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CRESCER
A APRENDER
EM BENFICA

JORNAL

Os Bairros de Benfica vão encher-se com os típicos 
arraiais populares organizados pelas associações e clubes 
da freguesia. As festas culminam com o Grande Arraial de 
Benfica, a 22, 23, 24 e 25 de junho.

EVENTOSAÇÃO SOCIAL

FÉRIAS SÉNIOR
UMA SEMANA DE SOL, 
PRAIA, CONVÍVIO E MUITA 
ANIMAÇÃO!

Um projeto vencedor do orça-
mento participativo de Lisboa. 
Fica no Parque Silva Porto!

AMBIENTE

1º POMBAL 
CONTRACETIVO 
DE LISBOA Pág. 05Pág. 11

Pág. 10 

JUNHO EM FESTA! 
SANTOS POPULARES É    
EM BENFICA
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O Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, es-
teve em Benfica para partici-
par na 1º entrega dos prémios 
APSA - Empresas Recetivas, e 
visitar a Casa Grande, sede da 
APSA.
Inês Drummond, Presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica, e 
os vogais Carla Rothes e Ricar-
do Marques estiveram também 
presentes nesta iniciativa.

A APSA é uma associação cul-
tural, científica e de beneficên-
cia, sem fins lucrativos, que tem 
como objectivo o desenvolvi-
mento de ações que promovam 
a integração dos portadores de 
Síndrome de Asperger apoiando 
na obtenção das condições para 
uma vida autónoma e digna. 
A cerimónia contou com a ha-
bitual boa disposição e simpa-
tia do Presidente. 

SOCIEDADE

PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA VISITA 
BENFICA

Benfica em números

300
PARTICIPANTES

NO PROGRAMA DE FÉRIAS
SÉNIOR

12
ARRAIAIS

NAS RUAS E BAIRROS
DE BENFICA

60000
PESSOAS

NO MONSANTO PRIMAVERA 
FEST

18
OLIVEIRAS

PLANTADAS NO JARDIM
DA CORTIÇADA

600
PARTICIPAÇÕES

NAS CAMINHADAS 
SÉNIOR

1º
POMBAL 

CONTRACETIVO
DE LISBOA

40
PARTICIPANTES

NO CANYONING E CANOAGEM 
NO ZÊZERE

32
ESCOLAS

PÚBLICAS E PRIVADAS
EM BENFICA

15
DIAS DE ARRAIAIS

POPULARES
EM BENFICA

100KM
PERCORRIDOS

PELOS PARTICIPANTES DAS 
CAMINHADAS SÉNIOR

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

EDUCAR PARA
CONSTRUIR UM FUTURO
MELHOR 
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FEIRA MEDIEVAL
DE BENFICA

JARDIM DA CORTIÇADA - UM NOVO 
ESPAÇO VERDE NA FREGUESIA

1º POMBAL CONTRACETIVO DE LISBOA 
NO PARQUE SILVA PORTO

SUCESSO DO PROGRAMA
CAMINHADAS SÉNIOR

PROJETOS EDUCATIVOS
PARA CRIANÇAS EM BENFICA

FALSA POLÉMICA EMEL
NO JORNAL “O FREGUÊS”

LIXO À VOLTA
DOS ECOPONTOS

ARÓMETRO
DE BENFICA

Jardim da Cortiçada é o nome 
do recém-inaugurado jardim 
na rua Prof. Jorge Silva Horta, 
resultado da requalificação do 
terreno baldio localizado ao 
lado do Círculo de Leitores e 
da Casa do Bébé.
Inês Drummond, Presiden-
te da junta de freguesia de 
Benfica, e João Lobo, presi-
dente da Câmara Municipal 

de Proença-a-Nova, inau-
guraram a 26 de maio este 
novo espaço verde da fregue-                                           
sia, onde foram plantadas 
18 novas oliveiras, gentil-
mente oferecidas pelo mu-
nicípio de Proença-a-Nova, 
no âmbito do protocolo de 
colaboração assinado entre 
as duas autarquias. 
Estiverem também presentes 
nesta inauguração mais de 50 
idosos de Proença-a-Nova 
que acompanharam o Presi-
dente da Câmara nesta visita 
a Benfica, e que foram recebi-
dos no Palácio Baldaia, onde 
visitaram a exposição Benfica 
Footsteps e assistiram a uma 
atuação do grupo da Unisben 
(Universidade Intergeracional 
de Benfica).

