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1463 lugares criados em vários locais   
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ONDE
ESTACIONAR 
EM BENFICA?

JORNAL

A 2ª Edição do Monsanto Primavera Fest conta com a presença de 
Miguel Araújo, Virgul, David Fonseca, DJ Renascença Paulino Coelho, 
Amor Electro e Simone de Oliveira, nos dias 5, 6 e 7 Maio.
Este festival de música portuguesa é coorganizado pelas juntas de 
Freguesia de Benfica e de São Domingos de Benfica.

ESPAÇO PÚBLICO

OBRAS NO 
FONTE NOVA

Atualmente com cerca de 400 
inscritos, este programa pioneiro 
da Junta de Freguesia de Benfica 
é desenvolvido em parceria com a 
COPELABS/ ULHT.

EVENTOS

MONSANTO PRIMAVERA FEST 
REGRESSA COM CARTAZ   
DE LUXO

SENIORES

MEMÓRIA ATIVA 
SÉNIOR, UM PROGRAMA 
DE SUCESSO
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Decorreu no dia 6 de março 
o lançamento oficial do pro-
grama QUALIFICA, em Campo 
Maior com a presença do Pri-
meiro-Ministro, António Costa. 
Benfica esteve representada 
por Inês Drummond, Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Benfica, e Ricardo Marques, 
Vogal da Educação.
Através do projeto Formup 
Benfica, a junta tem vindo a 

fazer uma forte aposta na área 
da formação, com mais de 20 
cursos ministrados, 800 for-
mandos e uma taxa de empre-
gabilidade que ronda os 72%.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca é desde setembro de 2016, 
a primeira e única Junta do 
país certificada pela DGERT, 
sendo agora também a pri-
meira Junta de Freguesia do 
país a integrar a rede de 300 
centros “Qualifica” espalha-
dos por todo o país, reforçan-
do assim o trabalho desen-
volvido nesta área.

FORMAÇÃO

BENFICA PRESENTE   
NO LANÇAMENTO   
DO QUALIFICA

Bem sei que é mais fácil destruir 
do que construir, dizer mal do 
que elogiar ou simplesmente 
embarcar no frenesim dos nossos 
dias em que nem valorizamos o 
que somos e o que fazemos.
Enleados no nosso tempo, por 
vezes, não damos valor ao que 
importa, ali, ao alcance de um 
gesto, de uma palavra ou de 
uma iniciativa.
O espaço urbano que te-
mos, na sua organização e 
disposição, é o resultado de 
anos de ações, omissões e 
indiferenças, com naturais 
evoluções da realidade da 
vida das pessoas e das comu-
nidades. As mudanças que a 
Câmara Municipal de Lisboa e 
o Governo implementaram no 
acesso aos transportes públicos 
complementam o esforço de 
valorização do espaço públi-
co, em que as soluções para 
os peões, o estacionamento 
e o ordenamento do trânsito 
procuram recuperar o sentido 
de comunidade. Se há habi-
tação, temos de ter um espaço 
público de qualidade, com jar-
dins aprazíveis, bom comércio 
local e serviços públicos de 
proximidade, como escolas e 
centros de saúde, bons trans-
portes públicos e, não menos 

importante, temos de ter lu-
gares de estacionamento para 
os moradores.

Para valorizar o que importa, os 
cidadãos e a Junta de Fregue- 
sia têm partilhado as preocu-
pações e as iniciativas, através 
da sua mobilização em torno 
de instrumentos como o Orça-
mento Participativo, em 2011, 
alcançando um milhão de eu-
ros para a resolução de proble-
mas de estacionamento e, em 
2013/14, com o projeto” Mobi-
lidade para todos em Benfica”. 
Esse impulso de cidadania teve 
aliás a sua génese no ímpeto que 
permitiu o rebaixamento de 
muitas passadeiras da freguesia, 
gerando o primeiro quarteirão 
totalmente acessível de toda a 
cidade de Lisboa. Em Benfica, 
a criação de estacionamento 
tem sido uma prioridade e por 
isso ao longo dos últimos anos 
criámos 1463 novos lugares. 
Outra das nossas preocupações 
também tem sido a segurança 
dos peões, sobretudo quando 
atravessam as passadeiras, e por 
isso priorizámos retirar a Estra-
da de Benfica, a Rua Rodrigues 
Miguéis, a Estrada dos Arneiros 
e a Rua da Venezuela da lista 
negra dos atropelamentos em 
Lisboa.

Valorizar o que importa é o que 
acontece quando a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, sob a liderança 
de Fernando Medina, avança 
para um investimento de 30 
milhões de euros na construção 
de 14 novos Centros de Saúde 
em Lisboa. Uma clara apos-
ta na valorização dum Serviço 
Nacional de Saúde que preste 
cuidados de saúde primários, 
em condições de acessibilidade 
para os cidadãos e com boas 
condições para os profissionais 
de saúde. 

Em Benfica teremos uma nova 
e moderna unidade de saúde e, 
finalmente, os cidadãos deixarão 
de ser atendidos em prédios de 
habitação como o da Rua Dr. 
José Batista de Sousa.
Valorizar ainda o que importa 
é o que se faz com o Programa 
Qualifica, lançado pelo atual 
governo para responder às neces- 
-sidades de melhoraria dos níveis 
de educação e formação dos adul-
tos, reconhecendo a importância 
dos conhecimentos adquiridos 

ao longo da vida, as competên-
cias de cada um e a vontade em 
ir mais longe na aprendizagem 
de conhecimentos que reforçam 
a empregabilidade.
É este sentido positivo, de cons- 
trução de soluções, que procura-
mos concretizar em Benfica e na 
cidade, a pensar nas pessoas e no 
território. 
É esse o sentido do nosso tra-
balho. 
Porque a nossa obra são as 
pessoas.

Benfica em números
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NOVO CENTRO DE SAÚDE 
PARA BENFICA

SUCESSO DO PROJETO MAS
[MEMÓRIA ATIVA SÉNIOR]

CARTAZ DE LUXO NO MONSANTO
PRIMAVERA FEST

NOVO CENTRO QUALIFICA
EM BENFICA

BANCO NA RUA SANTOS ANDREA
DEMASIADO ALTO

ARÓMETRO
DE BENFICA

Até 2020 a CML e o Ministério 
da Saúde vão investir cerca de 
30 milhões de euros na cons-
trução de 14 novos centros 
de saúde na cidade de Lisboa. 
Um deles será em Benfica, na 
zona do Fonte Nova.
O programa “Lisboa, SNS 
Mais Próximo” foi apresen-
tado no passado dia 14 de 
março, e é o maior e mais am-
bicioso programa das últimas 
décadas na cidade de Lisboa 
na área dos cuidados primári-
os de saúde e irá abranger mais 

de 300 mil lisboetas, dando-se 
assim um salto qualitativo no 
serviço prestado aos cidadãos.
Em Benfica as USF’s Luz, 
Gerações e Rodrigues Mi-
guéis ficarão instaladas numa 
nova e moderna Unidade 
de Saúde, construída de raiz 
na zona do Fonte Nova. De 
salientar a importância das 
USF’s Gerações e Luz saírem 
de um prédio de habitação na 
rua Dr José Batista de Sousa, 
tal como há muito a Junta de 
Benfica vinha a reivindicar. 
Inês Drummond, Presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Benfica, e Carla Rothes, Vo-
gal da Ação Social, estiveram 
presentes na cerimónia de 
apresentação deste programa e 
assinatura do protocolo.

