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Benfica em números
+100 000
PESSOAS
NO GRANDE
ARRAIAL DE BENFICA

20º

ANIVERSÁRIO
BUSTO DE JOSÉ ARTIGAS
NA AV. DO URUGUAI

800

CRIANÇAS DESFILARAM
NAS MARCHAS INFANTIS
DE BELÉM

160

PESSOAS
PARTICIPARAM
NA COLOR PARTY

8

CLUBES DA FREGUESIA
VENCEDORES DE TÍTULOS
DESPORTIVOS EM 2017/2018

EFEMÉRIDES

ANIVERSÁRIO
DE JOSÉ
ARTIGAS

ARÓMETRO

DE BENFICA

MARCHAS
INFANTIS

PRAÇA FONTE NOVA
VENCE PRÉMIO
DE ARQUITETURA

MUNDIAL
NA FANZONE
BENFICA

Assinalou-se no passado dia
19 de junho, os 254 anos do
nascimento do político e militar uruguaio, José Artigas, e o
20º aniversário da inauguração do seu busto localizado na
Avenida do Uruguai, em Benfica.
Inês Drummond, presidente
da Junta de Freguesia de Benfica, esteve presente nesta
homenagem organizada pela
Embaixada do Uruguai, que
contou também com a presen-

ça da embaixadora deste país
em Portugal, Brígida Scaffo.
Na cerimónia, foi plantado
um ceibo, uma árvore típica
do Uruguai, depositada uma
coroa de flores junto à estátua
de José Artigase foram reproduzidos os hinos nacionais do
Uruguai e de Portugal.
José Artigas é considerado um
herói nacional no seu país,
devido à sua luta pela liberdade e independência.

EDUCAÇÃO

GRANDE
ARRAIAL
DE BENFICA

ABANDONO
DE “MONOS”
NA VIA PÚBLICA

ESCOLAS
DE BENFICA
DESFILAM
NAS MARCHAS
INFANTIS DE LISBOA

AVENTURA E DIVERSÃO
NOS PROGRAMAS
DE FÉRIAS DE VERÃO

PUBLICIDADE
ILEGAL

A Praça do Império recebeu,
no passado dia 16 de junho, o
desfile das Marchas Infantis de
Lisboa.
A representar a freguesia de
Benfica, estiveram a Escola
Jorge Barradas e a Escola José
Salvado Sampaio, numa iniciativa que contou com a presença do Vogal da área da
Educação, Ricardo Marques.

No total, cerca de 800 crianças
de 22 freguesias da cidade,
participaram nesta edição das
Marchas Infantis de Lisboa e
encheram a zona de Belém.
O tema “Lisboa, Cidade de
Tradições”, deu o mote para
os desfiles dos mais jovens.
Os pequenos marchantes estão de parabéns!
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+ DE 20

MODALIDADES
DESPORTIVAS
NO DESPORTO EM FESTA

1000
ALUNOS
INSCRITOS
NAS AEC

9

ARRAIAIS
NOS BAIRROS
DE BENFICA

+ DE 1 200

2

CRIANÇAS
EM PROGRAMAS
DE FÉRIAS DE VERÃO

MARCHAS
REPRESENTARAM BENFICA
NO DESFILE DA AVENIDA

ca. Um mês de expressão da
força do nosso movimento associativo que, em termos financeiros, representa muito para a
sua capacidade de intervenção
na comunidade nos restantes
meses do ano.

quadas à complexidade dos
nossos tempos.

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

COMO
UMA FORÇA
IMPARÁVEL
FORAM MAIS DE 30 ASSOCIAÇÕES E MAIS
DE 100.000 PESSOAS NOS VÁRIOS DIAS
DE FESTA POPULAR.
A Freguesia de Benfica conta
com uma força imparável da sua
comunidade para se afirmar,
uma vez mais, como um território rico, diverso e mobilizado
na concretização dos 8 Arraiais
dos Bairros e do Grande Arraial
de Benfica.

raial de Benfica. Foram mais de
30 associações e mais de 100.000
pessoas nos vários dias de festa.

Esta composição de vivência
popular, de participação cívica e
associativa e de projeção de um
salutar bairrismo voltou a marcar as Festas da Cidade de Lisboa, a trazer milhares de pessoas
ao nosso território e a nos encher
de orgulho nas nossas capacidades como comunidade.

Orgulho nas tradições, na programação diversificada que concretizámos e no sentido de comunidade que revelámos mais
uma vez. Foram grandes momentos de convívio, de festa,
das marchas, da gastronomia,
dos encontros e reencontros que
nos tornam ainda mais parte de
uma população e de uma realidade viva, dinâmica e comprometida com a construção de um
futuro com qualidade de vida,
humanismo e sustentabilidade.

Orgulho na mobilização do
nosso movimento associativo,
na aposta que fazemos na valorização das suas atividades durante todo o ano e no contributo
dos cidadãos nessas expressões
da nossa vivência como território. Foi assim no Bairro das
Pedralvas, no “Desporto em
Festa” que aconteceu na Praça
do Fonte Nova, no Charquinho,
no Clube Futebol Benfica, no
Calhariz, no Bairro da Boavista,
no Agrupamento 57, no Bairro
de Santa Cruz e no Grande Ar-

