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Paulo de Carvalho nas comemorações   
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BALDAYA
RECEBE O
25 DE ABRIL

JORNAL

Benfica esteve representada na MOPE - Mostra de Ofertas 
Profissionais e Educativas de Odivelas, com um stand do 
FormUP e do novo Centro Qualifica, para divulgação das 
ofertas formativas da freguesia.

FORMAÇÃO E EMPREGOINICIATIVAS

5.6.7 MAIO
MONSANTO PRIMAVERA 
FEST COM UM CARTAZ
A NÃO PERDER! Mais de 200 seniores celebraram 

a primavera num piquenique no 
Parque Silva Porto.

SENIORES

PIQUENIQUE
DA PRIMAVERA

Pág. 05

Pág. 12

BENFICA PRESENTE DURANTE 
3 DIAS EM FEIRA DE EMPREGO 
DE ODIVELAS Pág. 08 
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A Junta de Freguesia de Benfica 
é a primeira junta do país a re-
ceber um Centro Qualifica, na 
sequência do trabalho desen-
volvido nos últimos 3 anos 
na área da formação, atra-                                                       
vés do Formup Benfica.

Os Centros Qualifica são cen-
tros especializados em quali-                                            
ficação de adultos, vocacio-
nados para a informação, o 
aconselhamento e o encami- 
nhamento para ofertas de edu-                                                    
cação e formação profissional 
tendo por base as diversas 
modalidades de qualificação e 
procurando adequar as ofertas 
existentes aos perfis, necessi-
dades e motivações dos candi-

datos e às dinâmicas do mer-
cado de trabalho.
O programa destina-se a adul-
tos com idade igual ou supe-
rior a 18 anos que procuram 
uma qualificação e a jovens 
que não se encontrem a fre-
quentar modalidades de edu-
cação ou de formação  e que 
não estejam inseridos no mer-
cado de trabalho.

Este programa permite tam-
bém o desenvolvimento de 
processos de Reconhecimen-
to, Validação e Certificação 
de Competências adquiridas 
pelos adultos ao longo da vida.
Para realizar a sua pré-inscrição 
preencha e submeta o for-
mulário em www.jf-benfica.pt/
servicos/formup-benfica/ ou 
dirija-se à Junta de Freguesia 
de Benfica.
Invista No Seu Futuro!

FORMAÇÃO

O CENTRO QUALIFICA  
JÁ CHEGOU A BENFICA!
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PAULO DE CARVALHO
NAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

CONCLUÍDA A OBRA
DA ESTAÇÃO DE BENFICA

INAUGURAÇÃO DOS JARDINS
DO PALÁCIO BALDAYA

PRESENÇA DE BENFICA
EM FEIRA DE EMPREGO EM ODIVELAS

1º ANIVERSÁRIO CARTÃO B

TEMPORIZAÇÃO DOS SINAIS
DA ESTAÇÃO DE BENFICA

(AINDA EM TESTES)

AFIXAÇÃO DE PUBLICIDADE ILEGAL
NO ESPAÇO PÚBLICO

ARÓMETRO
DE BENFICA

Realizou-se no dia 30 de março, 
na sede da Junta de Freguesia de 
São Domingos de Benfica, uma 
sessão de esclarecimento sobre a 
intervenção da CML que está 
a decorrer na Praça do Fonte 
Nova.

Esta sessão, promovida pelas 
Juntas de Freguesia de Benfica e 
São Domingos de Benfica e que 
contou com a participação do 
Vereador do Urbanismo Manu- 
el Salgado, foi uma oportuni-
dade para os moradores da zona 
colocarem diversas questões aos 
técnicos da CML sobre a obra, 
os seus impactos, as alternativas 
de estacionamento, entre outras.
Foi uma sessão bastante partici-
pada e elucidativa.

ESPAÇO PÚBLICO

SESSÃO PÚBLICA - PRAÇA DO FONTE NOVA
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150
PARTICIPANTES
NO DIA MUNDIAL

DA ATIVIDADE FÍSICA

2016
ANO EM QUE NASCE

O PROJETO
NOVAS VOZES DE ABRIL

500
 CRIANÇAS

NAS ATIVIDADES DA INTERRUPÇÃO 
LETIVA DA PÁSCOA

80º
ANIVERSÁRIO

DA RÁDIO RENASCENÇA
AGORA COM SEDE EM BENFICA

2015
ANO DE PASSAGEM DO PALÁCIO 

BALDAYA PARA A JUNTA
DE FREGUESIA DE BENFICA

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

É COM A MEMÓRIA   
QUE CONSTRUÍMOS
O FUTURO 
AS MEMÓRIAS INDIVIDUAIS, AS MEMÓRIAS DAS COMUNIDADES E O 
PATRIMÓNIO QUE RECEBEMOS COM LEGADO DE OUTROS TEMPOS SÃO 
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA IDENTIDADE DA FREGUESIA DE BENFICA.

É com a memória que construí-
mos o futuro.
Sempre num turbilhão de 
memórias, de convicções e de 
afetos, comemorámos mais um 
25 de Abril e um 1º de Maio. 
Datas maiores da construção 
do País e de uma sociedade em 
que as pessoas têm de ocupar o 
lugar central das preocupações, 
das atenções e das respostas dos 
poderes e das comunidades.
Abril da Liberdade e da De-
mocracia ou Maio da luta pelos 
direitos dos trabalhadores são 
memória e presente, que nos 
ajudam a construir um futuro 
com preservação do patrimó-
nio e sentido da importância da 
coesão entre as gerações.
As memórias individuais, as 
memórias das comunidades e 
o património que recebemos 
com legado de outros tempos 
são elementos fundamentais 
da identidade da freguesia de 
Benfica.
Num momento em que per-
sistem tantas incertezas no 
mundo, são portos de abri-
go para sabermos mais sobre 
a nossa terra, a nossa riqueza 
patrimonial quantas vezes des- 
conhecida e grandes oportuni-
dades para valorizar a memória. 