SAÚDE

SAÚDE MAIS PRÓXIMA - UMA EXCELENTE NOTÍCIA 
PARA LISBOA E BENFICA

EM BENFICA, A CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO TEM SIDO UMA 

PRIORIDADE E POR ISSO AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS CRIÁMOS 

909 NOVOS LUGARES

Temos de ter um espaço público
de qualidade, com jardins aprazíveis,   
bom comércio local e serviços públicos   
de proximidade, como escolas e centros 
de saúde, bons transportes públicos e, 
não menos importante, temos de ter lugares 
de estacionamento para os moradores.

PARCERIA ENTRE
BENFICA E PROENÇA-A-NOVA

CONSTRANGIMENTOS DA OBRA
DO FONTE NOVA
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DESPORTO

BENFICA 
AVENTURA

Canyoning na Ribeira da Pena 
e Canoagem no Rio Zêzere 
são as propostas do Benfica 

Aventura para os dias 27 e 28 
de maio.

Quem se aventura?
desporto@jf-benfica.pt

CULTURA

ARRAIAL MINHOTO
O Arraial Minhoto está de volta 
a 9 de abril, no Ringue António 
Livramento (Junta de Freguesia 
de Benfica), com a participação 
do Grupo Etnográfico Danças e 
Cantares do Minho, do Rancho 

Folclórico “Os Minhotos” da 
Ribeira da Laje e o Rancho 

Folclórico da Casa do Minho.

COMÉRCIO

1º ANIVERSÁRIO 
CARTÃO B

O “Cartão B” comemora o seu 
primeiro aniversário e para assi-
nalar esta data realiza no dia 1 de 
abril uma iniciativa com comér-
cio e muita animação nas ruas 
de Benfica!
Todos os comerciantes aderentes 
ao Cartão B foram convidados a 
participar dinamizando os seus 
espaços com atividades, pro-
moções e ofertas especiais.
Na Av. do Uruguai vai decorrer 
uma Feira do Livro e do Vinil 
usado, dinamizada pela Livraria 
Ulmeiro, enquanto que na zona 
da Igreja se vai realizar uma Feira 
de Flores e Hortícolas. Na Estra-

da de Benfica, junto ao Chafariz 
vai estar o Benfica Street Market.
Dinamizar a vida de bairro, tra-
zendo os cidadãos de Benfica 
para a rua e levando-os a con-
hecerem melhor o comércio 
de Benfica, é o grande objetivo 
do Cartão B, uma iniciativa da 
Junta de Freguesia de Benfica 
lançada em março de 2016, e 
que tem vindo a reunir cada vez 
mais aderentes.
O Cartão B, que oferece vanta-
gens e descontos a todos os seus 
utilizadores, poderá ser solicita-
do juntos dos lojistas aderentes 
ou nos serviços da Junta.

A Feira da Bagageira regressou 
e realiza-se agora na zona do 
Mercado de Benfica!
Este é um mercado de 2ª mão 
e velharias, artigos originais 
e reciclados, com DJ, street 
food e esplanada, massagens 
e muita animação! 
A primeira edição de 2017  

teve lugar a 12 de março, e 
várias centenas de pessoas 
passaram por ali para passear 
e espreitar as oportunidades.
Com as obras a decorrer no 
Parque de Estacionamento 
do Fonte Nova, foi necessário 
encontrar um novo local para 
a realização desta já emble- 

mática feira. O estacionamen-
to do Mercado de Benfica foi a 
solução encontrada e a próxi-
ma edição está já programada 
para o dia 23 de abril. 
Para informações sobre como 
se inscrever ou participar 
contacte: 
feiradabagageira@gmail.com 

FEIRAS

REGRESSO DA FEIRA DA BAGAGEIRA, AGORA JUNTO DO MERCADO DE BENFICA

ESPAÇO PÚBLICO

+77 LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
NA ESTRADA DE A-DA-MAIA

De acordo com a Infraestruturas 
de Portugal, entidade responsável 
pelas obras de desvio do caneiro 
de Benfica/ Alcântara, na Estrada 
de A-Da-Maia, os trabalhos, que 
inicialmente deveriam ter dura-
do 12 meses, vão estar concluí-
dos até ao final deste mês.
Ao que tudo indica “os atrasos 
devem-se ao facto de ser uma 
obra subterrânea, onde por 
vezes somos surpreendidos com 
problemas que não estavam pre-
vistos”, nas palavras do Engen-
heiro José Luís Faleiro, gestor 
de empreendimentos da In-
fraestruturas de Portugal.
Já a Presidente da Junta de 
Freguesia de Benfica, Inês 
Drummond, relembra que “a 
Infraestruturas de Portugal e a 
CML se comprometeram com a 
Junta a proceder à requalificação 

do terreno do topo da Estrada de 
A-Da-Maia na confluência com 
a antiga Estrada Militar, para a 
criação de um parque de estacio-
namento com 77 novos lugares.
A requalificação deste terreno, 
exigida pela Junta de Freguesia 
de Benfica, além de criar no-
vos lugares de estacionamento, 
vai melhorar as acessibilidades 
pedonais, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida 
de toda a zona envolvente”.
“Tendo em conta o tempo que 
esta obra já demorou e os trans-                         
tornos já causados aos mora-
dores, reforçamos o pedido 
para que se aproveite a fase final 
da obra para fazer também a 
requalificação deste espaço e a 
criação de mais lugares de esta-
cionamento na zona”, acrescen-
ta Inês Drummond.

COMÉRCIO

PARABÉNS “SÃO TIAGO”

A “São Tiago” fez 25 anos no 
passado dia 25 de fevereiro. 

A especialidade desta confeitaria 
e pastelaria é a broa airosa, o pão 

de queijo e os pastéis de nata.
Fica na Rua João Ortigão 

Ramos, em frente ao cemitério 
de Benfica. Parabéns pelas 

bodas de prata! 

DESPORTO

TORNEIO DE FUTEBOL 7 - VETERANOS
Já começou o Torneio de Futebol 7, Veteranos de Benfica, que conta 
com um total de 8 equipas inscritas: Clube Futebol Benfica, Casa Pia, 
Clube Social e Desportivo do Bairro da Boavista, Clube Desportivo e 

Lisboa e Águias, Associação de Moradores do Charquinho, Oculista do 
Bairro, Polícia de Segurança Pública e Junta de Freguesia de Benfica.