Orgulho na presença de todos
os que nos visitaram e nos
acompanharam nestes dias,
quer de forma anónima, quer
de forma institucional, como
foi o caso dos eleitos da Assembleia de Freguesia de várias
forças políticas, da Vereadora
da CML, Paula Marques, do
Vice-Presidente da CML, Duarte Cordeiro e do Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Poder
contar com a presença de tantos, dos mais diversos quadran-

tes políticos e de pensamento,
significa uma convergência essencial na afirmação da freguesia e uma inspiração para continuarmos a trabalhar para
melhorar ano após ano.
A dimensão dos êxitos que construímos em conjunto, na afirmação de Benfica e na sua relevância no contexto da Cidade
de Lisboa, implica a existência
de aspetos menos positivos para
o descanso e mobilidade de alguns, cuja tolerância e compreensão agradecemos.
Sem o contributo e o sentido
comunitário de todos, dos trabalhadores da Junta e voluntários aos milhares de participantes,
não teríamos conseguido concretizar mais um grande mês de
afirmação da Freguesia de Benfi-

Foi também com esse sentimento de gratidão que homenageámos os clubes desportivos da
Freguesia que conquistaram títulos nas diversas modalidades,
durante o Grande Arraial de
Benfica.
É esta diversidade de expressões
e de participações individuais e
comunitárias positivas que fazem de Benfica um território
único, dinâmico e com ambição
para valorizar o património,
responder no presente e construir as sementes de futuro ade-

Os Arraiais dos Bairros, o
Grande Arraial de Benfica e a
Fan Zone Benfica, na Quinta da
Granja, que criámos para acompanhar os jogos do Mundial de
Futebol, somaram vivência do
espaço público a tudo o que temos feito.
Com essa força imparável continuaremos a trabalhar para
procurar responder com proximidade, com humildade e com
eficácia às necessidades das pessoas, às dinâmicas da freguesia e
aos desafios do nosso território.
O que quer que seja, Benfica
tem! E tem desde logo pessoas
incríveis, pelas quais vale a pena
lutar, representar e gerar soluções.

Orgulho nas tradições, na programação
diversificada que concretizámos
e no sentido de comunidade que revelámos
mais uma vez.
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JOGOS DE TABULEIRO

DESPORTO

CLUBE CORRIDA E CAMINHADA
EM PASSEIO NA COMPORTA
50 participantes do Clube de
Corrida e Caminhada foram
fazer o seu percurso pela
Comporta no dia 16 de junho!
12 km de muito sol, boa
disposição e paisagens
maravilhosas!

LISBOACON 2018 EM BENFICA
Realizou-se nos dias 30 de junho e 1 de julho na Escola Secundária
José Gomes Ferreira, o X Encontro Nacional “Jogos de Tabuleiro
2018” “LisboaCon”, organizado pelo Grupo de Boardgamers de
Lisboa, em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica.
Um evento dedicado aos jogos de tabuleiro, pensado para toda a
família, com demonstrações, torneios, “role playing”, editoras com
apresentações de jogos novos, onde todos puderam jogar, aprender
e até comprar os jogos que mais agradaram!

ESPAÇO PÚBLICO

PRAÇA DO FONTE NOVA FANZONE BENFICA
PREMIADA

O prémio FAD de Cidade
e Paisagem, atribuído pela
Associação
Interdisciplinar
ArquinFAD, foi para a renovada Praça do Fonte Nova,
um projeto do arquiteto José
Adrião, e promovido pela
Câmara Municipal de Lisboa.
A obra surgiu no âmbito do
programa “Uma Praça em
cada Bairro” e foi distinguida

“por assumir a complexidade
de um lugar, potenciando o
uso democrático do espaço
público, com a recuperação
de um antigo parque de estacionamento, sob um viaduto”,
que se transformou num
“lugar de descanso e de lazer”.
A requalificação da Praça Fonte
Nova começou em fevereiro de
2017 e terminou em outubro,

desse mesmo ano. Este espaço
tem agora uma nova dinâmica, com zonas de comércio,
diversão e convívio. Destaque
para a existência de um parque
infantil e de um parque canino. A importância desta obra
é agora reconhecida através
de um dos mais prestigiados
prémios de arquitetura a nível
ibérico.

DESPORTO

CRIAÇÃO DE MICRONEGÓCIOS - FORMAÇÃO

TREINO OUTDOOR

A formação “Plano de Negócio - criação de micronegócios” vai
ter lugar nas Portas de Benfica entre os dias 9 e 25 de julho. Esta
ação destina-se a pessoas ativas no mercado de trabalho, com
habilitações ao nível do 9º ano, e a desempregados, desde que
tenham formação igual ou superior ao 12º ano.
A formação é gratuita e terá lugar às segundas e quartas-feiras,
entre as 18h30 e as 22h30. Para participar, basta que se inscreva
através do mail: formup@jf-benfica.pt

EVENTOS

As emoções do Mundial são na
Fanzone de Benfica!
Se não pode ir até à Rússia e
assistir ao vivo aos jogos do
Mundial, tem uma excelente
alternativa na Fanzone de
Benfica! Aqui, a animação
também não tem faltado e damos-lhe algumas boas razões
para que, até dia 15 de julho,
passe pelos Jardins da Quinta
da Granja! Um ecrã gigante,
matraquilhos, insufláveis, uma
área infantil onde os pais podem deixar as crianças enquanto assistem aos encontros
das grandes seleções mundiais,
além de um food court. Já está
convencido?
Milhares de pessoas já passaram por este espaço, que per-

FORMUP

mite às famílias e amigos juntarem-se para apoiar a sua
seleção favorita. Este espaço
tem sido um sucesso e a animação está instalada no jardim
da Quinta da Granja, mas
sempre com a preocupação
pelo bem-estar de todos os que
vivem nas imediações, tendo
sido tomadas todas as medidas
necessárias para o bom funcionamento do evento, tanto ao
nível da segurança e policiamento, passando pelos serviços
de higiene urbana e de jardinagem.
Esta é uma iniciativa da Junta
de Freguesia de Benfica, realizada em parceria com várias
associações locais.

