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Benfica em números
5 193

UTILIZADORES DA
CARREIRA DE BAIRRO 70 B
POR SEMANA

91

NOVOS LUGARES
DE ESTACIONAMENTO
NA ESTRADA A DA MAIA

1178

ANO DE CONSTRUÇÃO
DO CHAFARIZ DAS GARRIDAS
(ESTRADA DE BENFICA)

3

CONCERTOS
DE NATAL NA
IGREJA DE BENFICA

28

NOVOS CORRIMÕES
PARA MAIOR SEGURANÇA
NOS PASSEIOS

EDUCAÇÃO

VOTAÇÕES
DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO ESCOLAR
NA QUINTA DE MARROCOS

ARÓMETRO

DE BENFICA

ARRANCA OBRA NA
ESTRADA A DA MAIA

CARREIRA DE BAIRRO
EM BENFICA

REQUALIFICAÇÃO DOS CHAFARIZES
DE BENFICA E DA BURACA

Os alunos da Escola Básica
Quinta de Marrocos votaram, no passado dia 10 de
dezembro, na primeira edição
do Orçamento Participativo
Escolar de Lisboa, em projetos sustentáveis nas áreas
da energia, água, natureza
e biodiversidade, resíduos,
mobilidade e educação para a
sustentabilidade.
Este estabelecimento de ensino, da freguesia de Benfica, é
uma das quatro escolas-piloto
na cidade de Lisboa, onde
os alunos podem escolher o
projeto que querem ver implementado na sua escola.

No total, votaram mais de
500 alunos, que elegeram os
projetos de eficiência hídrica
e reaproveitamento de águas,
de um conjunto de propostas
a votação, relacionadas com
o desafio da sustentabilidade
ambiental em Lisboa e que se
inserem no âmbito da Capital
Verde Europeia 2020.
Ricardo Veludo, vereador do
Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, Inês Drummond, presidente da Junta de
Freguesia de Benfica, e o vogal
Ricardo Marques marcaram
presença nesta votação que
pretende dar voz aos alunos!
ESPAÇO PÚBLICO

A MAGIA DO NATAL
NO BAIRRO

CONCERTOS DE NATAL
NA IGREJA DE BENFICA

REQUALIFICAÇÃO
TERRENO BALDIO
DA RUA COMANDANTE
HENRIQUE MAYA

OBRAS ESCOLA
JOSÉ SALVADO SAMPAIO

FALHAS NA RECOLHA DO LIXO
POR PARTE DA CML

Está concluída a intervenção
para requalificação do terreno
nas traseiras da Rua Cláudio
Nunes, com ligação à Rua
Comandante Enrique Maya e
à Rua Jorge Barradas, numa
área total de 2 802 m2.
Esta intervenção, realizada
pela Junta de Freguesia de
Benfica, teve como objetivo
proceder à requalificação deste

terreno baldio, que foi sendo
nos últimos anos indevidamente utilizado como local de
descargas de lixo, transformando-o numa área ajardinada, mantendo os caminhos
pedonais e criando uma zona
de estacionamento informal,
com cerca de 20 lugares, no
lado da Rua Jorge Barradas.
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CLUBES DESPORTIVOS DE BENFICA
HOMENAGEADOS NO FÓRUM
DESPORTIVO 2019

4ª

EDIÇÃO DOS JOGOS
ESCOLARES DE BENFICA

35 000€
INVESTIDOS EM
MANUTENÇÃO ESCOLA
JOSÉ SALVADO SAMPAIO
´

500

2 802M2

ALUNOS DA EB QUINTA
DE MARROCOS VOTARAM
NO OP ESCOLAS

ÁREA DO TERRENO BALDIO
EM REQUALIFICAÇÃO NAS
TRASEIRAS R. CLAÚDIO NUNES

Este foi um trajeto comum,
com afetos, ambições e concretizações partilhadas por
muitas e muitos, por equipas
de excelência comprometidas
com a população e com a vontade de continuar a transformar Benfica, sempre com o
foco nas pessoas.
Este foi um caminho de proximidade e de participação,
construído em conjunto, com
o contributo dos incentivos, e
do olhar atento e crítico sobre
a realidade da nossa freguesia. Afinal, os políticos não são
eleitos só para decidir e concretizar, mas acima de tudo para ouvir as pessoas.
Este será o último Editorial
que assino como Presidente
da nossa Junta. Transportarei
comigo memórias que marcam, afetos que tocam e um
imenso orgulho em ter podido
servir a população de Benfica
e todos os que cruzam neste
espaço de excelência que é a
Freguesia de Benfica.

Com tranquilidade e confiança, na equipa, no rumo traçado, no potencial existente no
território e na sabedoria da população de Benfica, agradeço a
todos os que me acompanharam ao longo destes dez anos,
com uma palavra especial para a grande equipa da Junta de
Freguesia de Benfica, sem a
qual nada seria possível, e para
as associações e todas as forças
vivas do nosso território.

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

FOI UM ORGULHO
SERVIR
A FREGUESIA
DE BENFICA
Não há nada mais gratificante
na vida pública do que a possibilidade de contribuir para
mudar a vida das pessoas e para deixar marcas positivas nos
territórios.
As pessoas foram sempre o
nosso foco.
Foco na superação dos obstáculos, que permitiu concretizar soluções, na defesa de
respostas paras nossas necessidades e desafios, ou no desenvolvimento de projetos
que contribuíram para melhorar as condições de vida das
pessoas, do espaço público, do
acesso a serviços importantes
para o quotidiano ou da afirmação de Benfica como uma
das comunidades mais dinâmicas de Lisboa.
Dez anos depois, Benfica está
diferente e está melhor.
Reforçámos as marcas de
identidade, apoiámos as dinâmicas da comunidade e valorizámos o património e o es-

paço público como palco das
vivências de quem cá vive, estuda, trabalha ou nos visita.
Foram dez anos de bandeiras em defesa da população e
do nosso território, a encontrar soluções, a construir realidades como o Palácio Baldaya
e muitos outros e a participar
em novos impulsos para responder a problemas estruturais de anos como a mobilidade, o estacionamento ou o
acesso a habitação a preços
aceitáveis para a classe média,
enquanto
requalificávamos
a oferta de habitação social
existente. Resolvemos e lançámos sementes para que no futuro se possam encontrar novas soluções em linha com as
dinâmicas de Benfica e da cidade de Lisboa.
Foram dez anos que percorremos em conjunto, com convergências e com divergências, como é timbre da vida
em democracia e do pulsar de
uma comunidade rica, dinâ-

mica e interessada em contribuir para uma Benfica melhor.
Dez anos em que procurámos
estar ao lado da população da
freguesia de Benfica, estimular a sua participação e contar
com o seu contributo diversificado, empenhado e positivo.
Num tempo de crescente importância do digital, mantivemos uma preocupação constante com a proximidade, o
contacto pessoal e a mobilização de recursos para responder às solicitações.
Foram dez anos a projetar Benfica como um território de referência na cidade
de Lisboa, com a reafirmação
de tradições, o apoio a iniciativas da nossa comunidade e
o lançamento de novas iniciativas que ganharam crescente importância para a vida das
pessoas. Foi por isso que afirmámos e reafirmamos, com
orgulho, que, nas mais variadas áreas e serviços, Benfica
tem.