Como se costuma dizer, só um 
Povo com memória pode ter 
futuro.
Comemorámos Abril com 
uma renovada esperança no 
tempo em que vivemos e fize-
mo-lo, em Benfica, com senti-
do de futuro. A festa do 25 de 
Abril com a reabertura do edi-                                                    
fício e dos jardins do Palácio 
Baldaya, que durante cem 
anos acolheram o Laboratório 
Nacional de Investigação Ve- 
terinária, é mais uma inicia-
tiva de valorização da nossa 
memória coletiva, do patrimó-
nio histórico e do espaço pú-
blico na freguesia.
Da memória do passado, inau-
gurámos uma mostra sobre a 
história do palácio e sobre Ma-
ria Joanna Baldaya, uma mulher 
que ao longo da sua vida defen-
deu a liberalização da educação e 
do conhecimento, e a igualdade 
de género, tendo pedido a D. 
Pedro V a instalação de uma es-
cola em Benfica para “meninos 
e meninas”, e deixado em testa-
mento parte do seu legado para 
a educação de “meninas órfãs”. 
Uma mulher muito à frente de 
1840, ano em que terá construí-
do o Palácio. Porque a nossa 
freguesia tem a capacidade de 
nos surpreender, inauguramos 

também a exposição “Benfica 
Footsteps”, um percurso históri-
co de trinta pontos de interesse 
do património de Benfica, para 
percorrer individualmente, em 
família ou com os amigos.
Da ambição de futuro, continu-                                              
aremos a trabalhar na adaptação 
do Palácio Baldaya que irá aco- 
lher, em breve, uma biblioteca, 
um polo cultural e de inovação, 
com várias salas multifunções, 
a sede do Qualifica - programa 

vocacionado para a qualificação 
de adultos e uma cafetaria. Mais 
tarde, serão concluídas as obras 
de criação de 16 espaços de tra-
balho partilhado nas águas fur-
tadas deste edifício com tantas 
memórias.
Da mesma forma que as con-
quistas de Abril são renovadas 
pela ação política e cívica no 
exercício da democracia repre-
sentativa, nos espaços de par-
ticipação como o orçamento 

participativo ou na liberdade 
de expressão, através da valori-
zação do património histórico 
e do espaço público, geramos 
condições para reforçar a nossa 
identidade como comunidade. 
Uma comunidade que preser-
va a memória, vive o presente 
e prepara o futuro com a cons- 
ciência dos desafios, dos riscos e 
das oportunidades.
É assim em Benfica, por Abril, 
por todos nós.

Sempre num turbilhão
de memórias, de convicções
e de afetos, comemorámos 
mais um 25 de Abril 
e um 1º de Maio.
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O Benfica Footsteps é um roteiro 
histórico com um percurso pe-
destre pela freguesia de Benfica, 
desenvolvido pela primeira vez 
em 2013 pelos jovens do Projeto 
Retrocas, em parceria com a Jun-
ta de Freguesia de Benfica.
A criação deste Roteiro Históri-
co e deste percurso em Benfica, 
que agora se estende incluindo 
também a zona de Monsanto, 
tem como objetivo valorizar a 
história e o património edifica-
do e natural desta antiquíssima 
região lisboeta.

Quem passou no Palácio Bal-
daya nas comemorações do 25 
de Abril, teve a oportunidade de 
redescobrir Benfica visitando a 
exposição “Benfica Footsteps”, 
com um percurso histórico de 
trinta pontos de interesse do 
património histórico da fregue-
sia, para percorrer individual-
mente, em família ou com os 
amigos.
Conheça este percurso, visite 
os pontos de interesse e re-
descubra esta herança de ines-
timável valor!

CULTURA

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
Cerca de 40 pessoas estiveram a 8 de abril no Auditório Carlos 

Paredes para assistir ao musical “Pedro e o Lobo” pela Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, no âmbito do ‘Sons Pela Cidade’, uma 

iniciativa conjunta da CML e Juntas de Freguesia, em colaboração 
com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. 

Lançado em 2012, consiste num ciclo de sete concertos, de 
entrada livre, a realizar anualmente em sete freguesias da cidade, 

definindo-se como uma iniciativa descentralizadora da oferta 
cultural e de proximidade.

PATRIMÓNIO

BENFICA FOOTSTEPS
TEM NOVO PERCURSO

SENIORES

AGENDA CULTURAL
MUSEU DA PRESIDÊNCIA

No âmbito da Agenda Cultural Sénior 
decorreu a 7 de abril mais uma visita. 

Cerca de 25 seniores foram até ao 
Palácio de Belém onde tiveram a 

oportunidade de conhecer o Museu da 
Presidência.

Uma manhã de conhecimento e muita 
animação!

O ROTEIRO ‘BENFICA FOOTSTEPS’ ESTÁ DISPONÍVEL 
PARA DOWNLOAD EM WWW.JF-BENFICA.PT

Freguesia        
  de Benfica

EDIFÍCIO DA JUNTA   
DE FREGUESIA DE BENFICA

FÁBRICA SIMÕES

PARQUE SILVA PORTO

CLUBE FUTEBOL BENFICA

MERCADO DE BENFICA

PORTAS DE BENFICA

VILA ANA E VILA VENTURA

ESTRADA DE BENFICA

IGREJA DE BENFICA

CHAFARIZ DE BENFICA

PALÁCIO BALDAYA

TRAVESSA DO AÇOUGUE
- CASAS DOS OPERÁRIOS

QUINTA DA GRANJA

ESPAÇO MONSANTO

PARQUE DA SERAFINA

RESTAURANTE PANORÂMICO

ANTENA DA RTP

PRISÃO/FORTE DE MONSANTO

LUNETA DOS QUARTÉIS

PISTA DE RADIOMODELISMO 
DE MONSANTO

BAIRRO DA BOAVISTA

CASA PIA

EMBAIXADA DO MÉXICO

ANTENA CTT/TDT

CAMPO DE TIRO A CHUMBO 
MONTE DAS PERDIZES

QUINTA DO PERES / QUINTA DA FONTE

CALHARIZ DE BENFICA

CHAFARIZ DA BURACA

RETIRO DO BOM PASTOR

ESCOLA DO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO (ESEL)  
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Ajude-nos a melhorar este roteiro, enviando-nos as suas 
sugestões para geral@jf-benfica.pt, indicando no assunto:  
‘Footsteps - sugestões’ e as suas fontes no corpo do e-mail.
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O Piquenique da Primavera 
realizou-se a 18 de Abril no 
Parque Silva Porto.
Mais de 200 seniores de Benfi-
ca participaram neste animado 
piquenique, marcado pela ha-
bitual alegria e boa disposição 
dos participantes.

Esta iniciativa para além de 
combater o isolamento dos 
seniores da freguesia, aliou-       
-se a uma causa solidária, com 
uma recolha de alimentos não 
perecíveis que posteriormente 
serão distribuídos às famílias 
carenciadas da freguesia.

Carla Rothes e Ricardo Mar- 
ques, vogais da Junta de Fre- 
guesia de Benfica, marcaram 
presença neste animado pique-                                                                                 
nique organizado pela Junta 
de Freguesia. 
Um dia de festa a pensar nos 
mais idosos.