Durante o mês de julho, às terças-feiras, venha treinar
ao ar livre no Parque Silva Porto!
A aula de treino em circuito, que se realiza habitualmente no ginásio
do C. Desportivo, passa para o exterior, no mesmo horário. A
iniciativa é gratuita e aberta a todos os que quiserem participar!
Basta dirigir-se ao ponto de encontro no Complexo Desportivo, às
terças-feiras, pelas 8h00.

SANTOS POPULARES

MARCHAS DE BENFICA

ORGULHO
A DOBRAR!

Decorreu o tradicional cortejo
e concurso das populares Marchas de Santo António e, para
Benfica, a noite foi especial
com dois desfiles a representarem o nosso bairro: a Marcha
de Benfica e a Marcha do
Bairro da Boavista.
A Marcha de Benfica obteve
um 23º lugar que se fica
muito a dever ao facto de ter

sido uma das três Marchas que
apenas teve conhecimento da
sua participação em março,
deixando apenas três meses
para uma preparação que,
por norma, ocupa todo um
ano. Um esforço que todos
devemos enaltecer e que estava
bem patente no orgulho dos
marchantes quando desciam a
Avenida. Os padrinhos foram
Carla Janeiro e Gonçalo Salgueiro e o tema foi o Parque
Silva Porto: uma homenagem
a um Parque que foi plantado
em 1880.
O Parque é hoje um espaço
público com diversos equipamentos para usufruto da
população, onde o contacto
com a natureza e o meio envolvente é privilegiado e leva o
nome de Silva Porto, de forma
a homenagear o pintor António de Carvalho Silva Porto,
pintor naturalista do séc. XIX.

A Marcha do Bairro da
Boavista classificou-se em 10º
lugar, um facto que também
merece destaque dada a
juventude desta Marcha que
participa há apenas dois anos
no Concurso, e reflete bem
o empenho e atitude desta
grande equipa. Apadrinhada
por Custódia Gallego e Diogo
Martins a marcha teve como
tema “Da Minha Janela Eu
Vejo… Lisboa”, uma dedicatória ao bairro da Boavista
que completa oitenta anos em
2018 e que nasceu junto ao
pulmão de Lisboa e do forte
de Monsanto, o local mais alto
da cidade, com 227 metros
de altitude, ponto de onde se
avista toda a capital.
Ao Clube Futebol Benfica e à
Associação de Moradores do
Bairro da Boavista, o nosso
agradecimento e os parabéns!

fica foi Campeão Nacional
Sénior na 1ª e na 2ª divisão,
venceu a Taça de Portugal, e
sagrou-se também Campeão
Nacional de Juniores.
Já o Clube Social e Desportivo
do Bairro da Boavista sagrouse Bicampeão Distrital de
Futsal em Juvenis, enquanto o
Clube Judo 2009 conquistou
os primeiros lugares do Open
de Veteranos nas categorias
-73 kg e +90 kg.
No râguebi, o Grupo Desportivo Direito venceu a Taça de

Portugal sub-16 e sagrou-se
Campeão Nacional sub-14
rugby de 15 e 7S.
A Associação “O Companheiro” conquistou a II Taça da Liga de Lisboa em futsal, escalão
seniores.
A Junta de Freguesia de Benfica tem muito orgulho no
sucesso de todos os clubes e
agradece a dedicação dos atletas, técnicos e dirigentes, desejando as maiores conquistas
desportivas para os próximos
anos.

DESPORTO

HOMENAGEM AOS
CLUBES “CAMPEÕES”

DESPORTO

“DESPORTO EM FESTA” JUNTA-SE AOS ARRAIAIS E ANIMA BENFICA
Desporto e Arraiais de Santos
Populares não se misturam?
Na verdade, não é bem assim.
A provar isso mesmo, o sucesso
da primeira edição da iniciativa
“Desporto em Festa”, que teve
lugar na Praça do Fonte Nova,
entre os dias 8 e 10 de junho.
Neste evento único e inovador na cidade de Lisboa, os
participantes tiveram a opor4 |
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tunidade de experimentar 20
modalidades diferentes, de forma gratuita.
Os participantes tiveram a
oportunidade de experimentar
desportos individuais ou de
competir por equipas, durante
os três dias desta edição de estreia do “Desporto em Festa”!
Mais uma grande iniciativa

que veio para ficar e animou
o fim-de-semana das centenas
de pessoas, que não quiseram
perder a oportunidade de celebrar o desporto no mês das
festas populares da capital.
O “Desporto em Festa” é uma
organização conjunta da CML
e das Juntas de Freguesia de
Benfica e São Domingos de
Benfica.

Nos últimos anos, em Benfica,
o desporto e os projetos desportivos desenvolvidos na freguesia têm crescido em diversas modalidades.Mais uma vez
no final da época desportiva,
os clubes e equipas que se distinguiram no desporto foram
homenageados durante o
Grande Arraial de Benfica, recebendo prémios e diplomas
pela mão do executivo da Junta de Freguesia de Benfica:
Desde logo, o Casa Pia Atlético Clube sagrou-se Campeão

Nacional em Luta Livre e Luta
Greco Romana (seniores), vencendo também a Taça de Portugal e Super Taça nesta modalidade. No Hóquei em
Campo foi Campeão Nacional
(seniores masculinos) e vencedor da Taça de Portugal, e no
Hóquei de Sala conquistou o
título de Bicampeão nacional
no escalão Sub-15.
O Clube Futebol Benfica foi
Campeão Nacional Sub-11 de
Hóquei de Sala, Campeão Nacional de Hóquei em Campo

Sub-15 Masculino, e na Patinagem Artística venceu a Taça
Cidade de Lisboa por equipas
e infantis, e os Torneios de
Torres Novas em Infantis e do
CACO no escalão Cadetes e
Infantis.
Também na Patinagem Artística, a Associação Vermelho
Virtuoso venceu a Taça Cidade de Portimão nos escalões
infantis e iniciados e o Torneio
do CACO no escalão iniciados.
O Núcleo de Corfebol de Ben-
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SANTOS
POPULARES
É EM BENFICA!