Muito haveria para dizer nesta ocasião, mas resolvi nesta edição do Jornal B partilhar
os momentos mais emblemáticos, dos muitos que concretizámos em conjunto: 10 projetos, 10 lutas e 10 momentos
que mais me marcaram nesta
década ao serviço de Benfica.
Obrigado por tudo! Foi um orgulho e um privilégio. Vemonos em Benfica e por Lisboa.
A todos um Bom Ano Novo!
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CULTURA

CONCERTOS PARA BEBÉS
O Palácio Baldaya volta a receber a 25 de janeiro,
15 defevereiro e 15 de março os Concertos para
Bebés!A importância da música no desenvolvimento
cognitivo e emocional das crianças está comprovada
cientificamente através da exploração dos sons,
timbres e ritmos que encantam não só os pequenos,
como também os mais crescidos! Esta iniciativa,
realizada em parceria com a New Music School,
tem entrada gratuita!Para participar basta enviar
mail para: bibliotecabaldaya@jf-benfica.pt

EDUCAÇÃO

ESPAÇO PÚBLICO

“MISSÃO PROTEGER
- ANIMAIS EM VIAS DE EXTINÇÃO”

28 NOVOS CORRIMÃOS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS PEÕES

“Missão Proteger - Animais em vias de Extinção” é o novo jogo
original criado pela Junta de Freguesia de Benfica e que foi
distribuído este Natal a cerca de 900 crianças de Jardim de Infância
e 1º ciclo inscritas na CAF/AAAF das escolas públicas de Benfica!
A Presidente da Junta de Freguesa de Benfica, Inês Drummond, e
o vogal da Educação, Ricardo Marques, ajudaram o Pai Natal na
distribuição dos presentes, e aproveitaram para desejar a todas as
crianças um bom Natal!

CADA VEZ MAIS PROCURADA PELOS UTILIZADORES
e vem assegurar a ligação dos
Bairros a diversas infraestruturas como escolas, mercado, estação de metro e de comboios.
Para utilizar esta carreira basta
ser portador de título ou passe
válido na rede Carris ou obter
o passe “Carreiras de Bairro”,
com o custo de 10€ e válido
por 30 dias.
A Carreira de Bairro 70B
funciona todos os dias úteis
das 7h00 às 20h10 e das 7h00
às 20h00 aos fins de semana.

REQUALIFICAÇÃO
DO ESTACIONAMENTO
NA ESTRADA A-DA-MAIA

4 |

zado pelos moradores como
estacionamento informal, já
que a maioria das habitações
não possui garagem. Situando-se perto do Mercado de
Benfica, este terreno tem servido também como alternativa
para os clientes e trabalhadores
do espaço comercial envolvente.
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Esta intervenção, com uma duração prevista de 150 dias, e
com um valor de cerca de 133
mil euros, tem como objetivo
melhorar as condições de acessibilidade, segurança rodoviária e
de circulação pedonal, além de
capacitar esta zona com uma
oferta de estacionamento de
qualidade, dando continuidade

a uma requalificação parcial
deste arruamento, já efetuada
anteriormente, no âmbito das
obras de desvio do Caneiro da
Damaia realizadas pela Infraestruturas de Portugal.
A requalificação deste terreno
para criação de estacionamento
é mais uma intervenção a realizar pela Junta de Freguesia de

Benfica, ao abrigo dos Contratos de Delegação de Competências assinados com a Câmara Municipal de Lisboa, para
promover projetos até 2021,
no âmbito de vários programas
que vão da requalificação do
espaço público, aos equipamentos desportivos ou programas de intervenção social.

Este projeto tem como principal objetivo combater o isolamento e promover
a melhoria da qualidade de vida dos seniores da freguesia, através do
desenvolvimento de atividades intergeracionais, do programa Memória Ativa
Senior, da criação de um banco de ajudas técnicas, entre outros.

EDUCAÇÃO

OBRAS DE
MANUTENÇÃO
NA ESCOLA
SALVADO SAMPAIO
A Junta de Freguesia de Benfica iniciou recentemente uma
intervenção na Escola EB1/JI
Prof. José Salvado Sampaio,
para efetuar algumas melhorias
e resolver as necessidades mais
urgentes desta escola, no sentido de melhorar as condições
dos seus alunos e comunidade
educativa.

ESPAÇO PÚBLICO

Iniciou no mês de janeiro a
obra para criação de estacionamento, no terreno baldio
localizado na estrada A-da
-Maia, perto do Mercado de
Benfica.
Ali vão nascer 91 lugares de
parqueamento, requalificando
o espaço expectante com 7200
m2, que tem vindo a ser utili-

O Projeto “+ Ativo”, uma parceria entre o Centro Social e Paroquial da Nossa
Senhora do Amparo e a Junta de Freguesia de Benfica, recentemente distinguido
com o Prémio BPI “La Caixa” Seniores, vai ser lançado oficialmente, no próximo
dia 13 de fevereiro, no Palácio Baldaya.

A intervenção permite complementar os percursos pedonais, aumentando a
segurança de todos os peões, e foi concluída pela Junta de Freguesia de Benfica, ao
abrigo dos Contratos de Delegação de Competências com a autarquia de Lisboa.

CARREIRA DE BAIRRO - 70B
julho. Um crescimento de mil
utilizadores durante este período, que espelha o impacto
desta medida.
Diariamente, o número de
pessoas tem vindo a aumentar,
demonstrando a importância
deste meio de transporte, que
chega a zonas que não eram
servidas por transportes, como
é o caso do Calhariz Velho.
A Carreira 70B faz uma
linha circular entre o Colégio
Militar e o Bairro da Boavista,

PROJETO “+ ATIVO”

Com o objetivo de melhorar as condições de segurança, mobilidade e qualidade
de vida da população, especialmente a mais idosa, foram instalados corrimãos
e guardas metálicas em 28 pontos da freguesia de Benfica, como os bairros da
Boavista, Pedralvas e Charquinho, Jardim do Eucaliptal ou as ruas Abel Manta, José
Purificação Chaves, Dr. José Baptista de Sousa e República da Bolívia.

MOBILIDADE

Seis meses depois do arranque, os números comprovam
a necessidade que a freguesia
de Benfica tinha de reforçar
a mobilidade local, com a
Carreira de Bairro 70B!
A Carreira de Bairro foi
criada como complemento às
carreiras habituais da Carris e
o número de utilizadores em
Benfica tem vindo a crescer.
Semanalmente, em novembro,
a média foi de 5193 pessoas
a usufruírem deste serviço,
contra as 4101 registadas em

SENIORES

Num investimento que vai
rondar os 30 mil euros, as melhorias vão contemplar a substituição de torneiras – no âmbito do projeto “Ech2o-Água”
para diminuir os gastos através
de dispositivos de redução de
caudal - a construção de uma
sala polivalente com cobertura,
a substituição dos telheiros exteriores que se encontram da-

nificados, instalação de novos
estores, pintura das casas de
banho e salas de aula, substituição de mosaicos, além da
aquisição de mobiliário adaptado às salas de jardins de infância.
Esta intervenção vai permitir
responder a algumas das questões levantadas pela Associação

de Pais e Encarregados de
Educação, que apresentaram
recentemente na Assembleia
Municipal de Lisboa uma petição sobre a necessidade de
obras de melhoria nesta escola.
Esta petição esteve na origem
de uma visita realizada pela 7ª
Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Lisboa
à Escola Salvado Sampaio, no

passado dia 11 de dezembro,
que foi acompanhada pelo
executivo da Junta de Freguesia de Benfica, que tem vindo a
defender a necessidade de que
esta escola seja integrada nas
prioridades do executivo camarário, no que respeita a
melhoria das condições do
parque escolar da cidade de
Lisboa.

