está em cena no Teatro Politeama e retrata a 
vida da mítica fundadora da Canção Nacional, que ficou conhecida como 

a primeira cantadeira de Fado.

eduCação

saídas desportivas aec
Os alunos das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) 

do Agrupamento Quinta de Marrocos já iniciaram as saídas  
no âmbito das atividades desportivas e no mês de outubro foram  

até às instalações do Fófó!
Ao longo do ano letivo, estes alunos vão ter a oportunidade de  
praticar atividades radicais no Bx Adventure Park, fazer aulas  

em ginásios, participar em torneios escolares entre agrupamentos,  
entre várias outras atividades.

saúde mental

“é depressão ... coMo saber? o que fazer?” 
Foi o tema do 5º encontro do Ciclo de Encontros do Núcleo de Saúde 
Mental da Comissão Social da Freguesia que se realizou no dia 23 de 

outubro, no Auditório Carlos Paredes, e que contou com lotação esgotada.
Neste encontro pretendeu criar-se um momento de partilha de informação, 

abordando o tema da Depressão com debate e espaço para questões por 
parte do público.

Esta iniciativa, com entrada livre e dirigida a toda a população, foi 
organizada pelo Grupo de Saúde Mental da Comissão Social de Freguesia.

cuLtuRA

casa cheia para a nova 
época do auditório 
carlos paredes

cuLtuRA

anabela, Mestre vital 
assunção, Mara pedro 
e lena silva  
no “junta-te ao fado”

O Auditório Carlos Paredes 
esgotou na reabertura da nova 
temporada de concertos, com 
um grande espetáculo de Rui 
David, que apresentou no dia 
12 de outubro o seu álbum de 
estreia “Contraluz”.
O espetáculo contou com 
a participação especial de 
Jorge Palma, bem conhecido 
do público português, e autor 
do tema “Sem Medo”, com 
que Rui David se destacou no 
Festival da Canção 2018. Jorge 
Palma interpretou alguns dos 

seus temas mais conhecidos 
como “O Bairro do Amor” ou 
“Cara de Anjo Mau”.
Seguiu-se o último concerto da 
digressão Km 4.0, de Rogério 
Charraz. “Porto de Abrigo”, 
“Grito Vagabundo”, “Põe de 
lado o GPS” ou “O Submarino 
Irrevogável”, foram alguns dos 
temas que foi possível ouvir 
neste espetáculo, de encerra-
mento da digressão, que já que 
percorreu Portugal de norte a 
sul. Uma noite inesquecível!

O mês de outubro terminou 
com Berg a subir ao palco, 
no dia 26, ele que é uma das 
melhores vozes portuguesas da 
atualidade. Integrou a banda 
de Rui Veloso e participou em 
álbuns de Boss AC, Rita Guer-
ra, Nuno Guerreiro, Pedro 
Abrunhosa e GNR. Lançou o 
seu primeiro álbum a solo em 
1999.
Um início de temporada em 
grande no Auditório Carlos 
Paredes!

Está a chegar a oitava edição 
do “Junta-te ao Fado”, entre os 
dias 15 e 23 de novembro. A 
iniciativa, organizada pela Junta 
de Freguesia de Benfica, vai 
contar com alguns dos grandes 
nomes do panorama do fado na 
atualidade.
Anabela, Mestre Vital Assunção, 
Mara Pedro e Lena Silva sobem 
ao palco do Auditório Carlos 
Paredes. O objetivo deste evento 
é promover o fado e oferecer à 
população uma gama de eventos 
culturais com intérpretes e artis-
tas de qualidade.
Anabela, que sobe ao palco do 
Auditório a 15 de novembro, 
tornou-se conhecida do grande 
público por ter representado 
Portugal no Festival Eurovisão 
da Canção, pelos trabalhos como 
cantora a solo e também pelas 
peças que protagonizou no teatro 
musical. Interpreta atualmente a 
Severa, no musical de Filipe La 
Feria que nos transporta ao fado 

e ao século XIX em Portugal.
Com 50 anos de carreira, home-
nageamos no dia 16 de novem-
bro o Mestre Vital Assunção,  
um dos grandes guitarristas por-
tugueses e uma presença assídua 
em Benfica. Já Mara Pedro tem 
apenas 20 anos, mas já editou 
quatro álbuns, o primeiro com 
apenas 11 anos. Compõe e es-
creve as suas canções e já ganhou 
inúmeros prémios e distinções, 
em Portugal e no estrangeiro. 
Vai estar no Auditório a 22 de 
novembro.
Lena Silva, um grande nome 
do fado e residente em Benfica, 
será também aqui homenageada 
pelos seus 50 anos de carreira 
com um concerto especial no dia 
23 de novebro. Este é um evento 
a não perder! Reservas através 
do email: bilheteiraonline@
jfbenfica.pt
Os bilhetes estão à venda nos 
locais habituais.