O pontapé de saída foi no dia 13 de março às 20h no campo do Clube 
Desportivo Lisboa e Águias. Consulte os resultados das jornadas e as 

classificações em www.jf-benfica.pt

DESPORTO

OLISIPÍADAS 
Mais de 150 crianças participaram, no fim-de-semana de 11 e 
12 de março, na primeira fase local das Olisipíadas em Benfica. 

Andebol, judo, basquetebol, voleibol, natação e xadrez, 
foram as modalidades praticadas nesta fase local, em vários 
espaços do Complexo Desportivo de Benfica e do Bairro da 

Boavista.
A segunda fase local das Olisipíadas em Benfica tem data 

marcada para 1 e 2 de abril.

ESPAÇO PÚBLICO

MAIS ESTACIONAMENTO NA RUA PROF. SANTOS LUCAS
Já começaram as obras de 
requalificação da Rua Profes- 
-sor Santos Lucas e da Rua José 
Marinho, em Benfica. 
Esta é uma rua com várias di-
ficuldades de estacionamento e 
circulação em que, há já muitos 
anos, os moradores têm vindo 
a reivindicar uma intervenção 
que ajude a resolver os proble- 
mas que aqui se verificam dia-
riamente.
Nesta obra a preocupação 
central é aumentar o estacio-
namento com a criação de 70 

novos lugares no eixo central 
da via e garantir que os mora-
dores deixam de ser multados 
por estacionar indevidamente 
neste local. Com a criação de 
um sentido único na Rua José 
Marinho foi ainda possível le-
galizar 13 lugares perfazendo 
um total de 83 novos lugares 
nesta zona. Paralelamente será 
reorganizada toda a circulação 
nesta via.
A melhoria da acessibilidade pe-
donal é também um dos obje-                                                                   
tivos desta obra que prevê a 

criação de sete novas passadeiras 
totalmente acessíveis, a colo-
cação de pavimentos tácteis e a 
melhoraria dos passeios em toda 
a sua extensão.
A pavimentação total da Rua 
Santos Lucas e da Rua José 
Marinho está também contem-
plada nesta intervenção, assim 
como a requalificação dos es-
paços verdes das pracetas para 
melhoria dos jardins, indo de 
encontro à preocupação dos 
moradores e da Junta com a 
qualidade dos espaços verdes.

Começaram as obras de requali-                                                                
ficação no Parque de Estacio-
namento do Centro Comer-
cial Fonte Nova, no âmbito do 
projeto da CML “Uma Praça 
em cada Bairro”.
O projeto que a Câmara de 
Lisboa propõe para a praça do 
Fonte Nova prevê a requalifi-
cação desta zona, criando uma 

ESPAÇO PÚBLICO

PRAÇA DO FONTE NOVA
QUE ALTERNATIVAS DE ESTACIONAMENTO?

“grande praça” que unifique os 
dois troços da Estrada de Ben-
fica permitindo a circulação dos 
peões, novos pavimentos, au-
mentando as áreas pedonais e 
melhorando a segurança para os 
peões. Serão plantadas mais ár-
vores e conservadas as existentes. 
Será construído um parque in-
fantil, uma fonte, quiosques, 

zona pedonal, área desportiva, 
zona de lazer e instalação de rede 
wireless em todo o espaço.
Para Inês Drummond, Presi- 
dente da Junta de Freguesia 
de Benfica este “é um projeto 
de grande dimensão que tem 
de ser cuidadosamente imple-
mentado e que deve ter em 
conta as expetativas dos mora-
dores, nomeadamente as que 
se referem ao estacionamento”.
Com base nesta preocupação foi 
solicitada à CML uma reunião 
com os moradores para esta 
quinta-feira dia 30, na Quinta 
da Alfarrobeira, para que pos-      
-sam ser apresentadas as soluções 
imediatas de estacionamento al-
ternativo aos contrangimentos 
provocados pela obra e respeti-
vos prazos de execução.
De acordo com informações da 
CML serão criados 527 novos 
lugares de estacionamento  que 
irão atenuar a perda dos 245 lu-
gares junto ao Fonte Nova.
A obra da Nova Alameda 
Manuel Ricardo Espírito San-
to, prevê-se que fique  concluí-
da no 3º trimestre de 2017, 
sendo de realçar que nesta zona 
haverá um aumento global de 
282 lugares de estacionamento,  
que vêm dar resposta à grande 
procura no local.   
 

+282 LUGARES NA ZONA 
   NO FINAL DA OBRA BENFICA E S. DOMINGOS DE BENFICA

+7 LUGARES +12 LUGARES

+2 LUGARES

+5 LUGARES

+7 LUGARES

+64 LUGARES

+34 LUGARES

+262 LUGARES

+45 LUGARES

+2 LUGARES

+33 LUGARES

+9 LUGARES

+24 LUGARES

+21 LUGARES

187 LUGARES
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PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO

VIVEMOS HOJE NUMA FREGUESIA MAIS 
ACESSÍVEL, COM MAIS ESTACIONAMENTO, MAIOR 
SEGURANÇA PARA OS PEÕES E UM ESPAÇO 
PÚBLICO MAIS ORDENADO

Uma dos grandes constrangi-                                                        
mentos do crescimento de 
qualquer espaço urbano, é a 
perda de lugares de estaciona-
mento, com efeitos diretos na 
qualidade de vida das pessoas.
Em Benfica, nos últimos anos, 
em paralelo com uma estratégia 
para atrair novos e mais jovens 
residentes, tem vindo a desen-
volver-se um trabalho intenso 
para reverter esta situação. A 
criação de estacionamento, a 
par de medidas de melhoria da 
acessibilidade pedonal, tem sido 
uma das prioridades fundamen-
tais da Junta de Freguesia.
A preocupação em ordenar o 
estacionamento, aumentan-
do-o sempre que possível, 
é subjacente a todas obras 
que têm vindo a decorrer na 
freguesia, sejam elas realiza-
das pela Junta ou pela CML, 
assim como a criação de me- 
lhores condições de segu-
rança rodoviária a garantia 
de acessibilidade pedonal a 
todos os cidadãos, incluindo 
cidadãos com mobilidade re-
duzida.
Ao longo dos últimos anos, 
foram criados cerca de 1463 no-
vos lugares de estacionamento, 
onde as pessoas podem esta-
cionar legalmente sem estarem 
sujeitas a multas. 

