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Editorial k

Assinámos um Acordo Tripartido com
os Sindicatos e com a CML, por forma
a garantir os direitos de todos os
trabalhadores que transitaram da CML
para a Junta de Freguesia, o que
demonstra também que este foi um
processo muito consistente e de amplo
diálogo. 

Foram também assinados os Acordos
Coletivos de Entidade Empregadora
Pública (ACEEP) entre a Junta de
Freguesia de Benfica e o Sindicato dos
Trabalhadores da Administração
Pública (SINTAP) e o Sindicato dos
Trabalhadores da Administração Local
(STAL) que garantem as 35 horas de
trabalho semanais para todos os
funcionários da Junta.

Estes acordos prosseguem o esforço
de concertação social sempre presente
na atuação do executivo da Junta de
Freguesia de Benfica e constituem uma
mais-valia na motivação que se
pretende transmitir aos trabalhadores,
garantindo-lhes o exercício pleno e
eficaz dos seus direitos.

Este é um virar de página, num
processo histórico que reflecte a
importância da descentralização de
competências do município para as
Juntas de Freguesia e o
reconhecimento de que as Juntas são
capazes de prestar um melhor serviço
de proximidade à população. 
As freguesias assumem agora
competências que lhes permitirão
ganhar escala e eficiência na prestação
dos serviços à população, indo assim
de encontro às necessidades e

Este dia histórico para a cidade de
Lisboa e para o país foi o resultado final
de cinco anos de trabalho, que se
traduziram numa das maiores reformas
administrativas de sempre em Portugal.

Esta reforma, que não é “filha da troika”,
começou a ser pensada em 2008 e só
foi possível graças à visão política,
determinação e dedicação do Presi -
dente da CML, António Costa e dos
vários intervenientes no processo. Foi
uma reforma que envolveu a CML, as
Freguesias, os cidadãos, as estruturas
representativas dos trabalhadores e os
vários partidos políticos, e que exigiu a
disponibilidade de todos, resultando
numa Reforma assente numa base
política alargada e no caminho da
concertação. O amplo consenso que se
conseguiu alcançar permitiu que, para
além da redução do número de
Freguesias de 53 para 24, as Juntas
assumissem agora a responsabilidade
por áreas como a limpeza da cidade, a
manutenção de mais de uma centena
de equipamentos desportivos, espaços
verdes, escolas e jardins-de-infância,
mercados e feiras (entre outros).

A Reforma Administrativa veio trazer
mais competências e mais recursos
para as Freguesias, trazendo para a
Junta de Freguesia de Benfica a
responsabilidade por alguns serviços
de proximidade muito relevantes para a
população como a lavagem e varredura
de ruas, a gestão do Mercado de
Benfica, a intervenção nas escolas e a
gestão do complexo desportivo do
Bairro da Boavista.
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expectativas dos cidadãos. Temos um
processo longo pela frente, não isento
de dificuldades, mas estamos
determinados em prosseguir com a
nossa missão de trabalhar em prol de
Benfica para prestar um melhor serviço
à população. 

Acredito na descentralização de
competências como forma de termos
um melhor serviço à população. 
A proximidade com os cidadãos é
agora, mais do que nunca, um desígnio
essencial da ação do atual executivo e
para a qual continuaremos a trabalhar! 

Estou certa que Benfica é hoje mais
solidária, mais inclusiva e mais próxima
dos cidadãos! u

(Inês Drummond)
Presidente

d BENFICA TEM VIDA NOVA
A assinatura no dia 10 de março, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, dos Autos de Transferência
das novas Competências para as Freguesias, no âmbito da Reforma Administrativa da cidade de
Lisboa, assinalou um momento histórico de viragem na vida da nossa Freguesia e da cidade.



• Manter e conservar pavimentos pedonais
• Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas 

e sumidouros
• Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano no espaço público, 

com exceção do que seja objeto de concessão, assegurando a
uniformidade estética e funcional dos mesmos

• Conservar e reparar a sinalização horizontal e vertical
• Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários, 

de acordo com o parecer prévio das entidades competentes
• Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes
• Assegurar a aquisição, colocação e manutenção das placas

toponímicas
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Reforma Administrativa k
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António Costa terminou a cerimónia de
assinatura dos autos de transferência
entregando a chave da cidade aos
Presidentes de Junta presentes.

Com a Reforma Administrativa
da cidade de Lisboa, e a
diminuição do número de
Juntas de Freguesia de
53 para 24, foram
atribuídas novas
competências e
responsabilidades
acrescidas às Juntas de
Freguesia, em paralelo com um reforço
orçamental e do quadro de pessoal. 

A proximidade das Juntas de
Freguesia da população, permite
uma maior eficiência no objetivo
fundamental da reforma: melhorar
o serviço prestado aos lisboetas. 

Passam assim a ser da
competência da Junta de
Freguesia de Benfica os serviços
descritos na tabela da página 5. u

d Reforma Administrativa

• Gerir, conservar e reparar equipamentos sociais (equipamentos
culturais e desportivos de âmbito local/escolas e estabelecimentos 
de educação do 1º ciclo/pré-escolar, creches e jardins de infância/
centros de apoio à terceira idade)

• Criar, construir, gerir e manter parques infantis públicos
• Criar, construir, gerir, conservar e promover a limpeza de balneários,

lavadouros e sanitários públicos
• Assegurar a gestão e manutenção corrente de feiras e mercados

• Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas 
da ação social, cultura, educação e desporto, em especial em bairros 
de intervenção prioritária

• Participar, em cooperação com instituições de solidariedade social, 
em programas e projetos de ação social no âmbito da Freguesia

• Apoiar atividades culturais e desportivas de interesse para a Freguesia
que não sejam objeto de apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa

• Contribuir para as políticas municipais de habitação, através da
identificação de carências habitacionais e fogos disponíveis e, ainda, 
da realização de intervenções pontuais para melhoria das condições 
de habitabilidade

• Definir critérios especiais nos processos de realojamento

4

• Utilização/ocupação da via pública
• Afixação de publicidade de natureza comercial, quando a mensagem está

relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabeleci -
mento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