AÇÃO SOCIAL

NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL
CICLO DE ENCONTROS

“Encontrar Respostas - o que conhecemos e o que precisamos” é o 
tema do 1º encontro do Ciclo de Encontros do Núcleo de Saúde 

Mental da Comissão Social da Freguesia a realizar a 10 de Maio no 
Auditório Carlos Paredes, com o objetivo de partilhar informação 

acerca dos recursos existentes em Benfica no âmbito da Saúde 
Mental, assim como perceber junto da população as necessidades 
sentidas nessa área quer ao nível de serviços/respostas quer ao nível 

dos temas a serem tratados nos encontros seguintes.

SENIORES

PIQUENIQUE 
DA PRIMAVERA

ESPAÇO PÚBLICO

TERMINOU A OBRA    
DA ESTAÇÃO DE BENFICA 

Já estão concluídas as obras no 
Largo da Estação de Benfica,
Atravessado diariamente por 
centenas de pessoas, o espaço 
fronteiro à estação de Benfica 
era um ponto negro para os 
peões: entre 2010 e 2015, 19 
pessoas foram aqui atropela-
das, a maioria em passagens 
de peões. Para pôr cobro a 
estes problemas de segurança, 
apoiar o transporte público 
e tornar os passeios e as pas- 
-sagens de peões confortáveis 
e funcionais para todas as pes-
-soas, incluindo para as pes- 
-soas com deficiência, a equi-
pa do Plano de Acessibilidade 
Pedonal da CML realizou no 
local um conjunto de inter-

venções, que agora ficaram 
concluídas.
Com estas intervenções foram 
melhoradas as condições de se-
gurança e circulação nesta zona, 
incluindo na circulação dos 
transportes públicos, com a al-
teração do traçado da via de for-
ma a permitir que os autocarros 
possam fazer inversão de marcha 
neste local e com a relocalização 
das paragens de autocarro.
Persistem, no entanto, ainda al-
gumas situações de constrangi-            
mento de trânsito, devido à 
sincronização e temporização 
dos semáforos que estão ainda a 
ser testados pela CML e que es-
peremos que em breve estejam 
resolvidos.

Começou no principio do mês 
de abril a obra de requalificação 
da Rua Nina Marques Pereira 
da responsabilidade de Câmara 
Municipal de Lisboa.

A Junta de Freguesia de Benfi-
ca já vinha alertando a Câmara 
Municipal de Lisboa para a 
necessidade de fazer uma inter-
venção de requalificação nes- 

ta artéria central da freguesia, 
onde, devido à sua configu-
ração, se têm vindo a verificar 
várias situações complicadas, 
como a dificuldade de circu-
lação de veículos de emergência, 
de veículos de limpeza urbana, 
ou trânsito gerado nas horas de 
ponta no entroncamento com a 
Avenida Gomes Pereira. 
Neste sentido, e porque se 
impunha uma intervenção, a 
CML desenvolveu um proje-
to de requalificação para esta 

ESPAÇO PÚBLICO

MELHOR ACESSIBILIDADE NA RUA NINA MARQUES PEREIRA 

INICIATIVAS

FESTA DO FOLAR E DO AZEITE
Decorreu a 9 de abril a Festa          

do Folar e do Azeite no Mercado     
de Benfica.

Uma iniciativa da Casa de Trás-os- 
-Montes e Alto Douro, com o apoio 

da Junta de Freguesia de Benfica, 
que levou centenas de pessoas ao 
Mercado de Benfica para provar o 
que de melhor se faz nesta região.

DESPORTO

CROSS SWIM FIT
Já abriu a aula de Cross Swim 
Fit na Piscina do Complexo 

Desportivo do Bairro da Boavista!
Às sextas feiras entre as 18h45 e 
as 19h30 poderá aliar o exercício 
dentro de água com exercícios 
de força através de diferentes 

materiais fora de água.
Participe!

artéria, com vista a garantir o 
acesso a veículos de emergên-
cia e de limpeza urbana, assim 
como a reordenar o estaciona-
mento na Rua Nina Marques 
Pereira.
Este projeto prevê também a 
abertura de uma rua entre a 
Praceta Maestro Ivo Cruz e a 
Rua General Morais Sarmen-
to para melhorar a circulação 
e evitar os congestionamentos 
de trânsito no entroncamento 
da Rua Nina Marques Pereira 

com a Avenida Gomes Pereira.
Nesta empreitada está também 
prevista a melhoria das calça-
das para garantir a acessibili-
dade pedonal e uma circulação 
confortável nos passeios.
A Junta de Freguesia de Ben-
fica está a apoiar a CML com 
os trabalhos de colocação de 
calçada, estando também pre-
vista para o início de Maio, 
por parte da CML, a pavi-
mentação total da Rua Nina 
Marques Pereira.
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COMEMORAÇÕES

25 DE ABRIL NO BALDAYA
BENFICA SAIU À RUA PARA COMEMORAR O 25 DE ABRIL NOS JARDINS 
DO PALÁCIO BALDAYA!

O Dia da Liberdade foi este 
ano celebrado neste emblemá- 
tico espaço da freguesia com 
uma excelente programação, 
que passou por uma tertúlia so-
bre a Censura no Estado Novo 
com José Ribeiro (da Livra-
ria Ulmeiro) e Pedro Piedade 
Marques, pelas atuações da 
Orquestra Geração, das Novas 
Vozes de Abril e culminou com 
um espetáculo memorável de 
Paulo de Carvalho.

Quem passou no dia 25 de 
abril pelo Palácio Baldaya, que 
há mais de 100 anos estava 
fechado ao público, teve tam-
bém a oportunidade de visitar 
uma exposição sobre a história 
deste local e redescobrir Benfica 
através de um percurso históri-
co com 30 pontos de interesse, 
o Benfica Footsteps, que tem 
vindo a ser desenvolvido, e que 
está também agora aqui em ex-
posição.

Este palácio do séc. XIX, que 
tem vindo a ser recuperado pela 
Junta de Freguesia de Benfica, 
vai abrir em permanência as suas 
portas ao público até ao final do 
verão, com uma biblioteca, um 
polo cultural e de inovação, com 
várias salas multifunções, a sede 
do Qualifica, espaço coworking 
e uma cafetaria. Este será um 
espaço multi-funcional, prepa-
rado para o desenvolvimento 
de várias atividades culturais e 

na área da formação, como ex-
posições, workshops, tertúlias, 
pequenos concertos, entre out-
ros.