ESPÇAO PÚBLICO

PATRIMÔNIO

NOVA ZONA DE LAZER NO
BAIRRO DA BOAVISTA

CHAFARIZES DE BENFICA
VÃO SER REQUALIFICADOS

Já arrancaram as obras para a
criação de uma zona de lazer,
no Bairro da Boavista, com a
construção de um parque de
merendas, um espaço destinado
à prática de crossfit e um parque
infantil.
A necessidade de criar um espaço para usufruto dos moradores, com maior segurança, esteve na base deste projeto.
A obra surge também na sequência das intervenções realizadas pelo Grupo Desportivo

do Direito, com a ampliação
dos campos de rugby, e das
obras realizadas pela autarquia
de Lisboa, para melhorar a iluminação e os caminhos de
acesso do bairro às paragens de
autocarro, junto ao parque de
campismo.
A construção deste novo espaço
enquadra-se no âmbito do
Contrato de Delegação de
Competências, que vem requalificar o espaço público em
Benfica, e que começa agora a
ser concretizada.

O Chafariz das Garridas, na
Estrada de Benfica, e o Chafariz da Buraca vão ser alvo de
obras de reabilitação. São boas
notícias para a freguesia de
Benfica!
As intervenções de conservação
e restauro surgem no âmbito de
um protocolo entre a Câmara
Municipal de Lisboa e a EPAL
que, além de fazer intervenções
em vários chafarizes da capital,
vai instalar 200 bebedouros na
cidade até dezembro de 2021 e

abrir ao público o Jardim Casa
do Arco.
O protocolo estabelece também que, após as intervenções,
a Câmara de Lisboa deverá
garantir a manutenção e limpeza periódica dos chafarizes,
bem como do espaço público
envolvente.
O documento prevê ainda o
alargamento da abertura ao
público das galerias subterrâneas dos aquedutos da cidade e
que, durante este ano, a EPAL

irá instalar painéis fotovoltaicos
para o abastecimento elétrico
da rede de distribuição de água
de Lisboa.
Continua, assim, o processo de
recuperação e reabilitação do
património histórico da Freguesia de Benfica e de Lisboa!
O Chafariz das Garridas foi
construído em 1778, seguindo
o modelo utilizado na época,
enquanto o Chafariz da Buraca
foi criado em 1772.
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Em Benfica, todas as intervenções que
têm vindo a ser feitas no espaço público
procuram garantir uma melhor mobilida
mobilidade, com maior segurança e acessibilidade
de peões, ao mesmo tempo que se procu
procuram sempre soluções que permitam criar
mais estacionamento.
O espaço público é e será sempre limitado, e um dos maiores desafios dos últimos
anos tem sido conciliar a pressão crescente colocada pelas necessidades de estacionamento e a necessidade de encontrar
soluções para a mobilidade, devolvendo
os passeios aos peões.

ZONA 30 [BAIRRO DO CHARQUINHO]

A criação de bases para uma convivência
saudável entre peões e automóveis é um
dos equilíbrios mais desafiantes que se tem
vindo a colocar na freguesia e na cidade.
Há diversos exemplos de obras em que
esse compromisso entre a mobilidade e o
estacionamento foi contemplado com
inegável sucesso: a Rua República Peruana, a Estrada dos Arneiros, a Rua André
Resende, a Rua Abel Manta, a Rua Tenente Coronel dos Reis ou a Rua da Buraca são apenas alguns.
Desde 2011, foram criados em Benfica
mais de 1600 lugares, onde os moradores
podem estacionar legalmente, sem estarem sujeitos a multas.

ACTIVE START
FORMAÇÃO

PROGRAMA
GIRO

À época pioneiro e inovador, o Programa GIRO – Grupo de Intervenção de
Rua, foi criado com o objetivo de identificar todos os casos de isolamento sénior existentes em Benfica, criar uma
rede informal de apoio e sensibilizar a
população para a necessidade da criação
de laços de vizinhança que permitam

um maior acompanhamento dos seniores que se encontram isolados.
Além da Junta de Freguesia de Benfica
e da PSP, que acompanha todas as
equipas do programa, são ainda entidades parceiras os Centros de Dia, os
Centros de Saúde, a SCML e o Núcleo
de Voluntariado de Benfica.
Ao longo dos anos, já foram sinalizados pelo programa GIRO em Benfica
mais de 900 idosos, que desde então
têm tido o apoio das nossas equipas.

PARQUE SILVA PORTO
Em 2009 o Parque Silva Porto, um
dos equipamentos mais icónicos da
freguesia encontrava-se ao abandono
e era um local considerado inseguro,
o que afastava as famílias.
Em novembro de 2012, quando a
Junta de Freguesia de Benfica assumiu a gestão deste espaço verde, e
apostou na sua requalificação o
Parque Silva Porto ganhava uma
nova vida.
6 |
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O parque foi requalificado tendo sido reaberta a cafetaria, requalificado o lago e criado um Parque Aventura. Foram também construídos
dois campos de padel, um parque
canino e o parque infantil foi reabilitado.
Depois de vários anos ao abandono,
atualmente este é um dos espaços
verdes mais utilizado pelas famílias
para momentos de convívio e lazer.

O ano letivo 2013/2014 foi marcado
pelo lançamento do programa Active
Start, dirigido gratuitamente às crianças das escolas públicas da freguesia,
com o grande objetivo de promover o
desporto dando a conhecer os clubes e
infraestruturas desportivas locais às famílias.
Um programa pioneiro e inovador,
que, desde aí, tem vindo a proporcionar a mais de 700 crianças a possibilidade de praticar todas as semanas, gratuitamente, uma grande variedade de
modalidades, como o padel, equitação, judo, basquetebol, natação, esgrima, hóquei de campo, rugby, futebol,
ginástica, entre outras.
Um programa só possível graças à estreita ligação com os clubes locais.

Uma das prioridades em Benfica nos últimos anos, tem sido a educação e a formação direcionadas para o emprego.
Em 2013, no pico da crise, com números
recorde de desemprego e ausência de investimento público em formação diferenciada, a Junta de Freguesia de Benfica decidiu criar um centro de formação para ter
um papel ativo no desenvolvimento de
competências, aumento de qualificação e
criação efetiva de emprego.
A revolução na formação para adultos começou em 2014, com a Formup Benfica,
com uma oferta de cursos de curta duração, altamente especializados e de elevado
teor prático, definidos em estreita ligação
com as entidades empregadoras locais,
identificando e dando uma resposta às
suas reais necessidades ao nível dos recursos humanos.
Já em 2018, a Junta de Freguesia Benfica
tornou-se a primeira do país a receber um
centro de formação Qualifica e a certificação da DGERT (Direção Geral de Emprego e Relações de Trabalho).

No dia 23 de outubro de 2014, foi inaugurada a primeira zona 30 da cidade de
Lisboa, no Bairro do Charquinho. Uma
iniciativa pioneira na época, no âmbito
da mobilidade e acessibilidade para todos, que limitou a velocidade de circulação nesta zona a 30 km/h, e tinha como
objetivos principais o aumento da segurança dos peões e a redução da poluição
sonora e ambiental.

Este foi um projeto estruturante para a
freguesia e principalmente para este bairro que não sofria intervenções há 50 anos
e que, com esta transformação, ganhou
91 lugares de estacionamento, um espaço de lazer para idosos e um parque infantil requalificado, além da melhoria
dos acessos quer ao comércio de bairro
quer dos veículos de emergência aos edifícios.

A obra foi executada pela Junta da Freguesia de Benfica, com a colaboração
permanente dos moradores, que foram
ouvidos durante todo o processo, inclusivamente através de duas Assembleias Participativas realizadas no local.
O Charquinho foi o primeiro, de uma
série de bairros, a receber o projeto estratégico “Zonas 30 – “A rua é de todos”, da
Câmara Municipal de Lisboa.