ESPAÇOS VERDES

INAUGURADO JARDIM DA CORTIÇADA

QUEREMOS QUE AS NOSSAS CRIANÇAS SE TORNEM JOVENS E ADULTOS 
MELHOR PREPARADOS, COM UMA FORTE INTERVENÇÃO CÍVICA E 
CONDIÇÕES PARA UMA ADEQUADA REALIZAÇÃO PESSOAL.

O futuro, o nosso e dos nossos, 
é uma preocupação de todos. 
Para combater as incertezas 
que existem, nada como estar-
mos capacitados com conheci- 
mentos e competências para 
saber fazer, num mundo em 
constantes mudanças, cada vez 
mais digital.

É por isso que a educação, 
as atividades pedagógicas de 
ocupação dos tempos livres, 
a promoção de estilos de vida 
saudáveis e a formação ao lon-
go da vida são tão importantes 
para o aproveitamento das 
oportunidades de realização 
pessoal que possam surgir.

É também por isso que a Junta 
de Freguesia de Benfica apostou 
e aposta no desenvolvimento 
de um amplo conjunto de ini-
ciativas centradas nas crianças, 
nos jovens e nas famílias.

Como parte integrante da co-
munidade educativa, em con-
junto com os que trabalham 
nos estabelecimentos de ensino 
e com os pais, temos disponibi-
lizado um conjunto de ofertas 
formativas através das Compo-
nentes de Apoio à Família, da 
Atividades de Enriquecimento 

Curricular, da Academia do Sa-
ber, da dinamização de Biblio-
tecas Escolares ou da gestão dos 
Refeitórios Escolares.
Melhorámos as  respostas tradi-
cionais com iniciativas inova-
doras que promovem a capaci-           
tação das nossas crianças e o 
combate ao insucesso escolar 
como o programa Active Start, 
em que os alunos do 1º ciclo do 
ensino básico podem aceder a 
10 modalidades desportivas (a 
equitação inicia-se no próximo 
ano letivo); os projetos Brincar 
ao Desporto e Brincar à Música 
nos jardins de infância; o proje-
to Inf4Kidsde iniciação às novas 
tecnologias, que registou um 
crescimento de 70% desde o 
seu início e o projeto Academia 
do Saber, destinado a apoiar o 
estudo e a ocupação de tempos 
livres dos alunos do 2º ciclo (5º 
e 6º ano). Em complemento, a 
Junta de Freguesia vai investir 
na aquisição de tablets e qua-
dros interativos para utilização 
gratuita por todos os alunos do 
ensino público das escolas do 1º 
ciclo, no próximo ano letivo.
É esta visão integrada da edu-
cação e da capacitação, no 
período escolar, nos tempos 

livres e nas férias, que suscita a 
organização de iniciativas que 
correspondem às preocupações 
dos pais durante a pausa letiva.

Sintonizados com as preocu-
pações das mães e dos pais em 
relação aos seus filhos, a Junta 
de Freguesia volta a organi-
zar Programas de Férias para 
as Componentes de Apoio à 
Família das escolas públicas de 
Benfica,  mantendo também 
Programa Férias Ativas 2017 
para as crianças entre os 6 e 
os 14 anos e os Programas das 
Férias Desportivas para os jo-
vens dos 10 aos 17 anos, que 
decorrerão em Penamacor e no 
Malhadal.
Com gosto, somos parceiros 
no processo de crescimento 
das nossas crianças e jovens.
Porque queremos que as nos- 
-sas crianças se tornem jovens 
e adultos melhor preparados, 
com uma forte intervenção 
cívica e condições para uma 
adequada realização pessoal.
Porque ao investir no presente 
em educação, no desporto e 
nos estilos de vida saudáveis, 
contribuímos para construir 
um futuro melhor.

Benfica é assim, aposta nas 
pessoas como principal priori-
dade, sem deixar de prosseguir 
na defesa intransigente dos 
direitos sociais dos cidadãos, 
da valorização do espaço pú-
blico, do património históri-
co e das atividades culturais e 
desportivas.
É com este presente, de inicia-
tivas e respostas, que construí-
mos um futuro melhor.