Espaços onde anteriormente se 
estacionavam os carros de for-
ma desordenada e muitas ve-
zes prejudicando a circulação, 
foram ordenados e convertidos 
em estacionamento legal. Para-
lelamente aos novos lugares de 
estacionamento criados com 
as intervenções realizadas, que 
mesmo assim, lamentavelmente, 
não dão resposta à elevada 
procura de estacionamento em 
Benfica, foi criada uma zona 
30, um quarteirão totalmente 
acessível, e colocadas mais de 
90 novas passadeiras acessíveis 
e com pavimento tátil.
Foi também melhorada a aces-
sibilidade pedonal devolvendo 
aos peões os passeios antes ocu-
pados pelos automóveis. Têm 
vindo a ser criados percursos 
mais diretos e acessíveis, com 
passadeiras e passeios nivelados 
para maior conforto e segu-
rança de circulação pedonal, fa-
cilitando o acesso e a circulação 
de pessoas com mobilidade re-
duzida. As ruas têm vido a ser 
devolvidas às pessoas, garan-
tindo novos usos (esplanadas, 
parques infantis, zonas de re-
creio e lazer), garantindo mais 
segurança e um espaço públi-
co de qualidade.
Simultaneamente, trabalhou-se 
para garantir maior segurança 

rodoviária e diminuir a sinis-
tralidade dos peões. Benfica 
transportava o terrível rótulo 
de ser uma das freguesias de 
Lisboa onde mais cidadãos 
tinham sido atropelados em 
passadeiras sem semáforo, en-
tre 2004 e 2011. A Estrada de 
Benfica, a Estrada dos Arnei-
ros, a Rua da Venezuela e a Rua 
Rodrigues Miguéis,  estavam 
entre as doze ruas de toda a ci-
dade com maior índice de atro- 
pelamentos. Hoje a situação 
está a ser revertida: as novas 
passadeiras acessíveis concedem 
segurança reforçada aos peões e 
tiraram do mapa da sinistrali-
dade autênticos “pontos negros” 
que colocavam em risco a segu-
rança dos moradores.
Naturalmente, todas as obras 
causam algum transtorno, mas 
para colocar Benfica no século 
XXI, e ter uma freguesia ambi-
entalmente sustentável e onde 
se tenha melhor qualidade de 
vida, este é um constrangimen-
to inevitável e temporário.
Ainda há muito por fazer em 
Benfica e muitas ruas carecem 
ainda de intervenção. No en-
tanto, vivemos hoje numa Fre- 
guesia mais acessível, com mais 
estacionamento, maior segu-
rança para os peões e um espaço 
público mais ordenado.

NOVOS
LUGARES

OBRA
JUNTA DE FREGUESIA

DE BENFICA

NOVOS
LUGARES

OBRA
CÂMARA MUNICIPAL

DE LISBOA
1) REORDENAMENTO

NOVOS
LUGARES

OBRA
INFRAESTRUTURAS

DE PORTUGAL

OBRA
EM CURSO

OBRA
A INICIAR

PARQUES DE
ESTACIONAMENTO

PRIVADOS

ESPAÇO PÚBLICO

ONDE ESTACIONAR 
EM BENFICA ?

1463
NOVOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
CRIADOS EM BENFICA DESDE 2011
Onde as pessoas podem estacionar 
legalmente sem estarem sujeitas a multas 

1 ZONA 3090 NOVAS PASSADEIRAS
Acessíveis e com pavimento tátil

MELHOR ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

1 QUARTEIRÃO 
TOTALMENTE ACESSÍVEL

Vivemos hoje numa freguesia 
mais acessível, com mais 

estacionamento, maior segurança 
para os peões e um espaço público 

mais ordenado
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102
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4

70
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140
12131
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28

83
27

15
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300
P1 17

2621
20

59
18 92

P3 415
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19

90
P4

100
P5

22
9 29

15 40
3

17
22

77
24

35
16

6
31

12
32

71
30

48
33

34
25

113
2

RUA REPÚBLICA PERUANA [2012]3
RUA CAROLINA MICHAELIS [2012]4
BAIRRO DO CALHARIZ [2012]5

BAIRRO DAS PEDRALVAS - R.5 E LOTE 16 [2013]7
RUA ENGº PAULO BARROS [2013]8
ENVOLVENTE DO MERCADO [2013]9
RUA TOMÁS FIGUEIREDO [2013]10
BAIRRO DAS PEDRALVAS - R.6 [2013]11
BAIRRO DO CHARQUINHO [2013]12

AVENIDA GOMES PEREIRA [2012]6

RUA DAS PEDRALVAS [2011]1

RUA ANDRÉ RESENDE [2013]13
RUA DOS ARNEIROS (1ª FASE) [2014]14
RUA NOSSA SENHORA DO AMPARO [2014]15
RUA JORGE BARRADAS [2014]16
ESTRADA DOS ARNEIROS, 
RUA DR. JOÃO DE BARROS E ROTUNDA  
DA RUA DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA [2014]

17

RUA ABEL MANTA [2014]18
RUA DR JOÃO COUTO [2016]19
RUA DOS ARNEIROS  (2ªFASE) [2016]20

RUA DR. JOÃO DE BARROS
R. ANTÓNIO CAETANO SOUSA [A INICIAR]

26

RUA PROF. SANTOS LUCAS RUA 
JOSÉ MARINHO [A INICIAR]

27

RUA JORGE SILVA HORTA [2017]21
RUA REPÚBLICA PERUANA [EM CURSO]22
RUA DAS PEDRALVAS, RUA AUGUSTO 
COSTA (COSTINHA), RUA LUCILIA SIMÕES 
E RUA MARIA LALANDE [EM CURSO]

23

ESTRADA-A-DA-MAIA [EM CURSO]24

RUA DR. JOAQUIM MANSO [A INICIAR]28

RUA DA BURACA [A INICIAR]29

RUA JOSÉ SEBASTIÃO E SILVA [A INICIAR]30
RUA MORAIS SARMENTO [A INICIAR]31
ESTRADA DE BENFICA [A INICIAR]32
RUA RODRIGUES MIGUÉIS [A INICIAR]33

RUA TEN.-CEL RIBEIRO DOS REIS [EM CURSO]25

RUA TEN.-CEL RIBEIRO DOS REIS [2011]2

70
P623

1 29
11

43
7

25
23

RUA CORONEL SANTOS PEDROSO
ASSINATURA MENSAL 90€  

P1

EMEL - COLÉGIO MILITAR 
PRAÇA COSME DAMIÃO / AV. COLÉGIO MILITAR
ASSINATURA MENSAL 41,75€ / 1,10€ HORA   

P2

EMEL - AV LUSÍADA
LARGO DA REVISTA MILITAR (SOB AV. LUSÍADA) 
1,25€ HORA

P3

CENTRO COMERCIAL FONTE NOVA
 1,10€ HORA

P4

FÁBRICA SIMÕES – AV. GOMES PEREIRA
0,80€ HORA/8€ DIA
PARQUE COBERTO: 81,50€ ASSINATURA MENSAL 
PARQUE AR LIVRE: 46€ ASSINATURA MENSAL

P5

RUA DAS PEDRALVASP6
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No próximo dia 8 de Abril, o 
Auditório Carlos Paredes recebe 
“Pedro e o Lobo” pela Orques-
tra Metropolitana de Lisboa, no 
âmbito do Sons Pela Cidade.
O projeto Sons Pela Cidade 
é uma iniciativa conjunta da 
Câmara Municipal de Lisboa 
e das Juntas de Freguesia, em 
colaboração com a Orques-
tra Metropolitana de Lisboa. 
Lançado em 2012, consiste num 
ciclo de sete concertos, de entra-
da livre, a realizar anualmente 
em sete freguesias da cidade, de-
finindo-se como uma iniciativa 

descentralizadora da oferta cul-
tural e de proximidade.
Os concertos têm como in-
térpretes músicos solistas da 
Orquestra Metropolitana de Lis-
boa, que é também responsável 
pela programação.
Em 2017, o programa inclui 
obras de Mozart, Beethoven, J. 
S. Bach (II), Haydn, Webern, 
Prokofiev, Scarlatti, Boccherini, 
Dvořák e Michael Blavet.
Participe!