SANTOS POPULARES

GRANDE ARRAIAL
DE BENFICA

Os Santos Populares são vividos intensamente em Benfica!
O mês de junho ficou marcado
por arraiais um pouco por toda
a freguesia. A tradição continua
a ser o que era, com todas estas
festas a terem o seu ponto mais
alto no Grande Arraial de Benfica, que decorreu de 21 a 24 de
junho.
No total, foram oito os arraiais
que animaram a freguesia: nos
dias 8, 9 e 10 de junho a festa
chegou ao Bairro das Pedralvas,
altura em que decorreu também
a primeira edição do “Desporto em Festa”, uma iniciativa
diferente na Praça do Fonte Nova. Nesse mesmo fim-de-semana, destaque ainda para o arraial
do Charquinho.
No dia 13 de junho, teve lugar
a festa do Clube Futebol Benfica e no fim-de-semana de 16
e 17 de junho a festa chegou ao
Calhariz, Bairro da Boavista,
Agrupamento 57 e Bairro de
Santa Cruz.
Muita animação, comes e bebes, bailaricos e concertos com
vários artistas portugueses. Estes arraiais dispersos por Benfica tornam a nossa freguesia um
ponto incontornável no mapa
das festas populares! Esperamos
que se tenham divertido!

O MAIOR ARRAIAL DE LISBOA

Ye Ye Ye ye! O Grande Arraial
de Benfica é que é! A 6.ª edição
voltou a ser um sucesso e bateram-se recordes de participantes e associações presentes.
Mais de cem mil pessoas
passaram por este grande evento e a programação não podia
ter sido mais variada, para
agradar a todos os gostos.
Aquele que já é considerado o
maior arraial, da cidade de Lisboa, contou com os concertos
dos cabeças de cartaz Quim
Barreiros, Matias Damásio,
Raquel Tavares e Jorge Palma
para abrilhantar ainda mais a
festa!
6 |
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Na primeira noite do Arraial,
as tunas animaram Benfica e
os sons do reggae, dos Soul
Brother Empire, inauguraram
o palco principal. Quim Barreiros encerrou a noite de forma animada, com músicas
muito divertidas.
O segundo dia começou com
o desfile das marchas infantis
das escolas de Benfica, com as
suas coreografias e fatos a rigor.
Os Marchinha do Botequim
animaram as ruas e as barraquinhas durante a hora de jantar, seguindo-se os D’Alva no
palco principal. A noite terminou com o concerto de Matias

Damásio e, ainda, do Dj Paulino Coelho no palco 2.
Com muita diversão começou
também o terceiro dia, através
das sonoridades alegres dos
Kumpania Algazarra, seguidos
dos Sons do Minho e do
grande concerto protagonizado pela fadista Raquel Tavares.
A noite terminou com a alegria
contagiante dos Tributo Popular.
A despedida fez-se com os concertos de Naked e Travessa do
Corropio, antes da presença
do mítico Jorge Palma em palco. Neste derradeiro dia,
decorreu também a primeira

edição da Corrida do Grande
Arraial, na Mata de Benfica e o
Festival de Folclore.
O balanço é muito positivo, de
quatro dias intensos, onde não
faltaram as tradicionais barraquinhas, o cheiro da sardinha
assada ou das bifanas e os bailaricos, tal como pedem as festas dos Santos Populares.
Agradecemos a todas as pessoas que por aqui passaram e
ajudaram a fazer esta grande
festa e em especial a todas as
associações, parceiros e patrocinadores que connosco organizaram o Grande Arraial de
Benfica.

MARCHAS INFANTIS
NO GRANDE ARRAIAL BENFICA
As fantásticas marchas infantis
das escolas de Benfica desfilaram no dia 22 de junho no
Grande Arraial e são o orgulho
da freguesia!
Um momento muito especial
que juntou crianças, famílias,
monitores, professores e associações locais, numa celebração

do final de ano letivo, em que
centenas de crianças mostraram
o resultado do seu trabalho e
grande empenho, desfilando e
mostrando a todos as suas músicas, coreografias e fatos a rigor,
criados especialmente para esta
ocasião.
Muito obrigado a todos!
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DESPORTO

CULTURA

TEATRO ABERTO – PEÇA “PELA ÁGUA”

COLOR PARTY
A segunda edição da Color Party,
foi um sucesso com mais de 160
participantes nas aulas abertas de
Pilates, Mind & Body, Zumba, etc.!

No âmbito do protocolo assinado com o Teatro Aberto, a Junta
de Freguesia disponibiliza aos moradores de Benfica bilhetes pelo
valor simbólico de 2,50€ para a peça “Pela Água”. Em cena na sala
vermelha do Teatro Aberto até dia 22 de julho, esta peça reúne no
elenco os atores Fernando Luís, Miguel Nunes e Teresa Sobral.
O bilhete deverá ser levantado na Junta de Freguesia de Benfica, e
trocado pelo original na bilheteira do Teatro Aberto, 30 minutos
antes do espetáculo.

Neste evento de encerramento da
época do ginásio, todos puderam
experimentar novas aulas e praticar
atividade física num ambiente
descontraído e de festa!

JUVENTUDE

VÊM AÍ AS FÉRIAS DESPORTIVAS!

PALESTRA DE ENVELHECIMENTO DA PELE

Este é um programa de férias em campo fechado na localidade do
Malhadal, destinado a jovens dos 10 aos 17 anos, com atividades
tão diversas como natação, passeios, caminhadas, slide, rappel,
BTT/Cicloturismo, entre outras.
As inscrições estão disponíveis online e presencialmente nas
instalações do Complexo Desportivo de Benfica.