Melhorámos as  respostas 

tradicionais com iniciativas 

inovadoras que promovem 

a capacitação das nossas 

crianças e o combate    

ao insucesso escolar. 
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O primeiro pombal contraceti-
vo de Lisboa foi inaugurado a 
25 de maio no Parque Silva Por-
to, em Benfica.
Este foi um projeto vencedor 
do orçamento participativo de 
Lisboa em 2015 e tem como 
objetivo controlar a propagação 
de pombos, melhorar a higiene 
e garantir mais conforto aos ani-                                                      
mais. O pombal da Mata de 
Benfica é o primeiro de uma 
rede que se irá estender pelas 
freguesias de Alcântara, Alva-
lade, Arroios, Carnide, Lumiar, 
Olivais e Penha de França.
Estiveram presentes na inaugu-
ração, Inês Drummond, Presi-                
dente da Junta de Freguesia 
de Benfica, Duarte Cordeiro, 
Vice-Presidente da Câmara de 
Lisboa, e as voluntárias que es-
tarão a dar o apoio necessário a 
este pombal. Os alunos da Esco-
la Parque Silva Porto e Quinta 
de Marrocos também presentes 
estiveram atentos na explicação 

desta iniciativa e visitaram o 
pombal contracetivo.
Inês Drummond destacou a 
luta contra a propagação dos 
pombos em Lisboa, que já é 
antiga: “A população não está 
controlada, temos muitos pom-
bos na cidade e com estes pom-
bais contracetivos o que conse-
guimos é controlar com custos 
muitíssimo reduzidos a popu- 
lação de pombos”, explicou. 
Acrescentou ainda que, “este 
pombal tem ainda a vantagem 
de ter uma enfermaria. Portan-
to, é uma forma de manter-
mos os pombos saudáveis e ao 
mesmo tempo controlarmos o 
número de pombos que temos 
na cidade”.
Este conceito é inovador e tem 
como principal objetivo o con-
trolo da população de pombos 
em liberdade atraindo esta es-
pécie de ave por via de alimen-
to, água e sombra. A iniciativa 
consiste na construção de uma 

estrutura simples, em que são 
criados ninhos para as aves, 
fazendo-se a substituição dos 
seus ovos por ovos artificiais de 
gesso ou de plástico. Com esta 
técnica, é possível controlar o 
número de pombos de forma 
a que estes não se tornem uma 
praga, tornando-se assim uma 
alternativa ao abate de aves. Os 
pombos em grande número não 
só traduzem um problema am-
biental e higiénico como tam-
bém de saúde pública, através 
de agentes patogénicos (agentes 
infeciosos).
 “É importante que corra bem 
para que noutras zonas da ci-
dade as pessoas se sintam con-
fortáveis para terem os seus 
pombais e se voluntariarem para 
ajudar” refere Duarte Cordeiro, 
vice-presidente da CML tam-
bém responsável pelo pelouro 
da Higiene Urbana.
Mais um grande projeto na 
Freguesia de Benfica!

DESPORTO

FÓFÓ CAMPEÃO!
O Clube Futebol Benfica, no 

passado dia 21 de maio, sagrou-
se campeão da divisão de honra 

da AFL garantindo a subida 
de divisão. Um momento 

marcante na vida desportiva 
deste grande Clube que 

completou no dia 26 de maio, 
122 anos de vida. Parabéns!

DESPORTO

CLUBE CORRIDA E CAMINHADA
Já começou o Clube Corrida e 
Caminhada às quartas-feiras! 
Agora, para além dos sábados 

às 9h45, pode usufruir das 
caminhadas à quarta-feira, para 

já até ao final do mês de julho. O 
ponto de encontro é o Complexo 
Desportivo de Benfica às 18h45. 

Entre em forma no verão!

