
Nº Valor Área de 
Intervenção Descrição

1 5000€ Espaço Público Pintura no chão para marcação de lugares de estacionamento na Rua Augusto Costa para
melhorar o estacionamento dos moradores. Executar a poda das árvores que existem na rua.

2 5000€ Desporto Benfica By Night: Realização de Caminhadas Noturnas, na freguesia, ao início da noite,
orientadas por guias voluntários responsáveis pelo percurso.

Sinalização dos pontos de partida e chegada, e do percurso assinalando com mobiliário
urbano o Património Cultural da freguesia.

3 5000€ Cultura Dinamizar as noites de Verão da freguesia e com animação cultural. 

4 5000€ Desporto Desenvolver um circuito de crossfit no Parque Silva Porto (Mata de Benfica): colocação de
barras fixas, paralelas, alguns pneus e cordas e pesos livres.

5 1500€ Ambiente/Cultura Realização de um Mercado Ecológico e Bio com atividades alternativas, duas vezes por ano,
num dos parques da freguesia.

6 5000€ Espaço Público Jardins com baloiços no Bairro das Pedralvas.

7 5000€ Desporto Criação de um circuito de manutenção física no Jardim do Eucaliptal de Benfica, através da
colocação de vários equipamentos de postes com barras de elevações, paralelas, de saltos,
com argolas, bancos de abdominais, etc.. Placa explicativa no início do circuito definindo
várias etapas de corrida e respetivo percurso, paragens obrigatórias em cada equipamento
espalhados ao longo de todo o Jardim, onde se encontrarão também placas a identificar o
respetivo exercício a executar.

8 5000€ Espaço Público/Cultura Execução de um projecto de Arte Urbana em graffiti em todo o muro do Cemitério de
Benfica, desde o início da Rua Quinta do Charquinho até ao portão / entrada n.2 do
Cemitério.

9 5000€ Espaço Público/Educação Proporcionar uma sala de aula funcional e digna às crianças que frequentam a turma 2º/2ª
da EB1 Jorge Barradas: colocação de estores; pintura das paredes, recuperação dos painéis
de corticite, substituição das lâmpadas/arrancadores dos candeeiros de teto.

10 5000€ Educação / Ação Social Organização de um núcleo educativo de informática para adultos e adultos seniores,

11 5000€ Espaço Público Criação de um Parque Canino na zona do relvado da Quinta da Granja: vedação de um
espaço do relvado, por exemplo a zona esquerda (de quem vai no sentido do Colombo) logo
a seguir ao Quiosque e ao Parque Infantil. 

12 5000€ Espaço Público/ Educação Criação de zona abrigada com cobertura de acesso/permanência dos alunos da escola EB1
José Salvado Sampaio. 

13 5000€ Espaço Público Reabilitação do espaço sitiado num beco no seguimento da Rua Cidade de Cacheu, junto ao
Mercado de Benfica, para criação de estacionamento. (traseiras da Rua João Frederico
Ludovice): retirar os bancos de jardim da zona calcetada, cortar o lancil de passeio de
acesso àquela zona e efetuar marcações de estacionamento.

14 2500€ Cultura Projeto “Cinema de Novo”: recuperar as sessões de cinema em Benfica. No Verão recriar o
cinema ao ar livre, no inverno recriar as matinés.

15 1500€ Espaço Público Colocação de dois ou três bancos na Rua da Casquilha, no troço entre a Rua Tomás de
Figueiredo e o Jardim do Mercado.  

16 5000€ Espaço Público Dinamização e Modernização do Mercado de Benfica: criação de uma nova imagem e
modelo de comunicação para o Mercado de Benfica.

17 5000€ Espaço Público / Educação Instalar um telheiro na EB1 Jorge Barradas que faça a ligação entre o portão da escola e a
porta principal do edifício, para proteção das crianças nos dias de chuva.