As preocupações com o envelhecimento da pele são o tema de uma
ação de sensibilização no Palácio Baldaya, no próximo dia 5 de
julho, a partir das 14h30.
Esta palestra tem entrada livre e vai dar resposta a algumas
perguntas importantes: Quais as radiações que danificam a pele?
Porque é que o sol acelera o envelhecimento? Quais as novas
preocupações e descobertas?

CULTURA

MOSTRA
DE CULTURA POPULAR
EM BENFICA

“POPULAR INATEL NA RUA” DE 12 A 14 DE JULHO
A Fundação Inatel escolheu a
freguesia de Benfica, para a 3.ª
edição de uma mostra de cultura popular. Música, teatro,
etnografia, dança, cinema e
espetáculos de rua são as

propostas da iniciativa Popular
- Inatel na Rua, que decorre
entre os dias 12 e 14 de julho.
O evento tem entrada livre e
abre com o Grupo Danças e
Cantares do Minho, no Cha-

fariz de Benfica. Nesta viagem
pela cultura portuguesa, também vai poder ouvir Cante
Alentejano, passando pelo fado, entre outras sonoridades.
O teatro também vai estar em

CULTURA

ÓPERA NO
PALÁCIO BALDAYA
O jardim do Palácio Baldaya
foi palco, nos dias 30 de junho e 1 de julho, da Ópera
“Les Enfants du Levant”, retirada da obra de Isabelle
Aboulker.
Interpretada pelo Coro de
Iniciação do Instituto Grego8 |
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riano de Lisboa, esta ópera
conta uma história desconhecida, mas verdadeira: uma
prisão de crianças localizada
na ilha selvagem de Levant.
A ação decorre em 1861,
quando a França envia cerca
de sessenta crianças da prisão

de La Roquette, em Paris, para esta colónia agrícola.
Em Benfica, cultura é sinónimo de ecletismo e de programação diversificada, e que
melhor maneira de dar significado a este mote do que depois
do Grande Arraial de Benfica
apresentarmos duas exibições
de Ópera nos Jardins do Palacio Baldaya?
Estes espetáculos foram fruto
de uma parceria com o Instituto Gregoriano de Lisboa,
que generosamente acedeu a
apresentar em Benfica esta
fantástica Ópera com os seus
alunos.

SAÚDE

FÉRIAS

PROGRAMA DE FÉRIAS DE
VERÃO PARA TODAS AS IDADES
Foto: Wikipedia

destaque, no Palácio Baldaya, e
não vai faltar animação pelas
ruas de Benfica.
O objetivo deste projeto é salvaguardar o património imaterial da cultura portuguesa, ao

divulgar as práticas tradicionais
do nosso país.
Também as cidades de Braga,
Bragança, Faro, Funchal, Leiria, Viana do Castelo e Viseu
recebem esta iniciativa.

CULTURA

“O GAJO” NO
SOUND SET BALDAYA

Dia 7 de julho, ninguém pode
perder o concerto de “O Gajo”,
na sessão de estreia do Sound
Set Baldaya!
A partir das 21h30, tendo como cenário o jardim deste
emblemático palácio, todos
vão poder escutar este projeto
que nasceu em Lisboa, em
2016. O músico João Morais,
que tocou vários tipos de guitarras ao longo de 30 anos até
conhecer a Viola Campaniça,
apresenta agora a solo, um
projeto puramente instrumen-

tal com o som bem tradicional
da História e cultura portuguesa, com composições tocadas pela Viola Campaniça, um
instrumento de raiz tradicional
e oriundo do Alentejo.
A música de João Morais pode
soar a fado, mas não é fado.
Pode parecer simplesmente
música tradicional, mas não é.
Se quiser descobrir e ouvir
outras sonoridades da maior
das violas portuguesas, marque
presença neste evento.

Em Benfica, não faltam atividades para desfrutar do verão,
com programas para todas as
idades! Para os mais novos, entre os 6 e os 14 anos, a Junta de
Freguesia promove as Férias
Ativas, um programa especial
para preencher os tempos livres
durante estas férias escolares,
que este ano conta com 540 crianças inscritas. Momentos de

lazer e convívio, que incluem
praia, piscina, jogos, e algumas
atividades mais radicais como
a canoagem ou o snorkeling!
Não falta animação de segunda a sexta-feira!
Os programas de Férias de
Verão da CAF/AAAF, destinados aos alunos de Jardim de
Infância e primeiro ciclo das
escolas de Benfica, são também

sempre um grande sucesso de
participação e este ano contam
com 550 crianças inscritas e
12 semanas de programação
ininterrupta, com muita aventura e animação!
Também a Academia do Saber,
destinada a alunos do 2º ciclo,
tem um leque variado de
atividades, que decorrem até ao
dia 31 de julho. As propostas

incluem inúmeros workshops
e ateliers com aulas de linguagem gestual, desporto, confeção de doces, danças ou alta
costura. Há também visitas para explorar locais como
Monsanto, as Grutas de Mira
de Aire, ou o Badoka Safari
Park, sem esquecer as idas a
banhos, em várias praias!
A população sénior também

não fica de fora das atividades
que a Junta tem para oferecer.
As férias Sénior 2018 decorreram em maio e proporcionam
momentos inesquecíveis na
praia de Monte Gordo, no Algarve, com jantares temáticos,
aulas de ginástica, ou de surf.
A iniciativa continua a ser
um sucesso e promove um envelhecimento ativo e saudável.