MEMÓRIA
ATIVA SÉNIOR

PROXIMIDADE
E MODERNIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS

[MAS]
O projeto Memória Ativa Sénior é um
programa inovador e pioneiro, criado
em parceria com a Universidade Lusófona, que através da realidade virtual
combate a demência nos idosos.
A decorrer desde 2015, este programa
promove o envelhecimento ativo, combatendo o isolamento social da população com mais de 65 anos, atuando
na estimulação das funções cognitivas e
na promoção do relacionamento social,

através do recurso às novas tecnologias.
Já participaram neste programa perto
de 900 idosos.
Este é apenas um dos vários projetos ativos em Benfica, para apoiar esta faixa
etária na freguesia, no âmbito de uma
estratégia que tem vindo a ser desenvolvida e promove a integração social, hábitos saudáveis, momentos de convívio,
e que está atenta às necessidades específicas desta população.

PRAÇA
DO FONTE NOVA
Benfica tem vindo a ser alvo de várias
intervenções no espaço público, nos últimos anos, e que permitiram dar uma
nova vida a vários pontos da freguesia.
Integrada no programa da Câmara Municipal de Lisboa, “Uma Praça em cada
Bairro”, um dos exemplos é a zona de
lazer e convívio que nasceu junto ao
Centro Comercial Fonte Nova.
A requalificação da Praça Fonte Nova
transformou o que era outrora um parque de estacionamento num espaço
com parque infantil, parque canino,
novos locais de diversão e comércio,
compatibilizando a melhoria das acessibilidades através da criação de uma ci-

dadão entre mais de 90 serviços que
facilitam todos os dias a vida dos cidadãos.
Com sede na Junta de Freguesia de
Benfica, trata-se de um dos grandes
exemplos de uma aposta na proximidade e modernização de serviços,
criando uma maior capacidade de
resposta da freguesia aos problemas
dos cidadãos.

A inauguração do Espaço Cidadão,
em julho de 2017, alterou a forma
como os fregueses de Benfica podem
tratar dos assuntos da vida quotidiana, como a revalidação da carta de
condução, alterações ao cartão do ci-

PALÁCIO BALDAYA

clovia e de uma zona pedonal. A importância desta obra foi reconhecida através de um dos mais prestigiados prémios de arquitetura a nível ibérico.
O projeto do arquiteto José Adrião mereceu o prémio FAD 2018 de Cidade e
Paisagem, por potenciar 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 acessível a todas as gerações.

Depois de um século encerrado ao público, o Palácio Baldaya abriu as suas
portas a 1 de setembro de 2017 e tornou-se no principal polo de cultura, inovação e lazer da zona norte de Lisboa.
Após vários meses de obras de requali-

ficação, este emblemático espaço da
freguesia foi finalmente devolvido à
população e abriu com diversas valências como uma biblioteca, uma ludoteca, zonas de estudo, salas polivalentes
para formação, oficinas, exposições e
concertos, um espaço de cowork, um
Centro Qualifica, uma cafetaria e
magníficos jardins.
O edifício setecentista, outrora degradado, é hoje um espaço aberto a toda a
comunidade, com uma programação
diversificada e transversal a vários públicos, que acolheu, nos últimos dois
anos, centenas de iniciativas e mais de
60.000 visitantes.
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GRANDE ARRAIAL
DE BENFICA

1

0

MOME

CONQUISTAS
DO FOFÓ
NO FUTEBOL
FEMININO

Alguns dos momentos mais marcantes do
desporto em Benfica, na última década, deveram-se às conquistas do Fofó. A equipa
de futebol feminino sagrou-se bicampeã
e venceu duas Taça de Portugal, nas épocas
de 2014/2015 e 2015/2016, enchendo de
orgulho a freguesia, que durante estes dias
viveu momentos de grande emoção.
Graças à sua excelente prestação, pela primeira vez, uma equipa de futebol feminina
foi homenageada nos Paços do Concelho. A
modalidade teve um grande crescimento em
Benfica, e contou com o apoio da Junta de
Freguesia, numa altura em que muitos dos
grandes clubes portugueses ainda não tinham criado equipas de futebol feminino ou
apostado na sua formação.
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O Grande Arraial de Benfica é a maior
festa da freguesia e assume-se cada vez
mais também como uma das grandes
festas da cidade de Lisboa, durante o
mês dos Santos Populares.
A primeira edição aconteceu em 2013,
na estrada de Benfica, mas atualmente a
festa sai à rua na Alameda Padre Álvaro
Proença. Pelo palco deste Grande Arraial têm passado centenas de artistas,
incluindo alguns dos maiores nomes da
música nacional, numa programação
adaptada a todos os gostos.

ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE
DE LISBOA

A 10 de março de 2014, as Juntas de
Freguesia de Lisboa assinaram os autos de transferência que concretizaram a Reforma Administrativa da cidade.
O simbolismo da cerimónia foi corporizado através da entrega, por parte
da Câmara, e do seu presidente à época, António Costa, da chave da cidade de Lisboa a cada um dos Presidentes de Junta de Freguesia.

Esta reforma permitiu, de facto,
“abrir muitas portas” ao desempenho
das Juntas de Freguesia, que assim se
viram capacitadas fisicamente e financeiramente para exercer novas
competências e poder dar uma melhor e mais eficaz resposta às necessidades das populações.
Este momento simbólico foi um dos
marcos deste processo tão estruturante e essencial para a cidade de Lisboa
e marcou o momento em que as Freguesia passaram a ter, de facto, mais
competências e recursos humanos e
financeiros, para poderem dar uma
melhor resposta aos cidadãos em
áreas como a higiene urbana, o espaço público, o desporto, a educação, a
cultura e os direitos sociais.

MARCHA DA BOAVISTA

Em junho de 2016, a Marcha do Bairro da Boavista participou pela primeira
vez no concurso das Marchas Popula-

res de Lisboa e no desfile da Avenida
da Liberdade.
Este foi um momento vivido com
grande emoção por todo o bairro, e
que gerou um enorme movimento de
união e solidariedade entre todos os
marchantes e comunidade local, sobretudo após um “incidente” ocorrido
a poucos dias do concurso, em que a
marcha e os seus marchantes se viram

INAUGURAÇÃO DO 1º QUARTEIRÃO
ACESSÍVEL
Uma festa que só é possível graças ao
envolvimento e ao impulso de todas as
associações de moradores, clubes e coletividades da freguesia, e que demonstra
o rejuvenescimento e a força atual do
movimento associativo de Benfica, que
tem durante estes dias a sua maior
expressão, com as suas barraquinhas de
comes e bebes a invadirem as ruas.
A dimensão e reconhecimento deste
evento tem vindo a crescer, só no ano
passado mais de 100 mil pessoas participaram neste arraial dos Santos Populares.

BENFICA NA RUA

Benfica, que durante muito tempo foi
considerada envelhecida e quase um
“dormitório”, está hoje rejuvenescida
e cheia de vida!
Os desfiles infantis de carnaval, em
que as crianças das escolas de Benfica
percorrem as ruas da freguesia, a Feira
Medieval que enche o Parque Silva
Porto com atividades e aromas da Idade Média, a Parada de Natal ou o
Grande Arraial, que concentra milhares de espetadores para assistirem aos
concertos, além de eventos desportivos
como os Jogos Escolares ou a Corrida
Pais e Filhos, são alguns dos exemplos
de iniciativas de sucesso e que têm vindo a juntar as famílias em momentos
de diversão e convívio em vários espaços de Benfica.

privados dos materiais e adereços necessários para o desfile.
Felizmente, e graças à força, determinação e solidariedade de todos nesta
hora mais difícil, foi possível recuperar
os fatos e outros adereços em menos de
48 horas, e a Marcha da Boavista pôde
brilhar nas Marchas de Lisboa!