• Recintos improvisados
• Atividades ruidosas de caráter temporário, previstas nos regulamentos

municipais
• Registo e licenciamento de cães e gatos
• Venda ambulante de lotarias
• Arrumador de automóveis
• Realização de acampamentos ocasionais
• Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletrónicas 

de diversão
• Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas

vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre
• Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências

ou postos de venda

1 Manutenção e limpeza 
de espaços públicos

2 Gestão e manutenção de
equipamentos

3 Licenciamento 
de proximidade

4 Habitação e intervenção
comunitária

n Assinatura dos autos de transferência pelo Senhor Presidente da CML, Dr. António Costa 
e pela Presidente da JFB, Dra. Inês Drummond

d Reforma Administrativa 
da Cidade de Lisboa 
No passado dia 10 de março, o Presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa e os Presidentes das Juntas de Freguesia assinaram, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
os autos de transferência de 
competências do Município para 
aqueles órgãos autárquicos, 
no âmbito da Reforma 
Administrativa da cidade.
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a parede de escalada e rappel no BX
Adventure Park que funcionou
gratuitamente, o teatro de improviso ou
as pinturas faciais que animaram os
mais jovens.
As crianças presentes tiveram ainda a
oportunidade de participar na gincana
“Caça ao Cocó” que procurou
sensibilizar para a responsabilidade
que implica ter um cão, desde a
limpeza dos seus dejetos, mantendo a
rua limpa, até aos cuidados com a sua
saúde e segurança.
A Casa dos Animais levou vários cães
para uma adoção responsável,
prestando esclarecimentos e
orientando os possíveis adotantes na
escolha de um bom amigo para
companhia.
A Câmara Municipal de Lisboa
associou-se a esta ação com a entrega
de dispensadores de sacos e trazendo
alguns cães em condições de adotar
da Casa dos Animais. O Vereador
Duarte Cordeiro salientou a
importância destas iniciativas para a

câmara e para as Juntas
de Freguesia, numa altura
em que passaram a ter
competências nesta
matéria, lembrando que o
papel da CML é apoiar as
Freguesias e procurar
sinergias para melhorar os
resultados nesta área. O
Vereador adiantou que estão
previstas mais ações de
sensibilização ao longo do
ano e espera que a campanha
possa estender-se ao resto da cidade.
O objetivo de levar ao Parque Silva
Porto o maior número possível de
pessoas com ou sem animais, para
tornar este evento numa festa
memorável, foi largamente cumprido,
estando cada vez mais presente a
certeza de que animais, humanos e
natureza podem e devem viver em
sintonia, mas sempre respeitando
o espaço que é de todos: a rua!
A Junta de Freguesia de Benfica
pretende dar continuidade a esta
campanha, estando previstas outras

ações de sensibilização num futuro
próximo.
Entretanto, está já a decorrer a
implementação de nova sinalética nos
jardins na sequência da campanha dos
dejetos caninos, sensibilizando a
população para o respeito pelos
espaços verdes. u

Junta de Freguesia de Benfica6

Porque ‘a rua é de todos e para
todos’, a Junta de Freguesia de Benfica
pretendeu envolver os moradores e
utilizadores do espaço público,
“exigindo” destes uma participação ativa
na manutenção das ruas de Benfica. 
O objetivo foi chamar os diversos
públicos-alvo como intervenientes na
sociedade civil, ou até mesmo como
promotores do bom comportamento
cívico do seu vizinho, familiar ou amigo,
para a zesponsabilização na
preservação do espaço público.

Na sequência da campanha lançada
(ver caixa), a Junta de Freguesia de

d Higiene Urbana

d A rua é de todos 
No âmbito da transferência de
competências da Câmara Municipal 
de Lisboa para as Juntas de Freguesia, 
a JF de Benfica assume a sua
responsabilidade em matéria de 
higiene urbana com vista a “uma 
Benfica mais limpa”. 

500
Partilhas

11000 visualizações

Duarte Cordeiro.
Dezenas de cães e os seus donos
passearam pela Mata de Benfica,
participando de forma animada nas
várias atividades, de que são exemplo
a demonstração de “obediência de
companhia”, para ajudar os donos
mais inexperientes a lidar com os seus
cães.
Para as crianças foram várias as
animações presentes: 

Higiene Urbana k

Benfica, com o apoio da Câmara
Municipal de Lisboa, realizou no dia 15
de março a iniciativa “Cat & Dog
Lovers”, dirigida aos animais, em
especial aos cães e aos seus donos,
juntando todas as pessoas amantes
dos animais e da natureza, numa
manifestação de apoio a uma causa
que é de todos e para todos: manter
as ruas limpas.
A iniciativa decorreu no Parque Silva
Porto em Benfica (Mata de Benfica),
junto ao Benficanino, o primeiro Parque
Canino de Lisboa, em funcionamento
desde Setembro de 2013, e contou
com a presença de várias entidades e
estruturas ligadas aos animais, assim
como com a presença do Vereador do
Pelouro de Higiene Urbana da CML,

Toma lá o teu cocó - Apanha os dejetos do teu cão
Em parceria com o Verde Movimento e com o apoio da CML, esta campanha

lançada no passado dia 4 de março nas redes sociais e divulgada pela imprensa e
pelas televisões, assentou num vídeo viral com o humorista Nuno Markl como

protagonista.
O objetivo maior desta campanha é combater um dos problemas crónicos de Lisboa, as fezes
de cão na via pública, sensibilizando e chamando a atenção das pessoas através do humor.
A Câmara Municipal de Lisboa, já apadrinhou esta campanha e pretende usar a ideia para a
cidade inteira.

Se ainda não viu o vídeo, pode fazê-lo em
http://www.youtube.com/watch?v=YHul8LOrR_A
Partilhe o vídeo e ajude-nos a fazer chegar a mensagem ao
maior número possível de pessoas!

Campanha de Sensibilização
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d Ação Social

O Cheque Veterinário é um projeto
piloto lançado no início do mês de
março, resultante do protocolo
assinado entre a Ordem dos
Veterinários e a Junta de Freguesia de
Benfica que tem como objetivo
permitir o apoio médico-veterinário
aos animais domésticos da população
carenciada, principalmente idosos e
pessoas sem-abrigo com dificuldades
económicas que não consigam
suportar o custo de ida dos seus
animais ao Veterinário. 

O Cheque Veterinário permite o
acesso gratuito a consultas e

tratamentos médico-veterinários,
como vacinação, desparasitação e
esterilização, nos centros de
tratamento aderentes, numa iniciativa
que tem por principal objetivo
controlar a reprodução, evitar o
abandono e o excesso de população
animal. 