ra no Parque Silva Porto ou as
aulas de Hóquei em Campo no
complexo desportivo do Fófó)
desenvolvendo práticas pedagógicas inovadoras e currículos diversificados e adaptados às
realidades de cada escola, numa estratégia que pretende promover em simultâneo os clubes
e entidades locais.
Acresce referir que em 2016
começou a ser utilizada nas
AEC a plataforma informática,
Edubox, em que os encarregados de educação passaram a ter
acesso diário aos sumários das
aulas e registo de avaliação, o
que permitiu um melhor acompanhamento de todo o percur-

so escolar dos seus educandos.
As AEC contam atualmente
com mais de 1000 alunos das
cinco escolas de 1º ciclo da freguesia, e representam um total
de mais de 500 horas de aulas
dadas em cinco áreas distintas:
Movimento e Drama, Desporto, Artes Plásticas, Oficinas
Musicais e Fotografia e Multimédia.
A Junta de Freguesia de Benfica tem como objetivo que as
AEC sejam o caminho para a
aquisição de competências essenciais ao desenvolvimento do
aluno através de atividades que
promovam o gosto pela prática
desportiva e artística.

EDUCAÇÃO

ATIVIDADES
DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR
O final de ano das Atividades
de Enriquecimento Curricular (AEC) foi assinalado com
várias atividades, como uma
exposição da disciplina de Artes Plásticas no Palácio Baldaya,
apresentações musicais nas escolas Jorge Barradas, Parque
Silva Porto e Salvado Sampaio,
e também apresentações da
disciplina Movimento e Drama
no Auditório Carlos Paredes.
A educação e o investimento
no futuro das crianças e jovens
têm vindo a ser uma das grandes
apostas da Junta de Freguesia de
Benfica, visível também no investimento realizado nas AEC
nos últimos anos. A grande

aposta na literacia digital e
novas tecnologias é um bom
exemplo, nomeadamente através do investimento de cerca de
22.000€ no último ano letivo
no projeto “Benfica Digital”,
para aquisição de mais de 300
tablets e 8 quadros interativos,
8 projetores e 6 portáteis para as
escolas. Assim como o investimento em material desportivo,
instrumentos musicais e material para artes plásticas, e a criação
de novas disciplinas, das quais
destacamos a Fotografia e Multimédia. Destacamos também o
pagamento atempado e a aposta na formação de professores.
A Junta de Freguesia de Ben-

fica assumiu no ano letivo
2014/2015 as AEC nas escolas
da freguesia e desde então tem
vindo a reforçar a sua área de
atuação, apostando num ensino diferente e inovador e assumindo um papel cada vez mais
relevante na comunidade escolar, sempre com o objetivo de
promover atividades diversificadas e o bem-estar da comunidade docente, alunos e encarregados de Educação.
Com a flexibilização curricular
as AEC têm vindo a ser ministradas sempre que possível fora
da sala de aula e em espaços exteriores aos recintos escolares (por
exemplo as atividades Aventu-
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HABITAÇÃO

ARRENDAMENTO ACESSÍVEL

CHEGARAM AS AULAS NO JARDIM!

Estão abertas as candidaturas para
o arrendamento acessível de 36
habitações municipais, no âmbito da
18ª Edição do Programa de Renda
Convencionada. As habitações têm
rendas entre €124 a €373, e tipologias
que variam entre T0 e T3.
Mais informação em:
www.rehabitarlisboa.cm-lisboa.pt

Com a chegada do verão e do bom tempo regressaram as aulas de ioga
e zumba aos jardins da freguesia! Sábado é dia de Zumba no Jardim do
Mercado, e no domingo é a vez do ioga no jardim da Quinta da Granja!
Esta atividade vai repetir-se durante o mês julho nos dias
7, 8, 21 e 21 de julho e todos estão convidados a participar!
A entrada é livre e não depende de inscrição!
Não perca mais esta oportunidade de fazer exercício físico num ambiente
saudável e descontraído, aproveitando os espaços verdes da freguesia!

CHAFARIZ
DA BURACA

reção das Águas Livres, concede-se que os sobejos da água
do chafariz sejam canalizados
para a Quinta da Buraca ou do
Bom Pastor.
É um chafariz de proporções
modestas, com uma bacia retangular e um pequeno espaldar de remate curvo onde se
encontram as armas reais.
O Aqueduto das Águas Livres,
construído entre 1731 e 1799,
por determinação régia, com o
objetivo de resolver os problemas de falta de água da cidade de Lisboa, constitui um
vasto sistema de captação e
transporte de água, por ação
da gravidade, desde as nas-

centes de água das Águas
Livres, integradas na bacia hidrográfica da serra de Sintra,
na zona de Belas, até Lisboa. A
sua construção só foi possível
graças a um imposto denominado Real de Água, lançado
sobre os bens essenciais como
o azeite, o vinho e a carne.
O trajeto escolhido coincide,
em linhas gerais, com o percurso do antigo aqueduto romano, tendo uma implantação
subterrânea, ou a aflorar a superfície, e, quando atravessa
vales mais profundos, com
uma arcaria de volta perfeita,
em arco abatido ou em arco
quebrado (ex. Vale de Alcân-

DESPORTO
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tara). Todos os troços visíveis
têm uma estrutura em cantaria
de calcário, que sustenta os canos, protegidos por paredes de
alvenaria argamassada, com
cobertura em meia cana, plana
ou angular, rasgados, equidistantemente por frestas de arejamento jacentes, podendo
surgir lanternins sobre a estrutura, com a mesma função, de
planta retangular e rasgada por
janelas retilíneas em todas as
faces, protegidas por grades
metálicas.
No total, o Aqueduto tem no
seu troço principal, desde a
Mãe de Água Velha até às
Amoreiras, uma extensão de

14,256 Km., com vários aquedutos subsidiários e galerias de
adução, perfazendo uma rede
com 58,135 Km. O aqueduto
principal nasce na Mãe de
Água Velha, próximo de
Caneças, junto à povoação de
D. Maria, no concelho de
Loures, terminando na Mãe de
Água das Amoreiras, no concelho de Lisboa. Entra na
Freguesia de Benfica acompanhando a Rua da Buraca,
passa pela Quinta do Bom
Pastor, pelo Chafariz da Buraca
para, mais à frente, atravessar,
subterraneamente e à superfície, o Parque Florestal de
Monsanto em direção ao
Parque da Serafina.