NOVAS
VOZES 

DE ABRIL

PAULO
DE CARVALHO

TERTÚLIA
‘A CENSURA NO ESTADO NOVO’

25
ABRIL
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Com a passagem do Palácio Bal-
daya para a Junta de Freguesia 
de Benfica surgiu desde logo a 
curiosidade em saber mais sobre 
a origem do edifício e dos seus 
jardins. A disponibilização de um 
conjunto de documentos e es-
crituras por parte do Laboratório 
Nacional de Investigação Vete- 
rinária tornou possível o iní-                       
cio de uma investigação sobre o 

Palácio Baldaya, desde a origem 
dos terrenos em data anterior 
à construção do Palácio quan-
do ainda era conhecida como 
Quinta do Desembargador 
até aos nossos dias. Para tal re-
alizaram-se consultas a docu-
mentos da Paróquia de Nossa 
Senhora do Amparo de Benfica 
bem como pesquisas na Torre 
do Tombo de onde foi possível 

extrair informação não só sobre 
o palácio como também sobre 
Dona Maria Joanna de Baldaya 
e o seu legado na Paróquia. 
Desvendamos um pouco da 
história deste emblemático edi-
fício da freguesia e dos seus pro-
prietários destacando nesta cro-
nologia os pontos mais relevantes 
desta investigação ainda em cur-
so. 

BREVE CRONOLOGIA
DA HISTÓRIA
DO PALÁCIO BALDAYA
1783
Primeira fonte histórica escrita, 
identificada até à data, da exis- 
tência da Quinta do Desem-
bargador, situada nos terrenos 
da futura Quinta da Baldaia.  
No “Livro da Desobriga” há 
uma referência ao caseiro José 
Lopes e ao criado Policarpo que 
habitavam na Quinta situada na 
Paróquia de Nossa Senhora do 
Amparo, na Estrada de Benfica, 
no lugar do Chafariz.

19 DE JULHO DE 1786
Alvará de concessão dos sobejos 
da água do Chafariz do Lugar de 
Benfica a fim se serem utilizados 
na Quinta do Desembargador 
Manoel Ignacio de Moura.  
Pedido do Desembargador Ma-
noel Ignacio de Moura à Rainha 
D. Maria I para proceder ao en-
canamento das sobras de água 
do Chafariz do Lugar de Benfica 
para usufruto na Quinta do futu-
ro Palácio da Baldaia. Pelo direito 
de concessão pagou o Desembar-
gador 540 reis.

7 DE NOVEMBRO DE 1836
Primeira fonte histórica escri-
ta, identificada até à data, onde 
consta o nome de Donna Maria 
Joanna Baldaya. Este documen-
to atesta a origem da toponímia 
“Baldaya” com utilização da letra 
“y” ao invés do “i” utilizado atu- 
almente.

1840
Fonte histórica onde consta o pri-                                                         
meiro testemunho escrito, en-
contrado até à data, da residên-
cia de D. Maria Joanna Baldaya, 
na freguesia de Nossa Senhora 
do Amparo. Nestes registos pa-
roquiais de 1840, encontramos 
igualmente referência ao nome de 
seu marido João Nepomuceno de 
Atoguia de Sousa Coutinho, e aos 
6 criados que com eles residiam.
Não se conseguindo determi-
nar ainda a data exata de aqui-
sição da Quinta por D. Maria 
Joanna de Baldaya sabe-se que 
residiu neste lugar entre 1840 e 
1859, ano da sua morte.

3 DE JULHO DE 1859
Testamento de D. Maria Joanna 
Baldaya onde consta a descrição 
exaustiva da distribuição da sua 
herança à data do seu óbito. Neste 
documento é feita a referência a 
inúmeras benfeitorias de cariz re-
ligioso das quais se destacam as 
destinadas ao Lugar de Benfica, 
tais como um pedido de Legados, 
ou seja, a introdução da catequese 
e de ensino gratuito das primei-
ras letras a rapazes e raparigas em 
situação de pobreza, na Paróquia 
de Nossa Senhora do Amparo.

18 DE AGOSTO DE 1859
Documento homologado após a 
morte de D. Maria Joanna Bal-
daya, onde consta a ratificação 
do seu pedido de criação de Le-
gados para o ensino da catequese 
e das primeiras letras a rapazes e 
raparigas em situação de pobre-
za, na Paróquia de Nossa Senho-
ra do Amparo.

1867
É dada a posse judicial do Palácio 
Baldaia a José Isidoro Escarlate, 
sobrinho de D. Maria Joanna 
Baldaya e seu herdeiro legal, pelo 
Juízo de Direito.
1874
D. Francisca Guilhermina Peters 
Escarlate herda o Palácio Bal-
daia por óbito do marido, José 
Isidoro Escarlate.
1894
José Theotonio da Costa Posser e 
Carlos Daniel Peters Junior her-
dam o Palácio Baldaia por óbito 
de sua tia D. Francisca Guilher-
mina Peters Escarlate.
1895
José Theotónio da Costa Posser 
adquire a totalidade do Palácio 
Baldaia a Carlos Daniel Peters 
Junior.
1899
José Theotónio da Costa Posser 
vende o Palácio Baldaia a Affonso 
Henriques Teixeira de Carvalho.

15 DE MAIO DE 1899
Escritura de venda do Palácio 
Baldaia por José Theotonio da 
Costa Posser a Affonso Hen-
riques Teixeira de Carvalho, 
pela quantia de 8 contos e 923 
mil reis. Neste documento en-
contra-se mencionado todo o 
encadeamento de herdeiros do 
Palácio, desde a morte de D. 
Maria Joanna de Baldaya, em 
1859, até 1899. De ressalvar ain-
da a descrição pormenorizada de 
toda a propriedade que consta 
neste testemunho escrito, onde 
se comprova a entrada principal 
da casa nobre pela rua Direita de 
Benfica, atual rua das Garridas.

22 DE JUNHO DE 1904
Escritura de venda do Palácio 
Baldaia a João Collares Pereira, 
por Affonso Henriques Teixeira 
de Carvalho pela quantia de nove 
contos e quinhentos mil reis.

15 DE MARÇO DE 1918
Documento da escritura da ven-
da do Palácio Baldaia ao Gover-
no da Republica Portuguesa para 
a implantação do Laboratório de 
Patologia Veterinária e Bacterio-
logia, pelo valor de 45.000$00.

27 DE DEZEMBRO DE 1935
Escritura de aquisição pelo Esta-
do Português da Quinta das Gar- 
-ridas ao conjunto de herdeiros 
de D. Luis Sanches de Baena pelo 
valor de 304.500$00  através do 
qual foi possível ao Laboratório 
de Patologia Veterinária adquirir 
mais 121.801m2, fundamentais 
para o seu crescimento.