Neste momento já foram atribuídos
mais de uma dezena de cheques
veterinários, para apoiar o tratamento
médico de animais. 

Para mais informações sobre
condições de acesso e candidaturas
contacte:

Gabinete Ação Social da Junta 
de Freguesia de Benfica

Av.Gomes Pereira, 17, 1549-019
Lisboa - Telf: 217 123 000

Regulamento disponível no site da
Junta de Freguesia de Benfica:
www.jf-benfica.pt u

d Benfica BUS 
A Junta de Freguesia de Benfica,
através do programa BipZip 
Gerações, disponibiliza a partir do
dia 1 de abril de 2014 o transporte
solidário para seniores - Benfica BUS.

d SOS Reparações 
O programa SOS Reparações iniciado
em novembro de 2011 tem como
objetivo melhorar as condições de
habitabilidade e conforto, bem como
prevenir situações de perigo e risco
habitacional. 

d Cheque Veterinário 
Apoio médico veterinário para os animais 0
domésticos da população carenciada

Locais de destino
Centro Clínico da Junta de Freguesia de Benfica, Centros
de Saúde de Benfica, todos os hospitais da cidade,
Unidades Locais de Saúde da Santa Casa, Centros de
Fisioterapia e de Diagnóstico. 

Inscrição
Os pedidos de adesão ao transporte solidário deverão ser efetuados com o preenchimento
do modelo de Inscrição - Pedido de Transporte, a entregar na Junta de Freguesia de
Benfica - Av. Gomes Pereira nº 17, 1549-019.

Marcações
As marcações deverão ser feitas sempre com uma
antecedência de 5 dias úteis, de forma a programar a rota
da carrinha tendo em conta os destinos dos utentes. 
As marcações poderão ser feitas presencialmente na
Junta de Freguesia de Benfica ou por telefone para o 
217 123 000 - Extensão 23 ou 93 863 402.

Horário
O transporte 
funciona nos dias
úteis das 8h às 18h.

Serviços
Complementares
Existe ainda o serviço

complementar de
acompanhamento de

um assistente familiar que deverá
ser solicitado.

O grande objetivo deste projeto é
melhorar a acessibilidade das pessoas
com dificuldades de mobilidade à rede
de serviços da Freguesia.

A carrinha de transporte solidário
Benfica Bus foi adquirida no âmbito do
projeto BipZip Gerações, que se
destina a Bairros de Intervenção
Prioritária / Zonas de Intervenção
Prioritária definidos pela entidade
financiadora - Câmara Municipal de
Lisboa -, resultando este projeto da

articulação entre a Junta de Freguesia
de Benfica e os parceiros ARMABB,
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
INETESE e Associação de Reformados
do Bairro da Boavista.

O Benfica Bus destina-se
prioritariamente aos residentes do
Bairro da Boavista e outros Bairros de
Intervenção Prioritária descritos no
regulamento, que sejam seniores e/ou
tenham dificuldades de mobilidade,
bem como aos utentes do programa

GIRO, podendo, no entanto, ser
extensível aos restantes moradores da
Freguesia, bastando para isso que
efetuem a sua inscrição junto ao
Gabinete de Ação Social da JF Benfica,
de acordo com o regulamento.

Este serviço, além de assegurar a
mobilidade e a segurança dos idosos,
vai contribuir para a diminuição do
isolamento, solidão e perceção de
insegurança das pessoas de idade. u

O regulamento de utilização do Benfica BUS pode ser consultado em www.jf-benfica.pt

Este programa destina-se
prioritariamente aos idosos e consiste
na realização de pequenas reparações
de torneiras, canalização, eletricidade,
arranjo de estores e restauro de
madeiras e eletrodomésticos.

A Junta de Freguesia de Benfica
disponibiliza a mão-de-obra para
estas reparações e os requerentes do

serviço adquirem os materiais
necessários. No entanto, em casos de
comprovada carência
socioeconómica, a Junta de Freguesia
providencia também os materiais.
Devido ao sucesso destas
intervenções houve recentemente a
necessidade de destacar um
funcionário para este fim, de modo a
dar uma resposta mais rápida, dado

que a maior parte das reparações são

situações de emergência. Para

solicitar este serviço, basta telefonar

para o Gabinete de Ação Social da

Junta de Freguesia, ou fazer o pedido

presencialmente na Junta.

Até à data, já atendemos a 180

pedidos de intervenção.

O próximo pode ser o seu! u

Ação Social k



11

Nos últimos anos o executivo da
Junta de Freguesia de Benfica, ciente
da importância que o Centro Clínico
tem junto da população, tem vindo a
fazer um forte investimento na
aquisição de equipamentos de
diagnóstico, na introdução de novas
especialidades e na melhoria das

instalações, de forma a ir de encontro
às necessidades da população e a
melhorar a qualidade do serviço
prestado. 

O Centro Clínico dispõe agora de 
20 especialidades médicas
diferentes, tendo sido alargada a
oferta com novas especialidades
como a Medicina Tradicional Chinesa,
a Fisioterapia e novos tratamentos
em Estomatologia, especificamente
na área da implantologia. As análises
clínicas e o serviço de anatomia
patológica são uma clara mais valia
para o serviço público prestado.

No âmbito da responsabilidade social
da Junta de Freguesia de Benfica, a
equipa médica tem vindo a
desenvolver várias acções no sentido
da prevenção da doença,
aconselhamento e orientação de
terapêuticas adequadas,
nomeadamente através de rastreios
de várias especialidades e
divulgação de fichas clínicas, que
auxiliam no reconhecimento de
sintomas e sinais. 

Para promover uma estreita relação
entre os serviços médicos e a
comunidade de Benfica, a Junta de

Freguesia de Benfica está também a
implementar no Centro Clínico o
projeto “a Saúde vai às Escolas…”,
cuja metodologia e estratégia assenta
no diagnóstico das necessidades e
construção de parcerias, criando uma
equipa coesa e multidisciplinar de
Clínicos, Terapeutas e Enfermeiros
que, ao serviço do Centro Clínico,
implementem uma estratégia de
intervenção em saúde escolar assente
em atividades executadas de forma

regular e contínua ao longo de todo 
o ano lectivo, como rastreios nas
escolas e orientação e
aconselhamento das terapêuticas. 