MARATONA
DE FUTSAL
do Parque e, nos dias seguintes,
aulas de ioga e exposições de
fotografia.
Os trilhos de Monsanto foram
recuperados mediante a recuperação de caminhos já existentes, construção de novos,
implementação de sinais e
produção de material informativo de apoio à circulação. Para
uma segunda fase está previsto
um viaduto pedonal e ciclável
sobre a estrada de Monsanto,

Continuam abertas as inscrições para as saídas do
programa Benfica Aventura!
Canyoning e Descida do Zêzere no fim de semana de 21 a 23 de
setembro, e fim de semana “Survivor 30 km -Autonomia Total” de 4 a
7 de outubro, são as próximas atividades criadas a pensar nos amantes
de muita adrenalina, aventura, ar puro e paisagens inesquecíveis!
Inscrições e mais informações em www.jf-benfica.pt.

“BENFICA DOS PEQUENINOS”
NO PARQUE SILVA PORTO
O Dia Mundial da Criança foi
celebrado com o “Benfica dos
Pequeninos”, no Parque Silva
Porto!
Não faltou animação nem atividades para desfrutar, num reino de fantasia e faz-de-conta,
em que os mais pequenos tiveram a possibilidade de experimentar diversas profissões.
O dia 1 de junho foi dedicado
a uma aula de Zumba e ao teatro para as crianças dos Jardins
de Infância da freguesia. Os
alunos do 1º ciclo tiveram a
oportunidade de assistir ao
concerto “As canções de Ma-

que vai ligar duas grandes
manchas do parque florestal.
Com mais de 80 anos, Monsanto apresentava necessidades
de intervenção permanentes
em várias das suas componentes, do arvoredo à sinalética,
dos equipamentos aos percursos e esta abertura é uma excelente notícia para todos os
que gostam de usufruir de
momentos de calma no “pulmão” da cidade.

Decorreu de 2 a 3 de junho a
Maratona de Futsal 2018!
Foram 13 horas consecutivas
de jogos de futsal para equipas
masculinas e femininas, numa
iniciativa que faz parte da programação da Juventude 2018 e
teve lugar no Ringue António

Livramento, no Complexo
Desportivo de Benfica.
Um dia de muito desporto, e
animação que culminou com a
vitória da equipa feminina
“Clube Futebol Benfica 1” e
da equipa masculina “AMB Associação Malta do Bairro”

CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS FEMININAS CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS MASCULINAS
1º LUGAR CLUBE FUTEBOL BENFICA 1 1º LUGAR AMB (ASSO. MALTA DO BAIRRO)
2º LUGAR CLUBE FUTEBOL BENFICA 2 2º LUGAR ASSO. COMPANHEIRO;
3º LUGAR LISBOA SPORT CLUBE
3º LUGAR SPORT LISBOA E BOAVISTA.

ria”, de Maria de Vasconcelos.
Em Benfica, as crianças não tiveram apenas direito a um dia
de diversão, mas sim a dois! No
segundo dia, o teatro regressou
e os truques de magia também
encantaram os mais pequenos.
Insufláveis, modelagem de balões, pinturas faciais e jogos
foram outras das propostas, e
que fizeram as delícias das muitas crianças que passaram pelo
Parque Silva Porto.
Viveram por algumas horas
num mundo de brincadeira,
onde tudo é possível!
CULTURA

“HISTÓRIAS QUE
NOS ENSINAM”

DESPORTO

TRILHOS DE
MONSANTO

10 |

BENFICA AVENTURA

EDUCAÇÃO

PARA VALORIZAR A HISTÓRIA E TRADIÇÕES DA FREGUESIA, COMEÇOU A SER DESENVOLVIDO EM 2013 O
“BENFICA FOOTSTEPS”, UM ROTEIRO HISTÓRICO COM UM PERCURSO PEDESTRE QUE PERCORRE OS PRINCIPAIS
PONTOS DE INTERESSE DO PATRIMÓNIO EDIFICADO E NATURAL DESTA ANTIQUÍSSIMA REGIÃO LISBOETA.

Reabriram em maio os trilhos
de Monsanto! Estes caminhos
pelo meio da natureza foram
reabilitados e recuperados no
âmbito do Orçamento Participativo de Lisboa e devolvidos,
como novos, aos utilizadores
no Dia Internacional da Biodiversidade. A ocasião foi assinalada com festejos que incluíram caminhadas em percursos
guiados ou mobilização para o
voluntariado na conservação

JUVENTUDE

DIA MUNDIAL DA SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS
A 15 de junho assinala-se o Dia Mundial da sensibilização sobre a
prevenção da violência contra as Pessoas Idosas.
A Junta de Freguesia de Benfica, consciente da importância deste tema
e da repercussão que este fenómeno representa para a saúde mental das
vítimas, desenvolveu uma sessão de sensibilização junto a um grupo
de idosos da freguesia, afirmando mais uma vez o seu compromisso na
promoção do bem-estar desta faixa da população.