2009
Cedência do Palácio e terrenos à 
ESTAMO.

1 DE FEVEREIRO DE 2015
Contrato de comodato para 
cedência do Palácio Baldaya e 
dos jardins por parte da Câmara 
Municipal de Lisboa à Junta de 
Freguesia de Benfica.

ORQUESTRA 
GERAÇÃO 
DE LISBOA

Este será um espaço 
multi-funcional, 
preparado para
o desenvolvimento 
de várias atividades 
culturais 
e na área da 
formação, como 
exposições, 
workshops, tertúlias, 
pequenos concertos, 
entre outros.
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INICIATIVAS

‘ESCOLHAS DE PORTAS 
ABERTAS’ NA BOAVISTA

O Bairro da Boavista acolheu 
no dia 8 de abril um dia de ativi-                        
dades dedicadas a toda a comu-
nidade, promovido pelo projeto 
ReTrocas-E6G e integrado na 
iniciativa “Escolhas de Portas 
Abertas”, no âmbito do Pro-
grama Escolhas.
Estiveram presentes nesta ini-
ciativa a Secretária de Estado 
para a Cidadania e a Igualdade, 
Catarina Marcelino, o Alto 
Comissário para as Migrações, 
Pedro Calado, a Diretora Na-
cional do Programa Escolhas, 
Luísa Malhó, os Vogais da Junta 
de Freguesia de Benfica, Carla

Rothes e Ricardo Marques, e 
ainda outras entidades locais
Esta iniciativa contou com vári-
os momentos musicais, work-
shops de masterização e de DJ, 
assim como castings para capta- 
ção de novos talentos.
Neste evento participaram tam-
bém os alunos do Curso de Cozi- 
nha e Pastelaria que proporciona-
ram uma amostra gastronómica 
variada, baseada na cozinha tradi-
cional cabo-verdiana.
Foi uma tarde multicultural 
recheada de bons momentos e 
muita animação!

FORMAÇÃO E EMPREGO

BENFICA PRESENTE 
NA MOPE

“Benfica Saúde e Bem-Estar” foi 
mais uma iniciativa dedicada ao 
desporto, saúde e bem estar re-
alizada a 28 de abril no Jardim 
do Mercado!
Pela manhã decorreram as 
aulas de ginástica do proje-
to “Uma aula em cada Bair- 
-ro”, assim como atividades de 
dança e jogos.

Para quem passou por aqui du-
rante o dia foi também possível 
fazer rastreios de saúde, colocar 
dúvidas aos profissionais de saúde 
ou desporto aqui presentes ou tes-
tar os equipamentos de realidade 
virtual utilizados no âmbito do 
Projeto Memória Ativa Sénior.
Este evento, gratuito e aberto à 
comunidade, que teve como ob-

jetivo promover hábitos de vida 
e de cidadania saudáveis, foi or-
ganizado pela Junta de Freguesia 
de Benfica em parceria com o 
núcleo do envelhecimento ativo 
e o núcleo da cidadania ativa da 
Comissão Social de Freguesia.
Um dia inteiro repleto de ativi-
+’dades criadas a pensar em si e 
no seu bem estar!

ESPAÇOS VERDES

HORTAS DAS PEDRALVINHAS
Na manhã do passado dia 20 de abril a equipa de 

Espaços Verde da Junta de Freguesia de Benfica e as 
crianças do Externato das Pedralvas recuperaram a Horta 

Biológica do Jardim das Pedralvinhas!
Enquanto a equipa de jardineiros da Junta tratou de 

todos os trabalhos preparatórios, as crianças do externato 
fizeram as plantações de diversas espécies de ervas 

aromáticas e legumes!

DESPORTO

OLISIPÍADAS
Mais de 40 crianças participaram no primeiro fim de semana de 

abril, na segunda fase local das Olisipíadas em Benfica!
Andebol e Natação foram as modalidades praticadas no Complexo 

Desportivo de Benfica.
As Olisipíadas - jogos da cidade - que já vão na sua 3ª edição, 

são uma iniciativa organizada pela CML e pelas 24 freguesias de 
Lisboa, em parceria com os Comités Olímpico e Paralímpico de 
Portugal, as Associações e Federações desportivas, os Clubes e os 

Agrupamentos Escolares.

Entre 20 e 22 de abril, Benfi-
ca esteve presente na MOPE 
(Mostra de Ofertas Profission-
ais e Educativas de Odive-    
las) que se realizou no Centro 
Comercial Strada Outlet em 
Odivelas.
A Junta de Freguesia de Ben-
fica esteve durante os três dias 
representada com um stand do 
FormUP e do Centro Qualifi-
ca, para divulgação das ofertas 

formativas da freguesia, bem 
como com uma parede de es-
calada com a finalidade de 
promover as atividades do BX 
Adventure Park.
Este evento, que tem como ob-
jetivo apoiar e orientar os jovens 
para percursos mais adequados 
às suas expectativas e vocações 
individuais, contou com uma 
alargada oferta educativa local 
de cursos de formação profis- 

-sional e tecnológica e ensino 
superior, e é um espaço de en-
contro para estudantes, pais, 
professores e instituições de 
ensino.
Na sexta feira, dia 21, Ricardo 
Marques, vogal da Educação da 
Junta de Freguesia de Benfica 
acompanhou o presidente da 
Câmara Municipal de Odive- 
las, Hugo Martins, numa visita 
ao evento.

INICIATIVAS

SAÚDE E BEM ESTAR 

MOSTRA DE OFERTAS PROFISSIONAIS   
E EDUCATIVAS DE ODIVELAS
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MÚSICA

NOVAS VOZES DE ABRIL - O PROJETO MUSICAL 
QUE ESTÁ A DAR QUE FALAR

Novas Vozes de Abril é o nome 
de um projeto musical nascido 
em Benfica em 2016, em que 
a memória da canção de inter-
venção é trazida à luz da atuali- 
dade e reinventada por jovens 
artistas de agora.
Este novo projeto musical, 
apresentou-se pela primeira vez 
ao público nas comemorações 

do 25 de abril em Benfica do 
ano passado, no Auditório Car-
los Paredes, e tem desde então 
crescido e aprimorado o seu 
repertório, que gravará em dis-
co até ao final do ano.
Inovação, criatividade e in-
clusão social são alguns dos 
vetores determinantes destes 
novos talentos que fazem, artis-

ticamente, uma ponte entre o 
passado e o futuro. As canções 
de intervenção são aqui revisi- 
tadas e aparecem com novas 
e atualizadas roupagens, que 
passam pelo hip hop, reggae, 
música tradicional, afro house, 
numa fusão de estilos musicais 
que junta o tradicional com o 
moderno.