Venha conhecer o nosso Centro
Clínico e beneficiar de uma série de
serviços de saúde prestados por uma
equipa de profissionais qualificados,
experientes e de reconhecido mérito 
e competência. u
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d Centro Clínico

17.03.2014

Solidariedade 
Dádiva de Sangue

No âmbito da valorização dada a
iniciativas que envolvam uma forte
componente de solidariedade,
aceitámos o desafio da realização
no dia 17 de março, nas
instalações da Junta de Freguesia
de Benfica, da ação “DÁDIVA DE
SANGUE”. Esta ação foi promovida
pelo Centro Clínico da Junta de
Freguesia de Benfica em parceria

com o Instituto Português do
Sangue (IPS) e revelou-se um êxito.

Foram várias as pessoas com
idades compreendidas entre os 18
e os 65 anos e com mais de 50 Kg
que quiseram contribuir para salvar
uma vida com apenas um pequeno
gesto, juntando-se a nós neste dia
e doando um pouco do seu
sangue. Os colaboradores da JFB
foram os primeiros a dar o
exemplo, com uma forte
participação.

22.03.2014

Rastreio 
Prevenção do Cancro do Cólo
do Útero

No dia 22 de Março o Centro
Clínico da Junta de Freguesia de
Benfica realizou mais uma iniciativa
no âmbito da promoção da saúde
e prevenção da doença,
disponibilizando à população um
Rastreio Gratuito de PREVENÇÃO
de CANCRO DO COLO DO
ÚTERO. Este rastreio foi bastante

participado, tendo a equipa médica
do Centro Clínico realizado
Citologias gratuitas às inscritas.
Este rastreio teve a participação
especial da Dr.ª Maria do Carmo
Pinto, médica ginecologista, e do
Dr. Jaime Freitas, farmacêutico,
que realizou diversas sessões
individuais de esclarecimento sobre
prevenção desta doença. Esta
iniciativa foi organizada pelo Centro
Clínico em parceria com o Grupo
Galenus.

d Um Centro Clínico ao serviço 
da população de Lisboa 
O Centro Clínico da Junta de Freguesia de Benfica
tem como principal missão a melhoria das
condições de saúde dos utentes e a promoção 
do seu bem-estar a preços mais reduzidos.

Centro Clínico k
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d Desporto

d Centro de Formação 
e Inovação de Benfica
A Junta de Freguesia de Benfica iniciou em 
março um novo projeto na área da Formação
Profissional, o "FormUp Benfica".

O FormUp Benfica - o Centro de
Formação Profissional da Junta de
Freguesia de Benfica, configura-se como
um recurso estratégico pertinente na
promoção do acesso à formação e no
aumento da qualificação dos cidadãos
locais, dando resposta às necessidades
formativas e de aprendizagem existentes
na Freguesia.

"Jardinagem e Espaços Verdes",
“Assistente Familiar e de Apoio à
Comunidade”, “Técnico de Logística”,
“Multimédia” e “Apoio a Crianças com
Necessidades Especiais” são os cursos
disponíveis, estando já alguns deles a
decorrer no recém inaugurado FormUp
Benfica!

Para mais informações ou inscrições: 
Av. Gomes Pereira, 17, 1549-019 Lisboa
Telf: 21 712 3000 
Email: educacao@jf-benfica.pt

Apoiar a (re)integração social 
e profissional de muitos fregueses
de Benfica, que pelas suas
características carecem 
de respostas específicas 
e direcionadas.

Promover a igualdade de
oportunidades, através de uma
estreita relação com o mercado 
de trabalho e a formação de
indivíduos, contribuindo para 
o aumento da qualidade,
responsabilidade e autonomia dos
serviços locais.

1
Objetivos

2

n As instalações do FormUp Benfica no Castelo Norte das Portas de Benfica

Este torneio é promovido
nacionalmente pela Associação
CAIS e localmente pela Associação
“O Companheiro”, em parceria com
a Junta de Freguesia de Benfica.

Iniciado em 2004, pela Associação
CAIS, em parceria com inúmeras
entidades públicas e privadas, o
Torneio Nacional de Futebol de Rua
promove a prática desportiva e a

sua utilização como estratégia
inovadora de intervenção, no
combate à pobreza e exclusão
social.

Esta é uma competição de Futebol
Inclusivo que promove o acesso ao
desporto e coloca em prática as
competências pessoais e sociais,
indispensáveis à capacitação e
integração social.

A Junta de Freguesia de Benfica volta
assim a proporcionar aos habitantes
da Freguesia a possibilidade de
praticar todos os fins-de-semana uma
atividade física ao ar livre!

O Mexe-te no Jardim é uma iniciativa
totalmente gratuita e aberta a toda a

população, que proporciona
atividade física orientada por
professores credenciados, todos os
sábados de manhã, entre as 10h e
as 11.30h no Jardim do Mercado.
Esta iniciativa visa promover a
prática da atividade física regular

combatendo o sedentarismo e
fomentando estilos de vida mais
ativos e saudáveis entre a
população.

Para participar, basta trazer 
o equipamento adequado 
e aparecer!

d Torneio Nacional Futebol de Rua 2014
Nos próximos dia 16 e 17 de maio, realiza-se no Jardim do Eucaliptal
de Benfica, o Torneio Distrital de Lisboa de Futebol de Rua, integrado
no Torneio Nacional da mesma modalidade. 

d Mexe-te no Jardim
Após o sucesso de anos anteriores, repete-se
este ano entre os meses de abril e julho a
iniciativa Mexe-te no Jardim. 

Decorreu no início do passado mês de
março o V Torneio de Futebol Infantil
do Clube Desportivo Lisboa e Águias,
do Bairro da Boavista. A final deste
torneio foi disputada no dia de
Carnaval, tendo a equipa de Infantis B
do Futebol Clube do Porto vencido a
competição, numa final bastante

disputada frente à equipa do Sporting
Clube de Portugal.