cuLtuRA

encontro de coros
Realizou-se no dia 26 de outu-
bro na Escola Secundária José 
Gomes Ferreira, mais uma edi-
ção do Encontro de Coros em 
Benfica, uma iniciativa da Sti-
muli-Unisben em parceria com 
a Junta de Freguesia de Benfica, 
que tem como objetivo divulgar 

o canto coral na sua diversida-
de, valorizando a língua, as tra-
dições e a cultura portuguesa.
O Encontro de Coros é um 
evento de entrada livre e con-
tou com a presença do Coro In-
fantil do Externato São Cristó-
vão, do Coro da Academia de 

cuLtuRA

corcunda de notre daMe 
já encanta no auditório 
carlos paredes

O musical “O Corcunda de 
Notre Dame” já chegou ao 
Auditório Carlos Paredes e tem 
sido um enorme sucesso, que 
promete continuar a encantar 
miúdos e graúdos nos próxi-
mos meses.
Dois momentos marcaram os 
primeiros dias de exibição desta 
peça, uma história que con-
quistou sucesso através de um 
filme da Walt Disney, mas foi 
adaptada da obra original do 
escritor francês, Victor Hugo.

No dia 4 de outubro, destaque 
para um ensaio geral solidário 
e que contou com sala cheia. 
As receitas do espetáculo rever-
teram a favor da Associação 
“O Companheiro”. Esta enti-
dade da freguesia tem trabalha-
do nas últimas décadas no 
acompanhamento e inserção 
social de reclusos e ex-reclusos.
A homenagem a Ruy de Car-
valho foi outro dos momentos 
altos. O ator viveu durante 
muitos anos em Benfica e veio 

cuLtuRA

cineMa insuflável 
eM benfica
Já imaginou como seria assistir 
a uma sessão de cinema dentro 
de um insuflável? Em Benfica, 
no Bairro da Boavista, foi isso 
mesmo que aconteceu no pas-
sado dia 11 de outubro, com 
várias sessões dedicadas aos 
mais novos e que contaram 
com a participação dos alunos 
da Escola Básica Arquitecto 
Gonçalo Ribeiro Telles.
A iniciativa teve lugar junto à 
Associação de Reformados e 
Idosos do Bairro da Boavista. 
O projeto pretende combater 
uma falha no acesso aos con-
teúdos culturais, promovendo 

o visionamento de curtas 
metragens que abordam temas 
como a amizade, ambiente, 
direitos humanos, tolerância, 
entre outros. Da parte da 
tarde, teve lugar uma sessão de 
cinema dirigida aos seniores 
da Associação de Reformados 
da Boavista.
Esta iniciativa de intervenção 
comunitária resultou de uma 
parceria da Gebalis (Gestão do 
Arrendamento da Habitação 
Municipal de Lisboa), com o 
projeto Cinema Insuflável, e 
que contou com o apoio da 
Junta de Freguesia de Benfica.

São Domingos de Benfica, do 
Coro Infantojuvenil da Nova 
Academia de Lisboa e do Co-
ro UNISBEN.

assistir a uma das sessões. A 
Junta de Freguesia prestou-lhe 
uma homenagem, pela sua 
longa e bem-sucedida carreira 
no teatro, cinema e televisão. 
O ator foi aplaudido de pé por 
todos os presentes no Auditó-
rio Carlos Paredes.
Produzida pela “Caixa de Ce-
na, a nova companhia de teatro 
residente do Auditório Carlos 
Paredes, “O Corcunda de No-
tre Dame” conta a história de 
Quasimodo e Esmeralda, mar-
cada pela luta contra a xenofo-
bia e a diferença, na cidade de 
Paris. Além das sessões para o 
público em geral, há também 
sessões especiais para as escolas.
Os bilhetes estão à venda em 
www.bol.pt, no Palácio Bal-
daya, na FNAC, El corte ingles, 
Worten e nos CTT / Reservas: 
geral@caixadecena.pt ou atra-
vés do telefone 915834291
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31out1,2,3nov 
qui/doM
benFica aventura – 
survivor, autonomia 
total serra da lousã
inscrições: bx@jf-benfica.pt
 

2,9,16,23,30 
sáb9h30
clube de corrida e 
caminhada
Complexo Desportivo de Benfica*
 

6qua16h00
“a severa”
Teatro Politeama
preço especial: 17,50€ plateia
 

7,8qui,sex10h00 – 18h00

9sáb10h – 12h30
Junta no bairro
Bairro das Pedralvas*
 

9,10sáb,doM 
09h00 - 19h00
Feira do artesanato de 
benFica
Rua das Garridas*
 

10doM10h00
oPen day bx adventure 
Park
Parque Silva Porto*
 

14qui8h00
caminhada sénior
Caminho Pedonal Ribeirinho Alhandra
inscrições: 5 nov. das 9h30 às 12h30**
 