No dia 20 de setembro 2012, na Semana Europeia da Mobilidade, foi inaugurado o primeiro quarteirão totalmente acessível do país (entre a Rua
República Peruana e a Estrada de Benfica), certificado pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. O momento contou com a presença do antigo presidente da CML, António Costa,
e também de Salvador Mendes de Al-

meida, presidente da Associação Salvador, que tem como missão promover a
inclusão das pessoas com deficiência
motora.
Numa altura em que as questões da mobilidade e acessibilidade eram ainda
pouco discutidas, em Benfica criámos o
projeto “Acessibilidade para todos em
Benfica” e o 1º quarteirão certificado no
país. O projeto do quarteirão acessível
permitiu criar nesta zona percursos pedonais e rampas de acesso para pessoas
com mobilidade reduzida, novos lugares
de deficientes, novas passadeiras, passadeiras e passeios rebaixados, calçadas sobreelevadas para melhor mobilidade,
além de 40 novos lugares de estacionamento.

ASSINATURAS
DE CONTRATOS
DE TRABALHO
A regularização dos vínculos precários e
o reforço do mapa de pessoal nas diversas áreas de intervenção foi mais uma
marca importante nos últimos 10 anos
na Junta de Freguesia de Benfica, contribuindo para a melhoria da qualidade
dos serviços prestados aos cidadãos. No
total, foram integradas nos quadros
147 pessoas, em três momentos distintos: o primeiro em 2010 e, posteriormente, em 2018 e 2019.

A atual estrutura, resultante do aumento de competências promovidas pela
reorganização administrativa da cidade
de Lisboa, cresceu e evoluiu de forma
sustentada. A Junta de Freguesia de
Benfica, dentro da sua gestão responsável e sustentabilidade financeira, promoveu o combate à precariedade laboral e a valorização do trabalho em funções públicas, contribuindo para a promoção da modernização e inovação da
administração local, que melhora a
qualidade dos serviços públicos e, consequentemente, a qualidade de vida dos
cidadãos.

INAUGURAÇÃO SEDE RÁDIO RENASCENÇA
Em maio de 2016, a Rádio Renascença
inaugurou os seus novos estúdios no Retiro
da Quinta do Bom Pastor, em Benfica,
com a presença de D. Manuel Clemente,
Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

PARTICIPAÇÃO E PROXIMIDADE

Ao longo dos últimos 10 anos, foram
vários os momentos em que a Junta de
Freguesia de Benfica promoveu a participação dos moradores e procurou ouvir
a população, no sentido de criar soluções que respondessem melhor às suas
necessidades.
As Assembleias Participativas realizadas
em 2012, no âmbito do OP Estacionamento em Benfica, são um bom exemplo disso, assim como as reuniões públicas realizadas no Charquinho antes e

durante a criação da Zona 30, a reunião
pública no Calhariz para ouvir os moradores acerca do projeto a implementar
na zona do caracol, as reuniões no âmbito dos projetos Uma Praça em cada
Bairro, na Praça Santos Andrea para discutir o projetos implementados e os
problemas existentes e, até mesmo, a
Consulta de Bairro para conhecer a opinião dos moradores sobre a entrada da
EMEL na zona do Fonte Nova.
Um caminho de proximidade e de participação, construído com o contributo
de milhares de moradores, que ao longo
dos anos quiseram ter voz ativa sobre os
destinos da freguesia, contribuindo para
que Benfica seja hoje uma das melhores
freguesias para se viver.

A Quinta do Bom Pastor, datada de 1756,
é um dos edifícios mais icónicos da freguesia de Benfica e foi alvo de um excelente trabalho de requalificação e recuperação do espaço, para acolher o Grupo
Renascença e também os serviços centrais
da Conferência Episcopal Portuguesa.

A instalação deste grande e histórico grupo de comunicação, na freguesia de Benfica, demonstra a atratividade deste território para acolher novas estruturas empresariais que contribuem para a criação de
emprego e para o desenvolvimento económico local.

INAUGURAÇÃO
DO PALÁCIO BALDAYA

O dia 1 de setembro de 2017 fica marcado pela inauguração do Palácio Baldaya, que após meses de obras de reabilitação e mais de um século encerrado
ao público, voltou a ver a luz do dia.
Uma obra que apenas foi possível graças
ao empenho de toda a equipa da Junta
de Freguesia de Benfica e sofreu um revés, com a vandalização do edifício a
uma semana da abertura.

Os danos provocados foram substanciais, mas não desmoralizaram o executivo nem a população, que arregaçou as mangas e demonstrou a sua
solidariedade e união em torno da recuperação deste espaço, que viria a
tornar-se fundamental na vida cultural da freguesia e que foi finalmente
devolvido à população.
A cerimónia de inauguração contou
com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando
Medina.
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JARDIM
SUSTENTÁVEL
Foi inaugurado dia 12 de janeiro de
2012, no Bairro de Santa Cruz em
Benfica, pelo então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António
Costa, o primeiro jardim em Portugal com a certificação de sustentabilidade da World Sustainability Society.
A criação de um Jardim Sustentável
neste local, reveste-se de especial importância, na medida em que surgiu

S
A

na sequência da demolição do antigo
“bunker” do Bairro de Santa Cruz,
um edifício abandonado e degradado
há vários anos, ocupado por sem
-abrigo e toxicodependentes, e que
estava transformado num centro de
consumo e tráfico de droga permanente. A partir da requalificação de
uma zona abandonada há vários
anos, e já com alguns problemas de
salubridade e segurança, foi criado
um jardim para usufruto da população. Um jardim ecologicamente sustentável, cuja construção recorreu
apenas a materiais reutilizados, com

MAIS E MELHOR EMPREGO

O projeto “Formup Benfica” nasceu em 2014 e teve como objetivo principal criar uma oferta formativa especializada, em função
das necessidades de recursos humanos existentes nas entidades
empregadoras locais, integrando
assim diretamente os formandos
no mercado de trabalho.
10 |

Este “match” resultou na realização de mais de 60 cursos, em que
participaram 1589 formandos.
Uma real taxa de empregabilidade estimada nos 73% que espelha
o impacto deste tipo de formação,
adequada à dinâmica do mercado
de trabalho, e o seu contributo
para a criação de emprego local.
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Em 2010, na sequência da construção
do IC17 CRIL, a intervenção direta da
Junta de Freguesia Benfica para exigir
junto das Estradas de Portugal a requalificação da área envolvente da CRIL foi
fundamental. Foi por iniciativa e empenho da Junta de Freguesia que se criaram novos espaços verdes e se requalificou o espaço urbano junto aos Nós da

Damaia e Rotunda do Patriarcado, Portas de Benfica e Pedralvas. A Junta foi
intransigente na exigência do encerramento do Nó da Damaia, e em vez de
uma estrada a ligar a CRIL ao Bairro de
Santa Cruz, hoje existe um jardim com
um parque infantil e um renovado acesso à escola. O jardim da rua Dr. Cunha
Seixas, contíguo ao Nó da Damaia, foi
assim construído com o objetivo de fechar o acesso rodoviário proveniente da
CRIL ao Bairro de Santa Cruz, e de
preservar a identidade do bairro e segurança dos moradores, bem como as
condições de acesso à escola.

REQUALIFICAÇÃO
DO PARQUE
ESCOLAR

uma bacia de retenção para apoiar
um sistema de rega, e em que a escolha das espécies vegetais, o aproveitamento da água de nascentes e poços
ou a utilização de materiais recicláveis, o distingue dos demais.