Este torneio, que já vai na sua 5ª
edição, contou com a participação de
oito equipas, entre as quais as
equipas infantis do Sport Lisboa e
Benfica, do Sporting Clube de
Portugal e Futebol Clube do Porto.

d V Torneio de Futebol Infantil do Clube Desportivo Lisboa e Águias
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d Active Start
A Junta de Freguesia de Benfica tem vindo a
dar especial relevância ao acompanhamento
de crianças na educação pré-escolar 
e 1ºciclo, fora dos períodos diários 
da componente curricular.

d Corrida Aventura 
Pais e Filhos
Realizou-se no dia 22 de março, 
no Parque Florestal de Monsanto, 
a Corrida + Aventura Pais e Filhos,
organizada pela Junta de Freguesia 
de Benfica. 

nas Componentes de Apoio à Familia,
a possibilidade de começarem a
semana de uma forma mais divertida e
saudável!

Judo, Basquetebol, Triatlo e Desporto
Aventura são as atividades disponíveis
gratuitamente para estas crianças.
Estas atividades decorrem no complexo
desportivo da Junta de Freguesia de
Benfica, na Piscina e Pavilhão
Gimnodesportivo do Bairro da Boavista
e no BX Adventure Park. u

O projeto Active Start foi
criado com o objetivo de
promover o desporto e
fomentar estilos de vida
saudáveis entre os mais
novos. 

Mais de 250 crianças frequentam
agora às 2ª feiras uma atividade
desportiva! A Junta de Freguesia de
Benfica assegura o transporte e a
monitorização da atividade escolhida,
proporcionando às crianças inscritas

Foram muitos os atletas, a
dultos

e crianças, que p
articiparam

nesta aventura! 

Esta iniciativa tev
e como objetivo

promover a atividade 
desportiva e

os hábitos de vid
a saudável na

cidade, reforçand
o a relação

familiar e inter-geraci
onal, bem

como o contacto priv
ilegiado

com a natureza.

Nesta corrida, pa
is e filhos

percorreram distâncias de 1,
8

Km ou 3,6 Km de acordo com o

seu escalão etár
io, num trilho

natural com muita aventura!

Seguramente 

uma iniciativa 

a repetir! u



Programação
AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES

ABR
24

Cinema | 21:30
Uma aventura para 
a Democracia

ABR
27 Teatro Infantil | 11:00

A Rosa Azul

MAI
3

Junta-te ao Jazz - Benfica | 21:30
Marta Hugon

MAI
11

Teatro Infantil | 16:00
Criançópolis

ABR
26 Concerto | 21:30

Júlio Pereira

MAI
2

Junta-te ao Jazz - Benfica | 21:30
Soaked Lamb

MAI
10

Tertúlia Poética | 17:00
Ao Encontro de Bocage

MAI
17

Teatro Infantil | 16:00
Criançópolis

MAI
17

Concertos nos Bairros | 21:30
Homenagem a Edith Piaf -
Maestro António Vitorino de
Almeida e Convidados

MAI
18

Teatro Infantil | 16:00
Criançópolis

MAI
24

Teatro Infantil | 16:00
Criançópolis

MAI
25

Teatro Infantil | 16:00
Criançópolis

MAI
31

Teatro Infantil | 16:00
Criançópolis

MAI
30

Teatro | 21:30
Marx na Baixa

JUN
15

Teatro Infantil | 16:30
Uma Viagem ao 
Corpo Humano

JUN
7

Tertúlia Poética | 17:00
Ao Encontro de Bocage

JUN
29

Teatro Infantil | 16:30
Uma Viagem ao 
Corpo Humano

JUN
22

Teatro Infantil | 16:30
Uma Viagem ao 
Corpo Humano

A adesão ao Cartão Palcos de
Benfica atribui descontos ao longo do
ano no Auditório Carlos Paredes da
Junta de Freguesia de Benfica, no
Teatro Turim, no Teatro Papa-Léguas
e no Armazém 13.

Para aderir, preencha o formulário e
entregue na Junta de Freguesia de
Benfica juntamente com cópia do
Documento de Identificação. 
Adira gratuitamente!

Este Cartão é para Si! u
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d Cultura

d Cartão Palcos de Benfica 
A 3ª Edição dos Palcos de Benfica arrancou,
em 2014, com o conceito de abranger todos
os palcos formais da Freguesia de Benfica,
conciliando a criação de uma rede cultural 
e o lançamento do Cartão Palcos de Benfica.

d Comemorações 40.º Aniversário do 25 de Abril
Comemoram-se este ano os 40 anos
do 25 de Abril e da reconquista da
liberdade pelo povo português, e
como não poderia deixar de ser a
Junta de Freguesia de Benfica irá
assinalar a importância desta data
participando nesta comemoração do

aniversário da Revolução que pôs fim
ao Estado Novo e abriu caminho à
instauração do regime democrático em
Portugal.

Em Benfica vamos comemorar Abril e o
40.º Aniversário da Revolução que ficou
para a história como “a Revolução dos

Cravos”, com diversas iniciativas como
animação de rua, ciclo de cinema e
concerto de música portuguesa. 

Participe e venha comemorar o 40.º
Aniversário do 25 de Abril em
Benfica! u

São vários os grande nomes que já
foram protagonistas nesta iniciativa
como, por exemplo, Jacinta, Maria
João, Maria Anadon, Massimo Cavalli
Trio, Yemanjazz, Reunion Big Jazz
Band, etc.
Junte-se ao Jazz nestes dias e assista

aos concertos!
2 de Maio | Sexta-feira – 21h30
Concerto THE SOAKED LAMB 

“The Soaked Lamb não são imunes ao
que se passa à sua volta, à
contemporaneidade, mas preferem
tocar sentados. No fundo, compõem
com uma lentidão que não é nada
moderna. The Soaked Lamb não têm
tempo para ter pressa, fazem as
músicas como eram feitas há setenta
ou oitenta anos, com o cuidado de
quem faz uma melodia para durar e
não um ritmo para trepar os tops. Os
concertos passam-se sentados, o
público e a banda. Tocam a cores,
mas soa a preto e branco. Todos usam
chapéu, mas já houve um elemento
que tocou, contra todas as regras, de
sandálias. São seis músicos, mas os
instrumentos são mais de uma dúzia:

Miguel Lima toca bateria e percussão,
Tiago Albuquerque toca clarinete,
saxofones, guitarra, concertina e
ukulele, Mariana Lima canta e toca
saxofone e ukulele, Vasco Condessa
toca piano e outras teclas, Afonso
Cruz canta e toca guitarra,  ukulele e
harmónica , Gito toca contrabaixo.

E ainda há um megafone envolvido.”