CULTURA

ARRAIAL 
MINHOTO
VOLTA 
A BENFICA
Realizou-se a 9 de abril, no 
Ringue António Livramen-
to o Arraial Minhoto, uma 
iniciativa organizada pelo 
Grupo Etnográfico Danças 
e Cantares do Minho, com o 
apoio da Junta de Freguesia 
de Benfica. 

O Arraial Minhoto contou 
com a atuação do grupo orga-
nizador, o Grupo Etnográfico 
Danças e Cantares do Minho 
e dos grupos convidados, Ran-
cho Folclórico “Os Minhotos” 
da Ribeira da Laje e o Grupo de 
Danças e Cantares Besclore.

Carla Rothes, Vogal da Ação So-
cial da Junta de Freguesia de Ben-
fica esteve presente nesta grande 
festa e entregou lembranças aos 
grupos participantes.
Uma tarde com muita dança e 
onde reinou a alegria e muita 
animação!

EDUCAÇÃO

VISITA AO CENTRO EQUESTRE DE MONSANTO
As turmas das crianças com deficiências auditivas do Jardim 
de Infância e 1º ano da Escola Parque Silva Porto visitaram o 

Centro Equestre de Monsanto, onde interagiram com os cavalos, 
conheceram a sua alimentação, os seus cuidados e tratamentos 
diários, numa atividade organizada pelo Gabinete de Apoio ao 
Aluno e à Família (GAAF) do Agrupamento de Escolas Quinta 

de Marrocos em parceria com a Associação Todos a Galope.
Foi um dia especialmente emocionante em que houve uma 

grande troca de afetos.

DESPORTO

MAIS CLUBE DE CORRIDA 
E CAMINHADA NO VERÃO

A partir de maio, o Clube de Corrida e 
Caminhada, com percursos variados no 
Parque Florestal de Monsanto, passa a 
realizar-se também às quartas feiras ao 
final da tarde, com ponto de encontro 
no Complexo Desportivo da Junta de 

Freguesia de Benfica às 18h45.
Esta iniciativa é gratuita. Participe!

O Festival da Juventude está de 
volta à freguesia de Benfica. A 3ª 
edição deste evento realiza-se de 
22 de abril a 6 de agosto.
Com uma programação criada 
a pensar nos jovens da fregue-
sia, o Festival da Juventude irá 
decorrer em diversos equipa-
mentos e espaços públicos de 
Benfica, e noutras zonas do 
país, como por exemplo em 
Gois, Sesimbra e no país vizi-
nho, Espanha.
Este ano, o cartaz do Festival 
vai contar com o Monsanto 
Primavera Fest, um torneio 

de streetbasket, a maratona de 
futsal, entre outras atividades 
durante o mês de maio. Em 
junho poderá participar no 
torneio de ténis de mesa, na 
maratona de futebol 7 e as-
-sistir a uma noite de música 
dos anos 80. Julho e agosto 
serão preenchidos com várias 
atividades físicas e de aventura 
como o salto em paraquedas, a 
surf trip ou a descida interna-
cional do Rio Sella.
São 4 meses repletos de ativi-
dades lúdicas e físicas para 
aproveitar da melhor maneira!

INICIATIVAS

FESTIVAL DA JUVENTUDE 
JÁ VAI NA 3ª EDIÇÃO

Os intérpretes, sob coorde-
nação musical e artística do 
músico Pedro Maldito, supor-
tados por uma banda de qua-
tro experientes músicos, são 
jovens oriundos de bairros so-
ciais de Lisboa como o Bairro 
da Boavista, da Mouraria e de 
Alfama, que este ano entraram 
pela porta grande para o palco 
das comemorações de abril.      
O Palácio Baldaya foi um dos 
locais por onde passaram nas 
últimas semanas, e que no pas- 
-sado dia 25 de Abril, os rece-
beu com entusiasmo.
Fausto, Sérgio Godinho ou 
Jorge Palma, que eram para estes 
jovens “ilustres desconhecidos”, 
fizeram parte do repertório 
apresentado no concerto que 
incendiou a plateia e a todos os 
presentes deixou a ideia de que 
as “Novas Vozes de Abril” vão 
dar muito que falar…
O projeto Novas Vozes de Abril 
nasceu no âmbito do RETRO-
CAS E6G e EspaçoLX-E6g, do 

Programa Escolhas, projetos de 
integração e coesão social que 
trabalham com comunidades de 
vários bairros lisboetas, como o 
Bairro da Boavista, Calhariz de 
Benfica e do Bom Pastor. Tem 
como objetivo integrar um con-
junto de atividades que visam a 
promoção de competências pes-
-soais e sociais que possibilitem 
o bom desempenho escolar e 
profissional destes jovens. 
A Junta de Freguesia de Benfica 
tem vindo a apoiar este projeto 
desde a primeira hora, promo-                                             
vendo a sua participação em es-
petáculos e contribuindo de uma 
forma decisiva para o crescimen-
to e afirmação da banda.
As Novas Vozes de Abril têm 
vindo a despertar o interesse de 
vários órgãos de comunicação 
social, tendo já sido tema de 
reportagem na RTP e na SIC. 
O próximo espetáculo da ban-
da está agendado para o dia 22 
de junho no Grande Arraial de 
Benfica.



10  |     8  |  MAI2017

DESPORTO

SURF TRIP
Costa Alentejana é o destino      

do Benfica Aventura para os dias 
1, 2 e 3 de julho.

Muita praia, muito surf, aventura 
e animação incluída, numa 
experiência a não perder.

Quem se aventura?
Mais informações

em desporto@jf-benfica.pt

EFEMÉRIDES

80 ANOS DA RENASCENÇA
O Grupo Renascença 

comemorou 80 anos de existência!
É um grande orgulho para 

Benfica contar com a presença 
desta conceituada rádio na 

freguesia, que há cerca de 1 ano 
inaugurou as suas instalações 
na Quinta do Bom Pastor, no 

Calhariz. Parabéns!

CULTURA

JOSÉ PEDRO GOMES FALA AO JORNAL B, 
NO REGRESS0 DA “TRETA” A BENFICA

O bom filho à casa torna…e 
20 anos depois a “Conversa da 
Treta” regressou ao palco do Au-
ditório Carlos Paredes em novo 
formato, “Filho da Treta”, com 
José Pedro Gomes e António 
Machado.
José Pedro Gomes emocionado 
com o regresso disse: “Ao pisar 
este palco de novo fiquei nervo-
so e emocionado porque passá-
mos aqui uns anos bons, bons 
mesmo, da nossa vida: eu e o 
António.”