DESPORTO ESCOLAR

CONTINUAM OS JOGOS    
DE BENFICA

A 6ª edição dos Palcos Benfica 
começou no dia 25 de março e 
decorre até dia 2 de abril. Uma 
semana repleta de espetáculos 
culturais, para assistir no Au-
ditório Carlos Paredes, Teatro 
Turim ou no Armazém 13.
Palcos de Benfica é uma inicia-
tiva alusiva à Comemoração do 
Dia Mundial do Teatro e do Dia 
Nacional do Circo que abrange 
todos os palcos formais de Ben-
fica, conciliando a criação de 
uma rede cultural em Benfica 
com um cartão de descontos no 
acesso a estes locais, o Cartão 
Palcos de Benfica.
Nesta edição, foi também lança-
da a nova imagem do Cartão 
Palcos de Benfica, resultado de 
um desafio lançado pela Jun-
ta de Freguesia de Benfica aos 
alunos do 1º ano do Curso de 

Audiovisual e Multimédia da 
Escola Superior de Comuni-
cação Social (ESCS).
No âmbito da unidade Curricu-
lar de Design de Comunicação, 
os alunos desenvolveram um 
novo logótipo, cartão de descon-
tos, cartaz e filme promocional, 
tendo sido escolhido, após um 
processo de seleção, um projeto 
vencedor que agora foi imple-
mentado como a nova imagem 
da iniciativa Palcos de Benfica.
Esta parceria foi uma forma de 
proporcionar aos alunos uma 
experiência de trabalho em con-
texto real e de reforçar as relações 
de proximidade com a comuni-
dade universitária de Benfica.
Fique a conhecer o cartaz da 6ª 
edição dos Palcos Benfica em 
www.jf-benfica.pt

Os Jogos Escolares de Benfica 
voltaram a realizar-se a 25 e 26 
de março!
Alunos de todas as idades das esco-
las da nossa freguesia participaram, 
neste fim-de-semana, nas modali-
dades de futebol 7, badminton, 
futsal, natação, judo, voleibol, 
basquetebol e corta-mato.
A Junta de Freguesia de Benfi-
ca, em parceria com os estabe-

lecimentos de ensino públicos e 
privados da freguesia, promoveu 
a 2ª edição dos Jogos de Benfi-
ca. Esta nova iniciativa pretende 
divulgar e incentivar o desporto 
entre a comunidade estudantil 
de Benfica. 
Durante dois dias, os alunos 
das escolas de Benfica competi-
ram nas diferentes modalidades, 
sempre com um espírito de 

fair play. No sábado, dia 25 de 
março, decorreram as provas de 
Natação, Badmington, Futsal e 
Corta-Mato. 
No domingo, dia 26, foi a vez 
do Judo, Voleibol, Basquetebol 
e Futsal. 
Aliar a competição às atividades 
de lazer e convívio é outro dos 
objetivos dos Jogos, bem como a 
promoção de uma vida saudável.

DESPORTO AVENTURA

BENFICA AVENTURA  
NO RIO PAIVA

Muita adrenalina e diversão 
em mais uma iniciativa do 
programa Benfica Aventura, 
num fim de semana de puro 
desportivismo que teve como 
ponto alto o Rafting no Rio 
Paiva, no Troço Espiun-
ca-Travanca.
Foi nos passados dias 4 e 5 de 
março na zona de Arouca que 
cerca de 40 “aventureiros” 
embarcaram no desafio e 
foram até aos Passadiços do 
Paiva para um fim de se-
mana de turismo aventura 
com rafting, passeios, muita 
adrenalina, aventura, ar puro 
e paisagens inesquecíveis!
Esta foi mais uma saída out-
door do programa Benfica 
Aventura, estando previstas 
para os próximos meses várias 
outras iniciativas de turismo 
aventura, como o Canyon-

ning na Ribeira da Pena e Ca-
noagem no Zêzere nos dias 27 
e 28 de maio, ou a Surf Trip 
em 1, 2 e 3 de Julho.
Quem se aventura? Para mais 
informações e inscrições no 
programa Benfica Aventura 
consulte www.jf-benfica.pt

ADRENALINA E EMOÇÃO NUM FIM DE SEMANA      
EM QUE PARTICIPARAM MAIS DE 40 AVENTUREIROS

EFEMÉRIDES

FESTA S. JOSÉ NO BAIRRO DA BOAVISTA
À semelhança de anos anteriores, a população do Bairro da 

Boavista celebrou a Festa de S. José nas ruas do bairro. 
Este ano as comemorações decorreram a 25 de março e contaram 

com a presença de Inês Drummond, Presidente da Junta de 
Freguesia de Benfica, os Vogais Ricardo Marques e Carla Rothes, os 
Vereadores da CML, Paula Marques e Carlos Castro, o Presidente 

da Gebalis, Pedro Pinto, o Vice-Presidente da Santa Casa da 
Misericórdia, Sérgio Sintra, o Padre Pedro, a Presidente da Associação de 

Moradores, Gilda Caldeira e o Senhor Embaixador de Cabo Verde.

CULTURA

FILHO DA TRETA
LOTAÇÃO ESGOTADA

O espetáculo Filho da Treta anunciado para o dia 29 
de março esgotou em poucos dias!

Foi com grande orgulho que anunciamos o regresso 
da “Treta” a Benfica, ao mesmo local, onde há 20 
anos, estreou a “Conversa da Treta” com António 

Feio e José Pedro Gomes.

CULTURA

JUNTA-TE AO JAZZ - 8ª EDIÇÃO
A 8º edição do JUNTA-TE AO JAZZ  realiza-se nos dias 28 e 29 de 

abril, no Auditório Carlos Paredes, em Benfica. 
A iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de Benfica, nasceu há 

oito anos com o objetivo de divulgar o jazz e promover espetáculos com 
intérpretes de reconhecida qualidade.

Este ano JUNTA-TE AO JAZZ irá contar com o espetáculo Sócrates 
Bôrras Trio dia 28 e com a presença da Rita e o Revólver dia 29.

Junte-se ao Jazz em Benfica nestes dias!