3 de Maio | Sábado – 21h30
Concerto MARTA HUGON 

“Beautiful melodies, terrible things".
Histórias que contam o prazer de
cantar e baladas de partir o coração. A
música feita sangue, suor e lágrimas.
O jazz metido com a pop, a soul e a
folk. Letras que contam segredos e
músicas que escondem outras
músicas. Para boas referências,
escolhem-se boas canções. Ao piano
e à guitarra, a voz ganha vida, e outras
vidas entranham-se em nós. Sorrindo,
piscando-nos o olho ou revelando-se
graves, experientes, sedutoras. Tom
Waits diz que gosta de lindas melodias
que falam de histórias terríveis. Eu sei
que é preciso viver para cantá-las. “ u

d Junta-te ao Jazz 
A iniciativa JUNTA-TE AO 
JAZZ – BENFICA nasceu há 
cinco anos com o objetivo de 
divulgar o jazz e promover 
espetáculos com intérpretes e 
artistas de reconhecida qualidade 
na Freguesia de Benfica.

d Reservas bilheteiraonline@jf-benfica.pt

Cultura k

24 de Abril | 17h00
Estrada de Benfica 
(Junto à Pastelaria Nilo)

Animação de Rua 
Abril na rua

Performance 
circense do Armazém 13

24 de Abril | 21h30 
Auditório Carlos Paredes

Cinema 
40 Anos - 25 de
Abril uma aventura
para a democracia 
Curtas-Metragens
O SEGREDO, de Edgar Feldman;
AMANHÃ de Solveig Nordlund; 
25 DE ABRIL – UMA AVENTURA
PARA A DEMOCRACIA, 
de Edgar Pêra

Organização/Produção: 
Junta de Freguesia de Benfica/Zero em
Comportamento

26 de Abril | 21h30
Auditório Carlos Paredes

Concerto
Júlio Pereira

Concerto de apresentação das
músicas do novo trabalho de Júlio
Pereira, “cavaquinho.pt”, em tons
de Abril.

Organização/Produção: 
Junta de Freguesia de Benfica
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d Benfica Footsteps

2

E
sta grande empresa, que era
uma das mais importantes
fábricas de malhas de toda a

Península Ibérica, introduziu em
Portugal tecnologia importada e
inovadora, criou e fabricou máquinas
para a produção têxtil, possuindo os
mais avançados sistemas industriais
da época. A antiga Fábrica Simões &
Cª Lda chegou a ter mais de 1500
trabalhadores, desempenhando um

d Fábrica Simões & Cª Limitada 
(Malhas e Confeções)
A antiga Fábrica Simões & Cª Lda, um dos maiores
empreendimentos fabris da Freguesia de Benfica,
situava-se na Avenida Gomes Pereira, ou Rua da

Fábrica como era
também conhecida,
tendo sido fundada em
1907, por José Simões,
um autodidata e antigo
operário têxtil. 

ter pertencido à Fábrica das Malhas
Simões, assim como de uma creche
onde os operários podiam deixar os
seus filhos, o que reflecte a
importância da sua dimensão. 

A Fábrica Simões é um dos últimos
e importantes edifícios industriais
existentes na cidade de Lisboa
sendo uma peça de referência do
património edificado que existe
em Benfica. A fábrica que
produzia para o mercado
nacional e para exportação,
teve sempre capitais nacionais
e entrou em processo de
falência depois da Revolução
do 25 de Abril, acabando por
fechar as portas em 1987.

Em 1996 a fábrica foi alvo
de um incêndio que
destruiu as várias
dependências do
aglomerado fabril, e em
1997 foi aprovado e
publicado o Plano
Pormenor do Eixo Luz
Benfica que
estabeleceu as
indicações de

loteamento da fábrica, tendo em 2008 sido
alterado relativamente à área bruta de construção e implantação
máxima permitida.

Hoje em dia a fábrica é explorada através da locação de espaços
de armazéns e estacionamento automóvel, e existe um projeto de
urbanização para a área ocupada pela antiga unidade fabril. u

Benfica Footsteps k

papel importante na fixação de
pessoas e serviços na Freguesia de
Benfica, a partir de 1920. 

Sabe-se da existência de um antigo
Bairro Operário, localizado na área da
Travessa do Açougue, e que se supõe

O Benfica Footsteps é um Roteiro Histórico desenvolvido pela
Junta de Freguesia de Benfica com um percurso pedestre que
pretende valorizar um pouco da história, assim como do
património edificado e natural desta antiquíssima região
lisboeta.



21

Espaço Público k

Junta de Freguesia de Benfica20

d Orçamento Participativo

d Eixo Urbano Luz Benfica
No dia 3 de fevereiro, decorreu no Auditório 
Carlos Paredes a sessão de apresentação 
e discussão pública do Plano de Pormenor 
Eixo Urbano Luz Benfica. 

• Definir o desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, de circulação viária e pedonal,
de estacionamento, bem como o respetivo tratamento, alinhamentos, implantações, modelação de
terreno, distribuição volumétrica, assim como a localização dos equipamentos e das zonas verdes;

• Definir as operações de transformação fundiária necessárias;

• Definir as regras relativas às obras de urbanização;

• Definir a distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos;

• Estabelecer os indicadores relativos às cores e materiais a utilizar;

• Identificar as operações de demolição, conservação e reabilitação das construções existentes;

• Estabelecer as regras para a ocupação e gestão dos espaços públicos;

• Definir a implantação das redes de infraestruturas, com delimitação objetiva das áreas a elas afetas;

• Estabelecer os critérios de inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de utilização
coletiva e respetiva localização no caso dos equipamentos públicos;

• Identificar os sistemas de execução do plano bem como a programação dos investimentos públicos
associados, articulando-os com os investimentos privados.

Objectivos dos Planos de Pormenori

Esta sessão contou com a 

presença dos Presidentes da Junta de 

Freguesia de Carnide e de Benfica e

dos técnicos da CML responsáveis por

este Plano, os quais fizeram a

apresentação das propostas de

melhoria, que serão tidas em conta

pelos técnicos responsáveis, na

elaboração da versão final deste Plano

de Pormenor.