20/23qua/sáb
benFica street market
Estrada de Benfica (junto ao Baldaya)*
 

23sáb10h00
“corta a mata” 
corrida e caminhada
Parque Silva Porto**

24doM10h00-18h00
Feira da bagageira
Mercado de Benfica*

28qui8h00
caminhada sénior
Percurso Urbano e Ribeirinho da Póvoa 
de Santa Iria a Alverca;
inscrições: 5 nov. 9h30 às 12h30**
 

28,29qui,sex 
10h00 – 18h00

30sáb10h00 – 12h30
Junta no bairro
Bairro da Boavista*
 

30sáb9h30-17h00
Jogos escolares de 
benFica*

 1qui15h00

2,23,30sáb15h00

3,10,17,24doM15h00

9,16sáb11h00
musical inFantil
o corcunda de notre 
dame
bilhetes (Geral): adulto 10€ / criança 
8,50€; palcos de benfica: adulto 8€ / 
criança 6,80€
 

15sex21h30
anabela
Junta-te ao Fado
bilhetes: Geral: 8€; palcos de benfica: 6,40€

16sáb21h30
mestre vital assunção
Junta-te ao Fado
bilhetes: Geral: 5€; palcos de benfica: 4€
 

17doM11h30
cinema-inFantil 
Filminhos à solta Pelo País
bilhetes: Geral: 3€; palcos de benfica: 
2,40€
 

22sex21h30
mara Pedro
Junta-te ao Fado
bilhetes: Geral: 8€; palcos de benfica: 
6,40€
 

23sáb21h30
lena silva
Junta-te ao Fado
bilhetes: Geral: 5€; palcos de benfica: 4€
 

29sex21h30
ruben branco| stand uP 
comedy
bilhetes: Geral: ….€; palcos de benfica: ….€
 

 

até 17
exPosição dos trabalhos 
da associação aFid
Sala Joana Baldaya*
 

2/3
exPosição de FotograFia 
“olhares sobre áFrica iii”
associação sol sem 
Fronteiras
Salão Nobre*
 

2nov/1dez
exPosição de FotograFia 
de miguel rodrigues
Sala do Desembargador*

 18/29
exPosição de Pedro lioz
Sala Joana Baldaya*
 

1sex9h00 – 23h00
Festival indieFrente
bilhetes: 10€

3,10,17 
doM11h00 – 13h00
hora do conto 
“olhares sobre áFrica”
Salão Nobre*
 

3doM 15h00 - 16h00
aPresentação do livro 
“agarrar o temPo” de 
carlota canha (in-Finita)
Biblioteca*
 

6,13,27 
qua17h00 - 18h00
histórias na ludoteca**
inscrições: tatianacarmo@jf-benfica.pt 
ou 212 696 799
 

7qui15h00 - 16h00
sessão sensibilização 
cancro da mama
Sala Joanna Baldaya*

9/11sex/doM
10h00 - 22h00
magusto
Jardim*
 

10doM11h00 - 12h30
sarau Poético (in-Finita)
Biblioteca*

10doM15h00 - 16h00
lançamento do livro 
“entre Palavras” de maria 
cabana (in-Finita)
Biblioteca*

10,24doM 
15h00 - 18h00
tardes dançantes
Salão Nobre*
 

15,29sex18h30 - 
20h00
clube de leitura
Biblioteca**
geral@oficinaeditax.com
 

17doM16h00
tertúlia Poética américa 
miranda
Entrada livre*
 

23,24sáb,doM 
9h00 - 21h00
edita x | contexta*
 

23sáb11h00 - 12h30
aPresentação autor 
brasileiro edson 
mendes(in-Finita)
Biblioteca*
 

24doM11h00 - 12h00
tertúlia “ser mulher”, 
lídia moura (in-Finita)
Biblioteca*
 

24doM15h00 - 16h00
lançamento coleção 
“entre versos” de Jorge 
gasPar (in-Finita)
Biblioteca*

* Gratuito ** Gratuito mediante inscrição

eM noveMbro fAzeMos o quÊ? 

V

9, 10 de Novembro (10H00 às 18h00)

Feira de artesanato de benFica

9 de Novembro
15H00 | cante alentejano pela Planície cantada
16H00 | escola de fado da unisben
19H00 | Música ao Vivo com os cantores malditos

10 de Novembro
15H00 | unisben tarde dançante

11 de Novembro
15H00 tuna académica
16H30 Grupo de cavaquinhos da unisben

em permaNêNcia

tasquinha com Sopas, 
petiscos e doces  
tradicionais,  farturas  
e castanhas assadas