BENFICA FOOTSTEPS

Chafariz tardo-barroco, implantado perpendicularmente
ao troço principal do aqueduto
das Águas Livres, que o abastece, ostenta as armas reais de
D. José. A obra de construção
do chafariz é autorizada pela
Junta das Águas Livres, após
aprovação do Marquês de
Pombal, a 23 de dezembro de
1771, segundo o risco de Reinaldo dos Santos (2.º Arquiteto da Junta), como se pode
comprovar pelos dois desenhos
preparatórios que se encontram no Museu de Lisboa –
Palácio Pimenta. Em outubro
do ano seguinte, a obra já se
encontrava concluída. Em
1834, por Despacho da Di-

SENIORES

DESPORTO

No âmbito da atividade “Histórias que nos Ensinam”, a Ludoteca do Palácio Baldaya oferece,
durante as férias de Verão, um
programa especialmente criado
a pensar nos mais pequenos.
Durante os meses de julho e
agosto, teremos várias manhãs
com leituras de histórias infantis e atividades que têm como
objetivo proporcionar a ocupação dos tempos livres das
crianças, em torno de áreas como a leitura, o livro e as artes
plásticas.

10 DE JULHO DE 2018

21 E 23 DE AGOSTO DE 2018

“O Coelhinho Branco”

“Contos da Mata dos Medos”,
de Álvaro Magalhães.

11H00 ÀS 12H00 OU 17H00 ÀS 18H00

17 E 19 DE JULHO DE 2018

28 E 30 DE AGOSTO DE 2018

“A tartaruga que queria
dormir”, de Roberto Aliaga

“Nestor”, de Quentin Gréban

17H00 ÀS 18H00

24 E 26 DE JULHO DE 2018

“Queres namorar comigo?”,
de João Ricardo.

BENFICA EM FÉRIAS

17H00 ÀS 18H00

11H00 ÀS 12H00 OU 17H00 ÀS 18H00

11H00 ÀS 12H00 OU 17H00 ÀS 18H00

FÉRIAS

PARA INSCRIÇÕES
tatianacarmo@jf-benfica.pt
ou 212 696 799

De 13 a 31 de agosto a Junta
de Freguesia de Benfica volta a
disponibilizar à população
transporte GRATUITO para a
Praia de Carcavelos.
De segunda a sexta feira o
programa “Benfica em Férias”

vai assegurar transporte de ida
e volta para a Praia de Carcavelos, às famílias residentes que
se inscrevam no Gabinete de
Acção Social da Junta de Freguesia de Benfica, a partir do
próximo dia 16 de julho.
JULHO2018 |
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EM JULHO FAZEMOS O QUÊ?
ATÉ 15 JUL

FANZONE BENFICA

Jardim da Quinta da Granja

3,10,17,
24 E 31TER 8H00
TREINO OUTDOOR

7SÁB 17H00

8,22DOM 10H00

AULAS NO JARDIM – IOGA
Jardim da Quinta da Granja

27 E 28
SEX E SÁB 09H00

CLUBE CORRIDA E
CAMINHADA

Ponto de Encontro: Complexo Desportivo
de Benfica

7,14,21 E 28
SÁB 09H45

BENFICA STREET MARKET*

8DOM 11H30

CINEMA-INFANTIL FILMINHOS
À SOLTA PELO PAÍS
Auditório Carlos Paredes

Auditório Carlos Paredes

7,21SÁB 12H00

FORMAÇÃO PLANO DE
NEGÓCIO: CRIAÇÃO DE
MICRONEGÓCIOS*

Jardim do Mercado

12 |
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Ludoteca, Palácio Baldaya

Estrada de Benfica (junto ao Palácio
Baldaya)

29DOM 10H00

FEIRA DA BAGAGEIRA*
Junto ao Mercado de Benfica

7SÁB 10H00

FEIRA DE ARTESANATO DE
BENFICA*
Jardins do Palácio Baldaya

7SÁB 11H00

SARAU POÉTICO, IN-FINITA.
TEMA: ESTAÇÕES
Biblioteca, Palácio Baldaya

18H30/22H30

FORMUP - Portas de Benfica

14,21,28SÁB 11H00
CONTA-ME UMA HISTÓRIA!
Ludoteca, Palácio Baldaya

21SÁB 11H00

A TRAIÇÃO INVEROSÍMIL GRUPO TEATRO AMADOR DE
BENFICA

9 A 25SEG A QUA

AULAS NO JARDIM – ZUMBA

HISTÓRIAS NA LUDOTECA

8,15DOM 17H00

CLUBE CORRIDA E
CAMINHADA

Ponto de Encontro: Complexo Desportivo
de Benfica

12,13,14
QUI SEX SÁB

12H00 OU 17H00
-18H00

Vários locais em Benfica

18H45

Auditório Carlos Paredes

Salão Nobre, Palácio Baldaya

10,17,19,24,
26TER QUI 11H00-

POPULAR INATEL NA RUA

4,11,18 E 25SÁB

A TRAIÇÃO INVEROSÍMIL GRUPO TEATRO AMADOR DE
BENFICA

EXPOSIÇÃO CAMILO BORGES

Auditório Carlos Paredes

Ponto de Encontro: Complexo Desportivo
de Benfica

6,7,13 E 14
SEX E SÁB 21H30

5 A 29 QUI A DOM

TERTÚLIA POÉTICA AMÉRICA
MIRANDA

PAINEL IN-FINITA :
“INTERAÇÃO ENTRE AUTORES
E EDITORES”
Biblioteca, Palácio Baldaya

ATÉ 15 JUL

EXPOSIÇÃO SAÚDE MENTAL FOTOGRAFICAMENTE

5QUI 14H30

PALESTRA
FOTOENVELHECIMENTO*

21SÁB 13H00 ÀS
7SÁB 21H30

SOUND SET BALDAYA
– O GAJO
Jardim Palácio Baldaya

22H00

SOUND SET BALDAYA – MAIS
BAIXO SOUND SYSTEM
Jardim Palácio Baldaya

* Sujeito a inscrição