CARREIRA
DE BAIRRO
Há muito reivindicada pela Junta de
Freguesia e pelos moradores, a Carreira
de Bairro chegou a Benfica em junho de
2019, para reforçar a mobilidade local e
respondendo a uma necessidade antiga
dentro dos bairros, chegando a zonas
que anteriormente não eram servidas
por transportes, como é o caso do Calhariz Velho.
A carreira de bairro 70 B percorre uma linha circular entre o Colégio Militar e o
Bairro da Boavista, e vem assegurar a ligação dos bairros a infraestruturas como escolas, mercado, estação de metro e de
comboios, complementando a rede de carreiras já existente.

Uma das grandes apostas da freguesia, ao
longo dos últimos anos, tem passado pela
requalificação do Parque Escolar Público,
visível na recente requalificação total das escolas Parque Silva Porto e Pedro Santarém.
Em 2020 irão também ser requalificadas as
escolas Jorge Barradas, Jardim de Infância
nº 1 e Arquiteto Ribeiro Telles, no Bairro
da Boavista. As três obras inserem-se no
âmbito do projeto “Escola Nova - programa de expansão e modernização das escolas
públicas de Lisboa” e irão dotar brevemente estes estabelecimentos de ensino de melhores condições e infraestruturas, revelando uma aposta inequívoca no ensino público de excelência.

ASSOCIAÇÃO + BENFICA

Fundada em fevereiro de 2015, a Associação +Benfica reúne atualmente 57
entidades da freguesia, que trabalham
diariamente em estreita ligação com a
comunidade local.
Em 2015, uma candidatura inovadora
da Associação + Benfica aos fundos
comunitários DLBC, conseguia trazer
para Benfica 350 mil euros para proje-

tos na área do combate ao abandono
escolar, exclusão social e apoio ao comércio local, ficando em 1º lugar entre mais de 110 candidaturas.
A Junta de Freguesia é um dos associados desta entidade, da qual fazem parte um conjunto de clubes, coletividades, associações de moradores, escolas,
associações de pais e empresas locais e
que tem como principal objetivo a
promoção de iniciativas para dinamizar Benfica e, ainda, melhorar a qualidade de vida da sua população.
Um trabalho em rede desenvolvido através de projetos individuais ou em parceria com outras entidades, nas mais diversas áreas.

ELEVADOR
DA ESTAÇÃO
DE BENFICA
Ao fim de 10 anos de luta conseguimos
que fosse instalado um elevador na Estação de Benfica!
Um equipamento há muito desejado e
reivindicado pelos moradores da freguesia, em especial do Bairro do Calhariz que, apoiados pela Junta de Freguesia de Benfica, levaram esta luta a todas
as instâncias, desde a Assembleia da
República, à Assembleia Municipal, à
CML, Infraestruturas de Portugal, entre outras.
Um dos momentos altos desta luta foi a
manifestação realizada em novembro
de 2015, em que moradores, Associação de Moradores do Bairro do Calha-

riz e Junta de Freguesia de Benfica disseram “basta!” e exigiram uma rápida
resolução do problema.
Este equipamento veio finalmente facilitar o acesso da zona do Calhariz à estação, em especial para cidadãos com mobilidade reduzida, e beneficiar toda a
população residente na zona e que utiliza a passagem inferior da estação como
atravessamento urbano.
Juntos conseguimos!

INVESTIMENTO
PARA BENFICA
Desde 2009, Benfica captou mais de 13
milhões de euros de investimento para
projetos e programas inovadores que
acrescentaram valor e qualidade de vida
da população. Este investimento foi
potenciado pela excelente rede de parceria entre as entidades locais (Santa
Casa da Misericórdia, Paróquia Nª Sª
do Amparo, Associações de Moradores)
e otimização dos recursos existentes,
através de candidaturas, promovidas e/
ou apoiadas pela Junta de Freguesia de
Benfica, a vários programas de apoio
disponíveis como QREN, Portugal
2020, Programa Escolhas, ACIDI, Programa BIPZIP da CML, IEFP, Orçamento participativo da CML, BPI,
Fundo Ambiental, entre outros.
Destinou-se às áreas mais diversas, desde o espaço público (qualificação do

estacionamento, melhoria da mobilidade dos peões, ciclovias) à formação e
emprego (Centro Qualifica, DLBC +
Benfica, Formup, GIP), aos direitos sociais (Programas Escolhas de várias gerações, programas BIPZIP’s em diferentes bairros, eco-Bairro da Boavista,
Bairro 21 no Charquinho).
Estes projetos permitiram resolver muitos dos problemas apresentadas pelos
fregueses, diversificando as respostas e
metodologias de intervenção, respostas
essas estruturais e duradouras.

CASAS
DA BOAVISTA
Depois de vários anos e gerações à espera
e a lutar pela requalificação das habitações no Bairro da Boavista, o projeto
avançou com a substituição das velhas
casas de alvenaria por habitações de nova
geração. Em abril de 2019, foram finalmente entregues as primeiras 50 chaves
às famílias e, em novembro, mais 46 novas habitações, resultado de um investimento municipal que vem melhorar a
qualidade de vida dos moradores do Bairro. A cerimónia de entrega das chaves

MELHOR ACESSIBILIDADE, MENOR SINISTRALIDADE

Mais de seis meses depois do arranque, um
número superior a 5100 pessoas utilizam semanalmente este serviço, o que valida ainda
mais esta luta.

13.030.506€

As ruas de Benfica chegaram a ser
consideradas das mais perigosas
da capital. A melhoria das acessibilidades e a diminuição da sinistralidade, em algumas zonas da
freguesia, foi uma das lutas dos
últimos anos e obrigou a um conjunto de intervenções.
De acordo com o relatório do

contou com a presença do Presidente da
CML, Fernando Medina.
As novas habitações são eco sustentáveis, energeticamente eficientes e têm
uma capacidade evolutiva (que permite
aumentar a tipologia em função do possível crescimento do agregado familiar),
além de uma grande preocupação com
as acessibilidades.

Plano de Acessibilidade Pedonal
de Lisboa, Benfica era apontada
como uma das freguesias em que
os peões mais tinham sido atropelados em passadeiras. A estrada
de Benfica, a rua da Venezuela, a
rua Carolina Michaelis e a estrada dos Arneiros foram identificadas como locais críticos, devido

ao elevado número de atropelamentos registados.
As medidas de acalmia de trânsito, além de diversas outras melhorias nas acessibilidades, permitiram diminuir o número de
acidentes, tornando as estradas e
passadeiras da freguesia mais seguras para todos.
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É COM A SUA DEDICAÇÃO,
PROFISSIONALISMO, LEALDADE
E COMPROMETIMENTO QUE SERVIMOS
CADA VEZ MELHOR BENFICA.

P
I
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A

1

A EQUIPA DA JUNTA DE FREGUESIA
DE BENFICA É ESSENCIAL NA PROCURA
DE RESPOSTAS E SOLUÇÕES PARA OS
DESAFIOS COLOCADOS PELO QUOTIDIANO
E PELO PERFIL DA COMUNIDADE
E DO TERRITÓRIO.

A geração e mobilização das forças positivas existentes no território de Benfica
sempre contou com o contributo de muitos, de muitas vontades e da ação
empenhada, profissional e eficaz de muitas mulheres e homens que trabalham
diariamente na Junta de Freguesia de Benfica.
Como sempre, tudo o que foi construído é o resultado da soma de muitas
partes. Como sempre, os elogios e as críticas, as propostas e as soluções, tudo e
todos, fizeram parte do processo.
Resgatar o passado, procurar responder no presente e lançar sementes para um
futuro ainda melhor, sempre com o foco nas pessoas, esteve sempre presente como
cimento de equipas comprometidas com a população e com o território.
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A exigência das realidades urbanas, da vivência de um
território como o de Benfica e da riqueza das dinâmicas
da comunidade só podem ser correspondidas com
coesão no trabalho, mobilização de vontades e
determinação na concretização dos projetos, por parte
de uma grande equipa.
Benfica teve e continuará a ter tudo isto. Uma grande
equipa, projetos e ambição para continuar a
responder aos desafios e a afirmar a Freguesia de
Benfica como referência na cidade de Lisboa.
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COMÉRCIO

INQUÉRITO AOS
COMERCIANTES LOCAIS

Com o objetivo de preparar um
conjunto de atividades para dinamização
do Comércio Tradicional, a Junta de
Freguesia de Benfica está a promover um
pequeno inquérito dirigido a comerciantes
locais.
Se é comerciante em Benfica, participe!
Mais informações:
comercio@jf-benfica.pt.