AÇÃO SOCIAL

PIQUENIQUE DA PRIMAVERA
No dia 18 de Abril a Junta de Freguesia de Benfica irá realizar 

um piquenique para os seniores no Parque Silva Porto. 
Esta iniciativa, para além de combater o isolamento dos seniores 

da freguesia, alia-se a uma causa solidária, pedindo-se aos 
participantes que levem consigo um alimento não perecível que 
será posteriormente entregue às famílias carenciadas da freguesia.  
 As inscrições estão abertas até dia 14 de Abril e são limitadas 

a 300 participantes. Informe-se na Junta de Freguesia.

PARCERIAS

BENFICA E PROENÇA-A-NOVA 
MAIS PRÓXIMAS

Inês Drummond e os Vogais 
Carla Rothes e Ricardo Marques 
estiveram em Proença-a-Nova 
para assinar um protocolo de 
colaboração entre a Junta de 
Freguesia de Benfica e a Câmara 
Municipal de Proença-a-Nova, 
representada pelo Eng.º João 
Lobo, Presidente da Câmara 
Municipal de Proença-a-Nova,  
com vista ao intercâmbio cul-
tural, desportivo e económico 
que prevê o desenvolvimen-
to de atividades vocacionadas 
para os jovens e também para 
seniores, assim como intercâm-
bios entre produtores, artesãos e 

empresários na participação em 
feiras, exposições e certames.
Nesta visita estiveram também 
presentes um grupo de jovens 
da Escola Parque Silva Porto e 
um grupo de seniores que per-
noitaram no concelho e tiveram 
a oportunidade de conhecer um 
pouco da cultura e gastronomia 
do município.
Os dois dias contemplaram a 
visita ao Centro Ciência Viva da 
Floresta, ao Museu Isilda Mar-
tins, à Praia Fluvial da Fróia, 
à Igreja da Misericórdia e ao 
Moinho de Água do Galisteu. 

DESPORTO EM FAMÍLIA

CORRIDA PAIS E FILHOS DE VOLTA

É já no próximo dia 6 de maio 
que está de volta a Corrida 
Aventura Pais e Filhos no Parque 
Florestal do Monsanto, uma ini-

ciativa de grande sucesso que vai 
já na sua 4ª edição. 
Com o objetivo promover a 
prática desportiva familiar e 
hábitos de vida saudável em 
Benfica, a Junta volta a organi-
zar esta corrida em que pais e 
filhos percorrem, juntos, uma 
distância de 1 ou 2 milhas 
(1,6km ou 3,2km) num trilho 
natural com muita aventura e 

diversão. Uma ótima opção 
para um Sábado de manhã em 
família e de contacto privilegia-
do com a natureza!
As inscrições decorrem até ao 
dia 3 de maio através do preen-
chimento de um formulário 
online em www.jf-benfica.pt 
ou no Complexo Desportivo de 
Benfica, e têm o custo de 1€ por 
adulto.

CULTURA

MÚSICA
EM FESTA
SONS PELA CIDADE

CULTURA

PALCOS DE BENFICA 6ª EDIÇÃO

25MAR > 02ABR

cultura é em benfica

AUDITÓRIO CARLOS PAREDES 16.17.18.23.24.25 [MAR]  
QUI.SEX.SÁB|21H30

OS SEGREDOS DO HOMEM 
DOCUMENTÁRIO SOBRE A VIDA ANIMAL     
LUZ GRUPO DE TEATRO
ENCENAÇÃO E DRAMATURGIA: PAULA LUIZ

TEATRO M/16  

6.ª EDIÇÃO PALCOS DE BENFICA
COMEMORAÇÃO DO DIA DO TEATRO
JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

29QUA|21H30 [MAR]

FILHO DA TRETA
COM JOSÉ PEDRO GOMES E ANTÓNIO MACHADO

TEATRO M/12  

01SÁB|11H00.02DOM|16H00 [ABR]

TEATRO M/3  

A HISTÓRIA DA CAROCHINHA
CATIVARANIMA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

TEATRO TURIM

AIII CIGANO

23QUI.24SEX.25SÁB|21H30
26DOM|17H00 [MAR]

TEATRO M/12  

27SEG.28TER|21H00 [MAR]

TEATRO M/12  

A MALUQUINHA

MARIO E NETA

25SÁB|16H00
26DOM|11H00 [MAR]

TEATRO INFANTIL M/3  

30QUI.31SEX.01SÁB|21H30 [MAR] 02DOM|17H00 [ABR]

TEATRO M/12  

TRANSMUTAÇÃO

ARMAZÉM 13 25SÁB|21H30 [MAR] 
CIRCO   

CABARÉ CIRCO. “CABARÉ DA PALAVRA”     
ADN CIRCO

ESGOTADO

INICIATIVAS

BENFICA SAÚDE E BEM ESTAR
A 28 de abril, realiza-se no 
Jardim do Mercado o “Ben-
fica Saúde e Bem-Estar”, 
uma iniciativa para promover 
hábitos de vida e de cidada-
nia saudáveis, com a presença 
de diferentes profissionais 
de saúde para responder a 
questões dos participantes, e 
onde estarão a decorrer dife- 

rentes ações ao longo do dia 
que promovem o bem-estar 
físico, social e psicológico.
Este evento, gratuito e aberto à 
comunidade, é organizado pela 
Junta de Freguesia de Benfica 
em parceria entre o núcleo do 
envelhecimento ativo e o núcleo 
da cidadania ativa, pertencentes 
à comissão social de freguesia. 
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Realizou-se no dia 21 de 
março, a apresentação oficial 
do cartaz da 2ª edição Mon-
santo Primavera Fest.
Este ano o festival decorrerá 
nos dias 5, 6 e 7 de maio, e vai 
contar com alguns dos maiores 
nomes da música portugue-
sa da atualidade. No dia 5 de 
maio, vamos receber o músico 
Virgul e Miguel Araújo como 
cabeça de cartaz, no dia 6 de 
maio, vamos contar com David 
Fonseca e o DJ da Renascença 
Paulino Coelho e no último 
dia, 7 de maio, o festival fecha 
com os Amor Electro e Simone 
de Oliveira, no dia da Mãe.

A apresentação da 2ª edição 
realizou-se no Centro Comer-
cial Fonte Nova e contou com 
a presença dos Amor Electro e 
de Virgul, assim como com os 
presidentes das Juntas de Ben-
fica, Inês Drummond, e São 
Domingos Benfica, António 
Cardoso.
O Monsanto Primavera Fest 
é um evento de música por-
tuguesa, com entrada livre, 
coorganizado pelas Juntas de 
Benfica e de São Domingos 
de Benfica, que irá trazer para 
esta zona de lisboa um festival 
de música portuguesa e muita 
animação.
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DESPORTO

CONHECE O BX
ADVENTURE PARK?