Em entrevista ao Jornal B, o 
ator recordou os “bons tem-
pos” que esteve no palco do 
Auditório Carlos Paredes. “Fize-
mos espetáculos aqui que foram 
muito significativos para o nos-
-so crescimento. Andávamos 
há anos a falar os dois sobre o 
porquê de em sítios onde tra-
balhávamos não chegarmos ao 
público e não percebíamos o 
porquê.
Em 1992 viemos para cá, as 
pessoas tinham deixado de ir 

ao teatro, os teatros não fa-
ziam espetáculos que as pes- 
-soas viessem ver. O primeiro 
espetáculo que fizemos aqui 
ensaiámos numa sala antiga 
cheia de humidade e eu tinha 
vindo a esta sala ainda ela era 
plana e não tinha sido recu-
perada como está agora. Tinha 
116 lugares na altura e enche-
mo-la muitas vezes o que era 
uma surpresa e um orgulho 
porque até de fora de Lisboa 
vinham pessoas.

O facto de ter havido esta opor-
tunidade deu-nos, a mim e ao 
António, ao António principal-
mente porque foi ele que teve 
a ideia de fazer o espetáculo, a 
hipótese de perceber que havia 
pessoas para virem ao teatro e 
verem o que estávamos a fazer. 
Naquela altura foi muito bom 
perceber que as pessoas tinham 
regressado ao Teatro.”
Acrescentou ainda, numa conver-
sa bastante emotiva que “a partir 
desta altura foi uma bola de neve 
e voltar aqui ao fim de 20 anos da 
“Conversa da Treta” tem um sig-
nificado muito especial.”
Expressou no final da entrevis-
ta um desejo, “espero regressar 
a este palco. É uma sala muito 

especial, muito agradável, temos 
um contacto muito próximo 
com o público e é muito aco- 
lhedor: eu gostava de voltar cá.”
Para homenagear a peça que 
“nasceu” em Benfica, a presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Benfica, Inês Drummond, e a 
Vogal para a Cultura, Teresa 
Leitão ofereceram o primeiro 
cartaz da peça “conversa da 
Treta” que também está expos-
to no Auditório Carlos Pare-
des. 
Estavam ainda presentes os 
Vogais, Carla Rothes, Ricardo 
Marques, Tiago Rodrigues e 
João Roseta.
Foi uma noite de muita alegria, 
risos e emoções.
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O Cartão B comemorou o seu 
1º aniversário
População e comerciantes ti-
veram um dia diferente, com 
as ruas de Benfica mais boni-
tas. Não faltou uma roda da 
sorte com prémios fantásti-
cos, que fez a alegria de quem 

tentou a sua sorte ou ainda a 
música a animar as várias ruas 
da freguesia.
O Cartão B dá descontos no 
comércio de Benfica. Se ainda 
não tem o seu, pode obtê-lo 
na Junta de Freguesia de Ben-
fica, ou nos estabelecimentos 

aderentes. Pode também sa-
ber mais sobre o Cartão B em 
www.omeucartaob.pt.
No Jornal b do mês de março 
incluímos um suplemento espe-
cial aniversário Cartão B, onde 
podem ser consultados todos os 
estabelecimentos aderentes.

COMÉRCIO

FESTA DE 1º ANIVERSÁRIO DO CARTÃO B

CULTURA

JUNTA-TE AO JAZZ
EM BENFICA

Sócrates Bôrras Trio, e Rita& o Revólver foram os músicos 
convidados da 8ª edição do Junta-te ao Jazz, a 28 e 29 de abril

no Auditório Carlos Paredes.
 O JUNTA-TE AO JAZZ – BENFICA, é uma iniciativa da 
Junta de Freguesia de Benfica, que nasceu há sete anos com 
o objetivo de divulgar o jazz nas suas variações e promover 

espetáculos com intérpretes e artistas de reconhecida 
qualidade em Benfica.
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Benfica Kids é um novo pro-
grama na área de desporto des-
tinado a crianças entre os 8 e os 
14 anos que promove a ativi-
dade física de forma acessível e 
permanente.

Procurando enquadrar várias 
ações desportivas, o Benfica 
Kids, a iniciar no próximo ano 
letivo, terá em maio e junho 
uma fase piloto gratuita.
Por um valor de 10€ por mês, 
os mais pequenos poderão ace-                       
der a uma panóplia de atividades 
desportivas em meio aquático, 
atividades aventura ou Xadrez.

No mês de Maio, estão dis-
poníveis as seguintes atividades 
gratuitas:
Xadrez – Terças, 18h-19:30, na 
sede da ADRC Mata de Benfi-
ca no Bairro de Santa Cruz;
Escola Aquática (Snorkeling, 
Stand Up Paddle, Animação) – 
Quartas, 17h30h-19h15, Pisci-
na CD Bairro da Boavista
Escola Aventura (Escalada, Ar-
borismo, Slide, orientação, rapel) 
– Quintas, 18h - 19:30, BX Ad-
venture Park - Mata de Benfica.
Para mais informações e ins-
crições: desporto@jf-benfica.pt.

EDUCAÇÃO

DIVERSÃO E CULTURA NAS FÉRIAS DA PÁSCOA 
Cerca de 500 crianças inscritas na CAF/AAAF e na Academia do Saber 

participaram nas atividades de interrupção letiva da Páscoa.
As crianças de 1ºciclo da CAF visitaram o Museu do Ar em Sintra, onde 

conheceram uma parte da história da aviação nacional. 
Já na Academia do Saber, o programa foi variado e repleto de momentos 

de entretenimento e diversão, mas também de aquisição pedagógica e 
desenvolvimento de competências. Destacamos as atividades da Cerciência 
no Museu da Água, a visita aos Jardins da Gulbenkien, os ateliers de páscoa, 

e o jogo de orientação noturna seguido de dormida na Academia.

CULTURA

37º FESTIVAL DE FOLCLORE        
CIDADE DE LISBOA

O Grupo Etnográfico Danças e Cantares do 
Minho, que comemora este ano o seu 37º 
aniversário, vai voltar a organizar Festival 

de Folclore CIDADE DE LISBOA. A 37ª 
edição deste Festival de folclore, cultura e 
tradição tem lugar a 14 de Maio às 15h30 
no Ringue António Livramento, na Junta 

de Freguesia de Benfica.