COMÉRCIO

CULTURA

PROENÇA-A-NOVA
NO MERCADO DE BENFICA

“CUS DE JUDAS” DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES
EM EXPOSIÇÃO NO BALDAYA

Inaugurou no dia 21 de dezembro no Mercado de Benfica a loja de
produtos regionais “Proença-a-Nova - O Sítio Certo”, um novo espaço
idealizado no âmbito do protocolo de cooperação com o Município de
Proença-a-Nova.
Esta loja é um espaço de promoção dos produtos de Proença-a-Nova, mas
também do concelho enquanto destino turístico.

EVENTOS

Além destas atividades, a magia
e diversão do circo passaram
pela freguesia, tal como os
ritmos da Zumba, músicas
de Natal da Princesa Floco de
Neve e concertos com os Coros
do Externato São Cristóvão,
Grão Vasco e Gospel da ADB.
Destaque ainda para o Desfile Motard dos Pais Natais,
atuações no Auditório Carlos
Paredes e a habitual Parada de
Natal, que foram outros dos
grandes momentos deste Natal
em Benfica, marcado também
pelo regresso das iluminações

AQUALIFE – ATIVIDADES GRATUITAS PARA TODOS!

No próximo dia 1 de fevereiro, realiza-se o Aqualife! Um dia de atividades gratuitas
para todos, integrado no Lisboa Aqua Conference, que este ano se volta a realizar
em Benfica, nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro!
Aulas de natação, passando por hidroginástica, jogos de água e ainda palestras de
nutrição para crianças e também sobre os benefícios do treino na água.
Para participar basta inscrever-se na receção do Complexo Desportivo de Benfica.
O Lisboa Aqua Conference é uma das maiores convenções de profissionais da área
das atividades aquáticas, que vai trazer a Benfica professores e técnicos de países
como o Brasil, Itália, Holanda, Espanha, Portugal, entre outros.

O Palácio Baldaya recebeu a exposição “Liberdade” comemorativa
do 40º aniversário da publicação da obra “Cus de Judas” de António
Lobo Antunes, com curadoria do artista plástico José Teixeira Ribeiro.
A inauguração contou com a presença do artista e também do próprio
António Lobo Antunes, um dos filhos pródigos de Benfica, que aqui foi
homenageado pela Junta de Freguesia.

DESPORTO

“NATAL NO BAIRRO”
TROUXE MAGIA
A BENFICA
A programação deste ano
do “Natal no Bairro” foi um
sucesso e contagiou a freguesia,
com atividades que divertiram
as crianças e os adultos!
Os insufláveis, a pista de gelo
natural, Fábrica de Brinquedos, pequenas apresentações
do “Circo no Bairro” e carrosséis foram algumas das atrações
mais requisitadas pelos mais
pequenos, que não quiseram
perder também a oportunidade de andar no comboio do
Pai Natal e visitar a sua casa,
situada no Jardim do Mercado.

DESPORTO

FÓRUM DESPORTIVO 2019
APOIOS FINANCEIROS ENTREGUES
ÀS ENTIDADES DESPORTIVAS
A cerimónia de entrega dos
apoios financeiros do Fórum
Desportivo 2019, às entidades desportivas da freguesia,
teve lugar no passado dia 28
de novembro.
Esta cerimónia, que se realiza anualmente, celebra o
trabalho desenvolvido pelos
clubes com sede em Benfica
e a aposta no crescimento da
atividade física e desporto na
freguesia. O evento contou
com a presença do vogal do
Desporto, Frederico Sequeira,
e do vogal da Cultura e Educação, Ricardo Marques.

às ruas, na Avenida do Uruguai
e na Estrada de Benfica.
O comércio tradicional foi o
local escolhido por muitos para
as compras desta quadra festiva,
com o Mercado de Benfica a
apresentar um horário alargado
e com uma Feira de Artesanato
no Jardim do Mercado.
Não faltaram visitantes em
todas as atividades e diversões,
com a presença de muitas famílias e as crianças das escolas
da freguesia!

Na edição de 2019, foram
homenageados 12 clubes,
que têm apostado no desenvolvimento desportivo dos
seus atletas e na obtenção de
melhores resultados competitivos.
Os apoios financeiros, que
foram entregues pela Junta
de Freguesia de Benfica, contribuem para apoiar cerca de
100 equipas, que abrangem
um número superior a 3000
atletas em mais de 30 modalidades.
O Fórum Desportivo é uma
iniciativa que permite estabe-

lecer uma maior proximidade
entre as entidades desportivas

e a autarquia, e um maior
acompanhamento das ativi-

dades desportivas realizadas
em Benfica.

CULTURA

JOÃO SÓ NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

CULTURA

CONCERTOS DE NATAL
NA IGREJA DE BENFICA
A Igreja de Nossa Senhora do
Amparo recebeu três concertos
durante a quadra natalícia. A
marcar a abertura oficial da
programação do “Natal no
Bairro, teve lugar a atuação dos
Angelicus Duo. Composto pela
voz da soprano Filipa Lopes e
pela harpa de Emanuela Nicoli,
o dueto apresentou um reportório instrumental e litúrgico, com
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vários clássicos de Natal.
Seguiu-se um concerto de Natal
para a família, protagonizado pelo LX Brass Fore, um decateto de
metais e soprano solo. O evento
aconteceu no passado dia 15
de dezembro, e o alinhamento
foi comentado pela solista Ana
Paula Russo (Antena 2).
Finalmente, no dia 21 de dezembro, a Igreja de Nossa Senhora
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do Amparo recebeu o tradicional
Cante ao Menino.
Os “Planície Cantada”, Grupo
de Cante Alentejano de Benfica,
foram os anfitriões mas houve
tempo para as atuações de diversos grupos convidados, com
a presença do Grupo Coral Feminino Paz e Unidade, de Alcáçovas, em Viana do Alentejo, e o
Grupo Coral Etnográfico Vozes

de Campo Branco, de Cascais.
Com entrada livre, estas iniciativas da Junta de Freguesia de
Benfica estão integradas na programação de Natal da freguesia,

que é para todos os gostos!
Um agradecimento muito especial à Paróquia de Nossa Senhora
do Amparo por ter disponibilizado a Igreja para estes eventos.