O BX Adventure Park é um espaço de carácter lúdico, aventura 
e sensibilização ambiental localizado no Parque Silva Porto 

(Mata de Benfica).
Pacotes Aventura, workshops, Festas de Aniversário, Team Building 
são algumas das ofertas disponíveis neste Parque Aventura que visa 
o desenvolvimento da saúde e bem-estar e a promoção da interação 

entre as camadas jovens. Saiba mais em www.jf-benfica.pt

DESPORTO

CAMPEONATO EUROPEU DE BADMINTON 
JUNTA APOIA ATLETAS

Mariana Chang e Bernardo Atilano, atletas que treinam 
no Complexo Desportivo da Boavista irão participar no 

Campeonato da Europa de Badminton.
Mariana Chang foi convocada pela Federação Portuguesa de 

Badminton para o Campeonato da Europa Sub-19 por equipas. 
Bernardo Atilano, pela sua classificação no Ranking Europeu, 

qualificou-se para o Campeonato da Europa de Séniores.

ESPAÇO PÚBLICO

CRIANÇAS PINTAM NINHOS DE CHAPINS NA SILVA PORTO
Para assinalar o inicio da primavera decorreu a 21 de março na Escola 
Parque Silva Porto uma iniciativa de para colocação de ninhos para 

chapins nos pinheiros da escola.
O projecto “Ninhos para chapins” é uma iniciativa escolar 

desenvolvida em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica e a 
associação “O Companheiro”. 

O chapim é um predador natural da lagarta do pinheiro, contribuindo 
para um combate ecológico e sustentável desta praga.

JUVENTUDE

O FESTIVAL DA JUVENTUDE 
ESTÁ A CHEGAR 

A  3ª Edição do Festival da 
Juventude está a chegar, com uma 
programação criada a pensar nos 
mais jovens, em diversos espaços 

públicos de Benfica. 

Fique atento às novidades!

O Aqueduto das Águas 
Livres é um complexo 
sistema de captação e dis-
tribuição de água na cidade 
de Lisboa. Foi mandado 
construir pelo Rei D. João 
V, de acordo com o projeto 
de Manuel da Maia, tendo 
abastecido a cidade a partir 
de 1748.
Com origem na nascente das 
Águas Livres foi sendo pro-
gressivamente reforçado e 
ampliado ao longo do século 
XIX, resistindo incólume ao 
Terramoto de 1755.

O aqueduto das Águas Livres 
tem início na Mãe d’Água Velha, 
que recolhia a água da nascente 
da Água Livre, em Belas, e ter-
mina no Reservatório da Mãe 
d’Água nas Amoreiras, após um 
percurso de cerca de 15 Km. A 
extensão de toda da rede de cap-
tação e distribuição foi crescen-
do, e se considerarmos os 11Km 
da rede de distribuição dentro 
da cidade, o sistema atinge uma 
extensão total de 58 Km. 
As águas chegavam a Lisboa ao 
Reservatório da Mãe de Água 
das Amoreiras, construído en-

tre 1746 e 1834, segundo pla-
nos de Carlos Mardel, a quem 
se deve, entre outras obras, 
também o arco triunfal que 
celebra a obra de D. João V. 
Integram atualmente o Museu 
da Água da EPAL.
Arquitetonicamente o Aque-
duto possui, na sua parte mais 
monumental, um conjunto de 
35 arcos, de autoria de Custó-
dio Vieira, sobre o Vale de 
Alcântara, onde se destaca o 
maior arco em pedra de vão do 
mundo, com 65 m de altura e 
32 m de abertura.

BENFICA FOOTSTEPS

AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES
O BENFICA FOOTSTEPS É UM ROTEIRO HISTÓRICO COM PERCURSO PEDESTRE, DESENVOLVIDO   
PELOS JOVENS DO PROJETO RETROCAS, EM PARCERIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA,   
E QUE VALORIZA A HISTÓRIA E O PATRIMÓNIO EDIFICADO E NATURAL DESTA FREGUESIA.
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SAÚDE MENTAL

MEMÓRIA ATIVA SÉNIOR,
UM PROGRAMA DE SUCESSO

AGENDA CULTURAL SÉNIOR

FESTA DO QUEIJO EM OLIVEIRA DO HOSPITAL
No fim de semana de 11 e 12 
de março, dois grupos seniores 
de Benfica visitaram a Festa do 
Queijo em Oliveira do Hospi-
tal.
No sábado a visita foi acom-
panhada por duas guias da 
escola profissional de Olivei-
ra do Hospital que levaram o 
grupo a conhecer a Capela dos 

Ferreiros e a Capela de Santa 
Ana.
Depois do almoço os partici-
pantes tiveram a oportunidade 
de visitar a Festa do Queijo, 
onde se cruzaram com o Presi-                           
dente da República e, no fim 
do dia, ainda houve tempo 
para uma degustação de quei- 
jos e enchidos preparada pela 

Câmara Municipal de Oliveira 
do Hospital.
No domingo o grupo visitou 
a igreja histórica da Lourosa, 
contando com o acompanha-
mento e a explicação de um 
arqueólogo.
Um fim de semana em cheio 
para os seniores da freguesia de 
Benfica!

FESTIVAIS

2ª EDIÇÃO MONSANTO 
PRIMAVERA FEST

O programa MAS - Memória 
Ativa Sénior - a decorrer há já 
dois anos em Benfica, tem sido 
um enorme êxito, superando 
todas as expectativas de partici- 
pação. Atualmente com cerca 
de 400 idosos inscritos, este 
programa pioneiro da Junta de 
Freguesia de Benfica é desen-
volvido em parceria com a 
COPELABS/ULHT (Univer-
sidade Lusófona), responsável 
pela criação da plataforma de 
informática que é utilizada para 
a estimulação cognitiva.
Para Carla Rothes, Vogal da 
Ação Social da Junta de Fre- 
guesia de Benfica, “é um or-
gulho termos sido pioneiros no 
nosso país e termos conseguido 
desenvolver em Benfica um 
projeto desta natureza, que é tão 
importante e abrange já tanta 
gente, pois para além das 400 
pessoas inscritas temos centenas 
em lista de espera.”
O MAS tem como objeti-
vos gerais a estimulação das 
funções cognitivas e a pro-
moção do relacionamento 

social dos idosos da freguesia 
de Benfica. Como objetivos 
específicos defende a estimu- 
lação de funções cognitivas 
como a memória, perceção, 
atenção, funções executivas e 
também a promoção da in-
tegração social dos idosos, 
combatendo, desta forma, o 
isolamento social.
Nas palavras dos responsáveis 
pelo projeto “queríamos que os 
nossos idosos tivessem não só as 
suas necessidades físicas e socias 
preenchidas, mas também quise-
mos cuidar deles mentalmente”.
Para os participantes esta tem 
sido uma experiência muito 
benéfica. 
A promoção da integração social 
dos idosos, combatendo o isola-     
mento social é uma vertente 
fundamental deste programa e 
as palavras dos seus utentes são 
bem reveladoras de que os obje-
tivos estão a ser alcançados. 
O convívio e a quebra do isola-                                              
mento social são também 
mencionados por diversos uti-
lizadores do programa.