A Escola do Magistério 
Primário de Lisboa (1930-
1979), foi um estabelecimen-
to especializado de formação 
de professores para o ensino 
primário, hoje designado por 
1.º ciclo do ensino básico.
O magnífico edifício do antigo 
Magistério Primário de Lisboa, 
situado na Estrada do Calhariz 
de Benfica, foi construído en-
tre 1916 e 1919, segundo um 
projeto do arquiteto Arnaldo 
Redondo Adães Bermudes e 

inaugurado pelo então Presi-
dente da República, Dr. Ber-
nardino Machado. A Escola 
Normal Primária de Lisboa, 
estabelecimento de referência 
em Portugal para a formação 
de professores do denominado 
ensino primário, durante a úl-
tima metade do séc. XIX e pri-
meiro quartel do séc. XX, per-
maneceu naquele espaço até ser 
dissolvida em 1930, no decurso 
da reforma educativa conduzi-
da pelo Estado Novo. 

Foram extintas todas as Es-
colas Normais do país, subs- 
tituindo-as pelas Escolas do 
Magistério Primário. A Es-
cola do Magistério Primário 
de Lisboa funcionou sempre 
neste edifício até 1979. Em 
1988 as alterações introduzi- 
das no ensino em Portugal 
espelham-se numa nova de- 
signação e a partir desta data 
surge então a atual Escola 
Superior de Educação de Lis-
boa.

BENFICA FOOTSTEPS

ESCOLA DO MAGISTÉRIO 
PRIMÁRIO DE LISBOA
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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CULTURA

JOSÉ PEDRO GOMES FALA AO JORNAL B, 
NO REGRESS0 DA “TRETA” A BENFICA

DESPORTO

BENFICA KIDS

COMÉRCIO

FESTA DE 1º ANIVERSÁRIO DO CARTÃO B No âmbito do Dia Interna-
cional do Jornalismo, a 6 de 
abril, e a convite da Escola 
Superior de Comunicação 
Social do Instituto Politécni-
co de Lisboa, as Juntas de 
Freguesia de Benfica e de S. 
Domingos de Benfica esti-
veram presentes numa con-
ferência de imprensa organi-
zada e realizada pelos alunos 
do curso de Jornalismo.

O Vogal da Educação e Formação 
da Junta de Benfica, Ricardo 
Marques, e António Cardoso, 
Presidente da Junta de Freguesia 
de S. Domingos de Benfica, res- 
ponderam a várias questões colo-
cadas pelos alunos e pelo modera-
dor e por uma interessada plateia 
de promissores jornalistas.
Uma agradável manhã passada 
nesta prestigiada instituição 
sediada em Benfica.

INICIATIVAS

DIA DO
JORNALISMO
NA ESCS

Depois do sucesso em 2016, 
a Feira Medieval realiza-se no-
vamente este ano, de 18 a 21 
de maio no Parque Silva Porto 
(Mata de Benfica).
De quinta a domingo, a Mata de 
Benfica será invadida por músi-
ca e danças medievais, bailarinas 
de dança do ventre, animais do 
campo, cavalos, burro, aves de 
rapina e bufões, répteis, mouros 

e templários, bobos da corte em 
andas e malabares e muito mais.
Já no que toca à gastronomia, 
os sabores a experimentar serão 
intensos e com toques de espe-
ciarias, como manda a época 
medieval.
A Feira Medieval de Benfica é 
uma organização da Junta de 
Freguesia de Benfica, em parce-
ria com a TrasEventos. Participe!

INICIATIVAS

FEIRA MEDIEVAL 
VOLTA A BENFICA
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03QUA
18H30
TERTÚLIA VIAGENS
E SE A VIDA É UMA VIAGEM…   
ENCONTRO(S) COM UM VIAJANTE
Auditório Carlos Paredes 

04.11QUI
21H30
TEATRO
JOÃO D
Auditório Carlos Paredes

04.11.18QUI 

08H00-12H30
CAMINHADAS SÉNIOR*
SINTRA, ARRÁBIDA
(DIA 18: SURPRESA + ALMOÇO)

05SEX
10H00-12H00
GABINETE DE AVALIAÇÃO E 
ACONSELHAMENTO PARA A 
ATIVIDADE FÍSICA
Junto à Pastelaria Nilo

05-07SEX-DOM
FESTIVAIS 
MONSANTO PRIMAVERA FEST
Junto ao C.C.Fonte Nova/Califa
Programa em www.monsantofest.com  

06SÁB
09H30
DESPORTO FAMÍLIA
CORRIDA AVENTURA PAIS E FILHOS*
Recinto do Monsanto Primavera Fest

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

03.10.17.24.31 
QUA 18H45 

06.13.20.27SÁB
09H45 
CLUBE DE CORRIDA 
E CAMINHADA 
Ponto de encontro: 
Complexo Desportivo de Benfica

10QUA
SAÚDE 
ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL
17H30-19H30
Auditório Carlos Paredes

12SEX
21H30
ESPETÁCULO COMPOTA 
CORAÇÃO
Auditório Carlos Paredes 

SERENATA A BENFICA
Adro da Igreja de Benfica

13SÁB
10H00
DESPORTO 
TORNEIO STREET BASKET* 

13SÁB
18-20QUI-SÁB 
21H30
TEATRO DE IMPROVISO 
JOGO DOS TRONOS – UMA PARÓDIA 
MEDIEVAL IMPROVISADA
Auditório Carlos Paredes 

14DOM
10H00-17H00 
FEIRA DA BAGAGEIRA
Junto ao Mercado de Benfica 

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

26SEX
10H30
UMA AULA EM CADA BAIRRO
Bairro das Pedralvas - Junto à 
Associação de Moradores

26SEX27SÁB
09H00-19H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica

27SÁB
07H00
BENFICA AVENTURA
CANYONNING RIBEIRA DA PENA 
E DESCIDA DO RIO ZÊZERE 
BARRAGEM BOUÇÃ*

22H00
A PRAÇA É NOSSA
Praça Artur Portela

28DOM
09H00-13H00
FESTIVAL ENCERRAMENTO DA 
PISCINA
Piscina da Boavista

* Sujeito a inscrição
15H30
FOLCLORE 
37º FESTIVAL DE FOLCLORE CIDADE 
DE LISBOA
Ringue António Livramento

18-21QUI-DOM 
FEIRA MEDIEVAL
Parque Silva Porto

19SEX
21H00
MARATONA DE FUTSAL
Pavilhão Desportivo da Escola 
Secundária de Benfica e da Escola 
Quinta de Marrocos 

20SÁB
09H30-14H30
BENFICA AVENTURA
CANOAGEM BAÍA DE CASCAIS* 

21DOM
09H30
BENFICA AVENTURA
SNORKELING PISCINA*
Complexo Desportivo da Boavista

14H30
BENFICA AVENTURA
SNORKELING MAR*
Baía de Cascais

22-27SEG-SÁB
FÉRIAS SÉNIOR
MONTE-GORDO*

EM MAIO FAZEMOS O QUÊ? 