João Só vai regressar a Benfica,
para um concerto este sábado,
25 de janeiro, depois de já ter
atuado, no passado, nas festas
da freguesia. Em entrevista, o
cantor português recorda esse
espetáculo: “guardo excelentes
memórias, cheguei a ter a minha mãe em palco a cantar Elvis
comigo”.
As expetativas são altas para
o espetáculo, num concerto a
solo, que será mais imprevisível.
“Normalmente tenho um

alinhamento pensado e estruturado, mas neste caso levarei
só uma muleta, isto é, uma lista
de canções bonitas e o resto está
dependente do público”.
Aos 31 anos, João Só é um
dos artistas mais completos do
panorama nacional português,
enquanto cantor, produtor e
compositor, e conta já com
mais de uma década de carreira.
As suas influências vão dos
Beatles aos GNR, passando

pelos Oasis, Clã, U2, Sérgio
Godinho, Tom Petty, Rui
Veloso, Elliot Smith, Quarteto
1111, Los Hermanos, Elvis
Costello e Jorge Palma.
Começou a compor aos 15
anos e faz questão de o fazer em
português.
João Só vai apresentar uma
compilação dos melhores temas já editados, canções novas
e, ainda, reinterpretações de
alguns dos temas mais antigos.
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EM JANEIRO E FEVEREIRO FAZEMOS O QUÊ?
8,9FEV
SÁB,DOM 11H00-19H00
FEIRA DO ARTESANATO
Rua das Garridas**

25JAN1,8,15,
22,29FEVSÁB09H30
CLUBE DE CORRIDA
E CAMINHADA

Complexo Desportivo de Benfica*

26JANDOM

10H00-18H00

14/16FEVSEX/DOM
CAMINHO DO GELO
SERRA DA ESTRELA
BENFICA AVENTURA

20/26FEVQUI/QUA

FEIRA DA BAGAGEIRA

SEMANA CARNAVALESCA

Mercado de Benfica**

Piscina Complexo Desportivo de Benfica*

27JANSEG20H30

23FEVDOM10H00-18H00

INÍCIO DA COMPETIÇÃO
LIGA DE VETERANOS

Clube Desportivo e Social do Bairro da
Boavista**

FEIRA DA BAGAGEIRA
Mercado de Benfica**

27FEVQUI08H00
CAMINHADA SÉNIOR
Parque Vale do Silêncio***

15,16FEV
SÁB,DOM21H30

JORGE FERNANDO CONVIDA
CUSTÓDIO CASTELO
NOITE DE FADOS

Bilhetes: Geral: 10,00€; P. de Benfica: 8,00€

22,29FEV
SÁB10H30, 15H00,17H30

AS NOVAS AVENTURAS DOS
TRÊS PORQUINHOS
TEATRO INFANTIL
«O TÁRTARO»

Bilhetes: Geral: 3,00€; P. de Benfica: 2,40€

23DOM11H30

CINEMA-INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA
PELO PAÍS

Bilhetes: Geral: 3€; P. de Benfica: 2,40€

1FEVSÁB10H00-12H30
JUNTA NO BAIRRO
Bairro de Santa Cruz**

25FEVTER21H30

30JANQUI08H00

LUÍS REPRESAS
AO CANTO DA NOITE
CONCERTO MÚSICA
PORTUGUESA

CAMINHADA SÉNIOR
Parque dos Poetas***

Complexo Desportivo de Benfica

25JANSÁB21H30

Bilhetes: Geral: 20,00€; P. de Benfica: 16,00€

JOÃO SÓ
MÚSICA PORTUGUESA

PEDRO E OS LOBOS
DEPOIS DA TEMPESTADE
CONCERTO

Bilhetes: Geral: 7,50€; P. de Benfica: 6,00€

OPEN DAY BX
BENFICA AVENTURA

Praça do Fonte Nova**
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Salão Nobre**

26JANDOM11H00-13H00

29JAN5,12,19,26
FEVQUA17H00-18H00

CARLOS GUILHERME
SERENATA
FADO DE COIMBRA E CANÇÕES
NAPOLITANAS
Bilhetes: Geral: 8,00€; P. de Benfica: 6,40€
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MULHERIO DAS LETRAS
(IN-FINITA)
Biblioteca**

13FEVQUI12H00-14H00

14º ANIVERSÁRIO DO VIVAFIT
BENFICA, COM AULA DE PILATES
Salão Nobre
Entrada livre mediante inscrição: Facebook
vivafit benfica

22FEV
DOM15H00-19H00

KARATÉ MENTAL - WORKSHOP
COMO PROGRAMAR A SUA
MENTE PARA VENCER
Salão Nobre
Inscrições em: karim@karatemental.com

22FEVDOM16H00-18H00
LANÇAMENTO DE LIVRO
«A MONTANHA OU A
PEREGRINAÇÃO DO AMOR»
Biblioteca**

22FEVDOM16H00-18H00

TARDES DANÇANTES EDIÇÃO
ESPECIAL
BAILE CARNAVAL VENEZIANO
Salão Nobre**

(maiores de 3 anos)***
Inscrições: tatianacarmo@jf-benfica.pt
ou 212 696 799

30JAN/1MAR

22,23FEVSÁB,DOM
VIAGENS NA MINHA TERRA
CARNAVAL DE TORRES

Inscrição: palaciobaldaya@jf-benfica.pt

EXPOSIÇÃO «+1200 MÃOS
À OBRA. RECICLAGEM E
SUSTENTABILIDADE»
Sala Joanna Baldaya

ATÉ 31JAN

ÁGUA VAI - O SANEAMENTO
NA CIDADE DE LISBOA
EXPOSIÇÃO

2,9,16,23FEV
DOM11H00-13H00

SARAU POÉTICO (IN-FINITA)
Biblioteca**

25JAN1,8,15,29
FEVSÁB11H00-12H30
CONTA-ME UMA HISTÓRIA

(maiores de 3 anos)
Inscrições: tatianacarmo@jf-benfica.pt
ou 212 696 799***

26/29FEV1MAR
QUA/DOM10H00-19H00
HYPE MARKET

Sala Joanna Baldaya**

29FEVSÁB15H00

Biblioteca***

14FEVSEX21H30

9FEVDOM15H00-17H00

HISTÓRIAS NA LUDOTECA

CLUBE DE LEITURA

Parque Silva Porto*

MERCADO DO BAIRRO

TARDES DANÇANTES
UNISBEN

24JAN7,21FEV
SEX18H30 - 20H00

8FEVSÁB08H00

13,14FEVQUI,SEX

26JAN16
FEVDOM 15H00-18H00

Sala Joanna Baldaya**

Praça do Fonte Nova**

Parque Bem Saúde***

Sala do Desembargador**

1/16FEV

2FEVDOM16H00

FEIRA DO FUMEIRO

CAMINHADA SÉNIOR

12 MESES 12 CULTURAS
SÍRIA | ASSOCIAÇÃO CLUBE DAS
ARTES LUSÓFONAS
TARDE DE CULTURA,
ARTESANATO, GASTRONOMIA,
MÚSICA E DANÇA

Sala do desembargador**

Bilhetes: Geral: 10€; P. de Benfica: 8€

8FEVSÁB21H30

13FEVQUI08H00

25JANSÁB15H00

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE ANTÓNIO SARNAGO

TERTÚLIA POÉTICA
AMÉRICA MIRANDA**

6/9FEVQUI/DOM

Ludoteca***
palaciobaldaya@jf-benfica.pt

Biblioteca**

10H00-18H00

LISBON AQUA CONFERENCE
CONGRESSO DE ATIVIDADES
AQUÁTICAS PARA
PROFISSIONAIS DA ÁREA

CONCERTO PARA BÉBÉS

ENCONTROS LITERÁRIOS
CONVERSA COM FLÁVIO ULHOA
COELHO E JOÃO DÓRDIO (INFINITA)

30,31JANQUI,SEX

31JAN/2FEV
SEX/DOM

25JAN
15FEVSÁB 15H00

3FEV/1MAR

«A NOSSA HISTÓRIA
EM 100 IMAGENS»
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DO
ANIVERSÁRIO DO AUDITÓRIO
CARLOS PAREDES**

12 MESES 12 CULTURAS
GUINÉ BISSAU | ASSOCIAÇÃO
CLUBE DAS ARTES LUSÓFONAS
TARDE DE CULTURA,
ARTESANATO, GASTRONOMIA,
MÚSICA E DANÇA
Sala do Desembargador**

* Gratuito
** Entrada Livre
*** Gratuito mediante inscrição