O Plano de Pormenor, subordinado ao

PDM – Plano Diretor Municipal,
desenvolve e concretiza propostas de
organização espacial de qualquer área
específica do território municipal,
definindo com detalhe a conceção da
forma de ocupação e servindo de base
aos projetos de execução das
infraestruturas, da arquitetura dos
edifícios e dos espaços exteriores, de
acordo com as prioridades
estabelecidas nos programas de
execução constantes do plano diretor

municipal e do plano de urbanização.

O plano de pormenor pode ainda

desenvolver e concretizar programas

de ação territorial. u

d Orçamento Participativo da 
Junta de Freguesia de Benfica
Em abril tem início a 3ª edição do Orçamento Participativo da Freguesia
de Benfica, um importante mecanismo de democracia participativa que
pretende dar a todos os cidadãos a possibilidade de poderem participar
na tomada de decisões e na gestão de recursos da sua Freguesia. 

O Orçamento Participativo é um
importante instrumento de
envolvimento dos cidadãos na
dinâmica de governação da Freguesia,
contribuindo para o reforço da
qualidade da democracia, para o
aumento da transparência dos
processos e para capacitação
económico, político, social e cultural
dos cidadãos, promovendo a sua
participação cívica e a sua capacidade
de decisão sobre os assuntos da
Freguesia.

Inspirando-se em valores da
democracia participativa, a Junta de
Freguesia de Benfica apresenta um
modelo que assume uma matriz
simultaneamente consultiva e
deliberativa, ao envolver os cidadãos na

definição das prioridades de
investimento dos recursos da Freguesia
e ao hierarquizar as mesmas, através
de um processo de votação que obriga
à execução, por parte da Junta de
Freguesia, dos projetos vencedores.

O que é?

É um mecanismo de democracia
participativa que permite aos cidadãos
decidirem sobre uma parte do
orçamento da Junta de Freguesia de
Benfica. O OP é um convite a todos os
cidadãos a identificar, debater, propor
e escolher os melhores projetos para a
Freguesia de Benfica.

Qual o montante disponibilizado
pela Junta de Freguesia?

A Junta de Freguesia de Benfica irá
disponibilizar €25.000 às propostas
aprovadas no âmbito do OP 2014.
Como forma de garantir a
concretização de um maior número de
projetos, o valor máximo a atribuir por
iniciativa será de 5.000€.

Como se participa? 

Os cidadãos poderão participar na
fase de apresentação de propostas e
também na fase de votação dos
projetos finalistas. As propostas
podem ser apresentadas através do

preenchimento de um formulário
específico para o efeito, que estará
disponível na Junta de Freguesia de
Benfica, nas Sessões de
Esclarecimento OP, na Caravana de
Participação e online, através do site
www.jf-benfica.pt. Findo o prazo de
apresentação de propostas, a Junta
de Freguesia apreciará tecnicamente
as mesmas e, de entre todas,
selecionará as que obedecerem aos
critérios definidos no regulamento,
para serem submetidas a votação no
âmbito do OP.

Os projetos mais votados serão
concretizados pela Junta de Freguesia
em 2015.

Quem pode participar? 

Qualquer cidadão pode apresentar
propostas no âmbito do Orçamento
Participativo, através do
preenchimento de um formulário
específico para o efeito.

Podem votar no Orçamento
Participativo da Junta de Freguesia de
Benfica todos os cidadãos eleitores em
Benfica e todos os alunos do parque
escolar de Benfica, com mais de 16
anos (mediante apresentação do
cartão de aluno). u

Divulgação dos Resultados 

15 de Outubro

Votação dos Projetos 

21 de Julho a 30 de Setembro

Divulgação de Projetos a Votação

14 de Julho

Apresentação de Propostas 

Até 25 de Maio

Calendário



CAMPANHAS NATAÇÃO LIVRE 
NA PISCINA DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE BENFICA
Durante o primeiro trimestre de 2014 a Junta de Freguesia
de Benfica promoveu duas campanhas para dinamizar a
Natação Livre na piscina do Complexo Desportivo, que
tiveram uma excelente adesão por parte da população, e
trouxeram muitos novos inscritos para esta modalidade.
Agora é possível frequentar a Natação Livre por 20€ por
mês, ou por 10€ por mês em horário compreendido entre
as 12:30h e as 16:15h.

Os Horários da Natação Livre podem ser consultados no site
da Junta de Freguesia de Benfica

http://www.jf-benfica.pt/

Para mais informações sobre esta e outras modalidades
contacte: 21 712 30 04

Inscreva-se e venha nadar na piscina do Complexo
Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica!

CORSO CARNAVAL
No dia 28 de fevereiro realizou-se um CORSO DE CARNAVAL
organizado pela Junta de Freguesia de Benfica e pelo
Agrupamento de Escolas de Benfica e Agrupamento de
Escolas Quinta de Marrocos.

Cerca de 1500 crianças dos Jardins de Infância e 1º ciclo de
todas as Escolas de Benfica formaram um colorido e animado
corso de Carnaval e desfilaram num percurso com início na
Escola Básica Integrada Quinta de Marrocos e que terminou
na Escola Secundária José Gomes Ferreira.

MOSTRA DE PRODUTOS REGIONAIS 
DA SERRA DA ESTRELA
No passado dia 16 de março foram muitos os que vieram à
Estrada de Benfica visitar e fazer compras na Mostra de
Produtos Regionais da Serra da Estrela! 

Esta iniciativa da Associação para o desenvolvimento das
Freguesias da Encosta da Serra, em parceria com a Junta de
Freguesia de Benfica, que repetimos este ano, voltou a ser um
sucesso!
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d Breves

CONCERTO RAO KYAO NO 
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
O músico português Rao Kyao apresentou um concerto no
passado dia 15 de fevereiro, no âmbito das comemorações
do 89º aniversário do nascimento de Carlos Paredes, no
Auditório com o seu nome. Um evento que foi um elogio à
música tradicional portuguesa e ao Mestre da Guitarra
Portuguesa.

Sala cheia, num concerto intimista onde o artista interpretou
o seu mais recente álbum "Coisas que a Gente Sente".

ATIVIDADES
FÉRIAS DA
PÁSCOA
A Junta de Freguesia de
Benfica organizou este
ano, no âmbito das AAAF e
CAF, um Programa de
Atividades de Férias de
Páscoa, direcionado às
crianças de Jardim de
Infância e 1ºciclo das
Escolas de Benfica.