A aquisição de competências 
a nível da informática tem 
igualmente vindo a ser muito 
positiva, permitindo que estes 
idosos não vejam o computa-
dor como “um bicho”. 
Este projeto tem tido tam-
bém um grande reconheci-
mento ao nível da comuni-
dade científica, tendo sido já 
apresentado nos congressos 
nacionais e internacionais, 
como o 4º congresso interna-
cional - REHAB em outubro 
de 2016, ou no Seminário 
“Inovações no Ensino/For-
mação: Tecnologias no Ensi-
no/Formação de grupos alvo 
específicos” do Citeforma em 
fevereiro de 2017.  
No próximo dia 3 abril a 
convite da Faculdade de Psi-
cologia da Universidade de 
Lisboa, o Gabinete de Psico-
logia da Junta de Freguesia 
de Benfica irá voltar a apre-
sentar o MAS  no seminário 
“Projetos de Intervenção com 
recurso à tecnologia edu-                                               
cativa”.

“Foi através da Revista da 
Junta que verifiquei que exis-        
tia este projeto e achei que 
esta história da memória 
sénior não era só para se ler: 
era para se por em práti-
ca. Acho até que devia ser 
obrigatório porque em vez 
de ficarmos no sofá a olhar 
para televisão, temos que nos 
arranjar, temos que vir até 
aqui, e acabamos sempre por 
encontrar alguém com quem 
damos três tostões de conver-
sa, e é sempre positivo!”

Madalena 
Fernandes,
80 anos

“Precisamos de arranjar ativi-
dades para não nos metermos 
em casa a ver televisão, que 
isso é que não nos interessa 
nada”.

Eugénia Lucas,
71 anos “Estas sessões são muito boas 

para que nós não envelheça-
mos mentalmente. É muito 
importante a parte cognitiva 
ser estimulada, ativada, para 
irmos aguentando pelos tem-
pos fora com lucidez e espíri-
to aberto”.

Arsénio Maia,
77 anos

“Um computador para mim 
hoje é uma companhia”.

Isilda Faleiro,
68 anos

“Às vezes somos envergo- 
nhados e aqui ficamos mais 
espontâneos para falar”

Celso Neves,
81 anos

Para quem ainda não se 
inscreveu deixamos mais 
um eloquente testemunho 
do Sr. Celso Neves: 

“ Depois de 
entrarem não 
vão querer sair.  
Quando vierem 
as férias vão 
perguntar 
quando começa 
novamente!”
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EM ABRIL FAZEMOS O QUÊ?

01SÁB
10H00-12H00
2ª FASE LOCAL - ANDEBOL
OLISIPÍADAS
Rinque do Complexo Desportivo 
de Benfica

10H00-13H00
ANIVERSÁRIO CARTÃO B
Várias Ruas em Benfica

10H00-18H00
CULTURA
FEIRA DE ARTESANATO
Estrada de Benfica (junto ao Chafariz) 

17H00
TERTÚLIA POÉTICA
“AO ENCONTRO DE BOCAGE”
Auditório Carlos Parede

01SÁB02DOM
11H00-16H00
TEATRO INFANTIL
HISTÓRIA DA CAROCHINHA
Auditório Carlos Paredes

01.08.22.29SÁB
09H45 
CLUBE CORRIDA E CAMINHADA
Ponto de Encontro: Complexo 
Desportivo de Benfica

02DOM
11H30
CINEMA INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
Auditório Carlos Paredes

06QUI
18H30
DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE 
FÍSICA 
MEGA AULA DE ZUMBA
Ringue do Complexo Desportivo 
de Benfica

20H00
DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE 
FÍSICA 
MEGA AULA DE HIDROGINÁSTICA
Piscina do Complexo Desportivo 
de Benfica

18H30
TERTÚLIA VIAGENS
E SE A VIDA É UMA VIAGEM…   
ENCONTRO(S) COM UM VIAJANTE
Auditório Carlos Paredes

07SEX
10H00-12H00
GABINETE DE AVALIAÇÃO   
E ACONSELHAMENTO PARA   
A ATIVIDADE FÍSICA
Quinta da Granja

10H00
AGENDA CULTURAL SÉNIOR
MUSEU DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA

08SÁB
21H30
PEDRO E O LOBO – MÚSICA EM 
FESTA (SOLISTA DA ORQUESTRA 
METROPOLITANA DE LISBOA)
Auditório Carlos Paredes

09DOM
09H00-18H00
FESTA DO FOLAR E O AZEITE – CASA 
DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO
Junto ao Mercado de Benfica

15H00
ARRAIAL MINHOTO
Ringue António Livramento 

18TER
12H00
PIQUENIQUE DA PRIMAVERA
Parque Silva Porto

19QUA
11H30
MITOS E VERDADES SOBRE SAÚDE
Complexo Desportivo de Benfica

20.27QUI
8H00-12H30
CAMINHADAS SÉNIOR
VALE DO SILÊNCIO - OLIVAIS, 
CASCAIS

28SEX
10H30
DESPORTO
UMA AULA EM CADA BAIRRO
Jardim do Mercado

10H00
AGENDA CULTURAL SÉNIOR
MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS / TORRE 
DE BELÉM

10H00-17H00
BENFICA, SAÚDE E BEM-ESTAR 
Jardim do Mercado

21H30
JUNTA-TE AO JAZZ - 8ª EDIÇÃO

SÓCRATES BÔRRAS TRIO 
Auditório Carlos Paredes

28SEX29SÁB
09H00-18H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica (junto ao Chafariz) 

29SÁB
14H30
BENFICA AVENTURA
SUP PISCINA
Complexo Desportivo da Boavista

21H30
JUNTA-TE AO JAZZ - 8ª EDIÇÃO

RITA & O REVÓLVER
Auditório Carlos Paredes

30DOM
09H30
BENFICA AVENTURA
SUP
Baía de Cascais

* Sujeito a inscrição

21H30
TEATRO JOÃO D
Auditório Carlos Paredes

22SÁB
09H30
2ª FASE LOCAL - XADREZ
OLISIPÍADAS
Complexo Desportivo de Benfica

16H00-24H00
COM CALMA - A CULTURA OCUPA A 
PRAÇA ARTUR PORTELA
Espaço Com Calma

21H30
NOITE DE STAND UP COMEDY
Auditório Carlos Paredes

23DOM
10H00-18H00
FEIRA DA BAGAGEIRA
Junto ao Mercado de Benfica

25TER
16H00-22H00
COMEMORAÇÕES   
25 DE ABRIL
PAULO DE CARVALHO
INAUGURAÇÃO PALÁCIO BALDAIA
Jardins do Palácio Baldaia

25 AB
RI

L
JARDINS
DO PALÁCIO
BALDAIA

NOVAS VOZES DE ABRIL

17H00

18H00 

ORQUESTRA GERAÇÃO

16H00