Este programa consistiu
em 10 dias de atividades
divertidas realizadas nas
escolas ou em outros
locais da Freguesia,
disponíveis a partir de
13,50€. Workshops de
carrinhos de rolamentos ou
de Prevenção Rodoviária,
criação de uma Horta
Volante, Teatro, ou Picnic
em Monsanto, foram
algumas das atividades
propostas neste Programa
de Férias da Páscoa!

MEXE-TE NA
BOAVISTA
Está a decorrer até ao final
de junho mais uma edição
da iniciativa "Mexe-te na
Boavista", que dado o
sucesso dos anos
anteriores, a Junta de
Freguesia de Benfica
decidiu voltar a promover.
Durante este período, os
participantes inscritos têm
acesso de forma gratuita a
duas sessões por semana
de Atividades Fitness ou
Hidroginástica, no Pavilhão
e Piscina do Complexo
Desportivo do Bairro da
Boavista.

Esta iniciativa tem como
objetivo a promoção de
uma prática formal de
atividade física, aberta a
toda a população,
promovendo o combate
ao sedentarismo e
fomentando estilos de vida
saudáveis.

As inscrições
continuam abertas,
esperamos por si!

INFORMÁTICA PARA 
OS MAIS NOVOS!
As crianças do ensino pré escolar e 1º ciclo das escolas de
Benfica que frequentam as CAF e AAAF estão neste
momento a usufruir de uma nova atividade! 

Às terças ou quintas-feiras, com uma frequência bi-
mensal, a Junta de Freguesia de Benfica disponibiliza
gratuitamente, no espaço da CAF na escola, uma atividade
lúdica de informática para os mais pequenos!

As crianças de Benfica "à descoberta" da informática!

PASSEIO AO PORTO
No âmbito da implementação dos
projetos BipZip da Junta de Freguesia de
Benfica, - Gerações e Ciga-nos,
financiados pela CML, e com o objetivo
de melhorar o acesso das minorias
étnicas às atividades de dinamização
comunitária e cultural, acompanhamos
no dia 6 de fevereiro, pela primeira vez,
um grupo de 48 elementos pertencentes
à comunidade cigana numa deslocação
ao Porto, para assistir a um concerto no
histórico Coliseu, aproveitando para
conhecer alguns dos locais mais
emblemáticos da cidade. 

Esta foi uma oportunidade única de
convívio intercultural e partilha de
experiências! Mais um passo para a
inclusão social em Benfica!

TELEASSISTÊNCIA
O Serviço de Teleassistência é uma
parceria entre a Câmara Municipal de
Lisboa e a Fundação PT e destina-se
a contribuir para a manutenção da
autonomia dos seniores no seu
domicílio, com dignidade e
segurança, proporcionando uma
resposta imediata em situações de
urgência/emergência ou derivadas
destas, 24 horas por dia, 7 dias por
semana, bem como o apoio na
solidão a todos aqueles que se
encontrem em situação de
vulnerabilidade ou dependência (física
ou psicológica).

Este serviço é operacionalizado
através da disponibilização aos
beneficiários, sem quaisquer
encargos, de um equipamento
telefónico com capacidade de
efetuar, de forma simplificada, uma
ligação para a Sala de Operações
Conjuntas (SALOC) da Câmara
Municipal de Lisboa, garantindo-se o
atendimento personalizado e o auxílio
imediato em situações de
emergência.

O Serviço de Teleassistência é
gratuito, implicando apenas a
disponibilidade de linha telefónica da
rede fixa, na residência do
requerente.

Candidaturas disponíveis nas
associações de moradores, IPSS e
Junta de Freguesia de Benfica



05 
ABR

09:00

03 
MAI

09:00

07 
JUN

09:00

Feira de Artesanato de Benfica
Estrada de Benfica

Agenda ABRIL/MAIO/JUNHO

23 
ABR

18:30 Concerto CAFs - 40 Anos 
40 Músicas Auditório C. Paredes

24 
ABR

21:30 Cinema - 40 anos 25 de Abril
Auditório C. Paredes

03 
MAI

21:30 Junta-te ao Jazz - Marta Hugon
Auditório C. Paredes

16 e 17 
MAI

Viagens Sénior
Santiago de Compostela

Férias Sénior
Montegordo

30 
MAI

21:30 Teatro - Marx na Baixa
Auditório C. Paredes

30 
JUN

Início do Programa 
Praia Campo Benfica

SÁB
Exercício - Mexe-te no Jardim
Todos os sábados - Jardim do Mercado

23 
ABR

30 
ABR

Viagens Sénior
Castelo de Vide

27 
JUN

28 
JUN

Arraial de Benfica

01
JUN

Teatro - Descida ao Inferno segundo o Auto
da Barca do Inferno Auditório C. Paredes

26 
ABR

21:30 Concerto - Júlio Pereira
Auditório C. Paredes

17 
MAI

21:30

03 
MAI

Rastreio Oftalmológico
Centro Clínico

24 
ABR

17:00 Animação de Rua - Abril na Rua
Estrada de Benfica

02 
MAI

21:30 Junta-te ao Jazz - The Soaked Lamb
Auditório C. Paredes

23 
MAI

24 
MAI

Monsanto Fest - Festival de 
Música Portuguesa Monsanto

06 
ABR

12 
ABR

13 
ABR

27 
ABR

11:00

16:00

11:00

11:00

Teatro Infantil - A Rosa Azul
Auditório C. Paredes

11 
MAI

18 
MAI

25 
MAI

31 
MAI

17 
MAI

Teatro Infantil - Criançópolis
Auditório C. Paredes

15 
JUN

16:30

22
JUN

16:30

29 
JUN

16:30

Teatro Infantil - Uma Viagem ao
Corpo Humano Auditório C. Paredes

02 a 06 
JUN

24 
MAI

27 
MAI

16:00

www.jf-benfica.pt

17:00

21
ABR

Discussão do Plano de Pormenor da Zona Envol-
vente ao Mercado de Benfica Auditório C. Paredes

18:00

11
MAI

Campeonato Nacional de Carrinhos 
de Rolamentos Mata de Benfica

10:00

Concertos nos Bairros / Homenagem
a Edith Piaf - Maestro António Vitorino
de Almeida e Convidados 
Auditório C. Paredes

O programa poderá sofrer alterações por motivos alheios à Junta de Feguesia de Benfica
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