AMBIENTE

1º POMBAL CONTRACETIVO 
DE LISBOA EM BENFICA

SAÚDE

CICLO DE ENCONTROS DO 
NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL

Decorreu a 10 maio, o 1º en-
contro do Ciclo de Encontros 
do Núcleo de Saúde Mental da 
Comissão Social da Freguesia, 
com o tema “Encontrar Respos-
tas – o que conhecemos e o que 
precisamos”.
Neste encontro pretendeu cri-
ar-se um momento de partil-
ha de informação acerca dos 
recursos existentes em Benfica 
no âmbito da Saúde Mental, 
assim como perceber junto da 
população as necessidades sen-
tidas nessa área quer a nível de 
serviços/respostas quer a nível 
de temas a serem tratados em 

futuros encontros.
As Associações que integram o Nú-
cleo de Saúde Mental da Comissão 
Social da Freguesia, apresentaram 
os serviços que disponibilizam à 
população no âmbito da saúde 
mental em Benfica. 
Inês Drummond, Presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Benfica abriu a sessão, seguin-
do-se as intervenções de Dina 
Manso, representante do nú-
cleo executivo da Rede Social 
de Lisboa da CML, e da Vogal 
da Ação Social da Junta de 
Freguesia de Benfica, Carla 
Rothes.

SAÚDE

CENTRO CLÍNICO RENOVADO
Já conhece o renovado Centro 
Clínico da Junta de Freguesia 
de Benfica agora com melhor 

acessibilidade?
Aqui pode encontrar uma equipa 

de profissionais qualificados e 
um vasto leque de especialidades 
médicas, de Segunda a Sábado, 
no edifício da Junta de Freguesia 

de Benfica.

MEDIA

GRANDE ARRAIAL
DE BENFICA

NA IMPRENSA
O Grande Arraial de Benfica está 
definitivamente na lista dos mais 
badalados arraiais de cidade, com 

destaque em vários órgãos de 
comunicação social como a Time Out, a 
NIT ou Observador em artigos sobre o 
arranque da época de arraiais em Lisboa!

AÇÃO SOCIAL

COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA
A Comissão Social de Freguesia realizou no inicio de maio mais 

uma reunião plenária no Auditório Carlos Paredes.
Inês Drummond, Presidente da Junta de Freguesia de Benfica e 
os Vogais, Carla Rothes e Ricardo Marques estiveram presentes 

na Assembleia.
Esta reunião teve como principal objetivo fazer o ponto de 

situação do trabalho que tem vindo a ser realizado pelos vários 
núcleos e a integração de mais uma entidade na Comissão 

Social de Freguesia.

ESPAÇO PÚBLICO

REQUALIFICAÇÃO
RUA NINA MARQUES
PEREIRA 

A Câmara Municipal de Lis-
boa e a Junta de Freguesia de 
Benfica estão a realizar obras 
de requalificação na Rua Nina 
Marques Pereira e na Praceta 
Maestro Ivo Cruz, no sentido 
de: garantir o acesso a veícu-
los de emergência e de limpeza 
urbana, reordenar o estaciona-
mento, garantir a acessibilidade 
pedonal e uma circulação con-
fortável nos passeios e garantir 
a circulação automóvel entre a 
Praceta Maestro Ivo Cruz e a 
Rua General Morais Sarmento.
No entanto, vários moradores 
apesar de considerarem a in-
tervenção muito importante, 
sobretudo em termos de segu-
rança, solicitaram à Junta de 
Freguesia a não abertura da rua 
com circulação automóvel en-

tre a Praceta Maestro Ivo Cruz 
e a Rua General Morais Sar-
mento, demonstrando interes-
se que, ao invés, aí fosse criado 
um espaço verde.
Para melhor analisar a situação 
a Junta promoveu uma reunião 
no local com vários moradores 
e com o Vereador da CML, 
Carlos Castro, que tem os 
pelouros da Mobilidade e da 
Proteção Civil.
Considerando a pertinência 
dos argumentos apresentados 
bem como as preocupações 
expressas pelos moradores fi-
cou decidido na reunião não 
abrir o referido arruamento à 
circulação automóvel, mas an-
tes criar ali um espaço verde 
e uma zona de circulação pe-
donal que poderá ser usada 

apenas em caso de emergência 
pelas entidades competentes. 
Ficou ainda decidido acautelar, 
aquando da construção do fu-
turo empreendimento que irá 
nascer no antigo laboratório 
de Veterinária, a construção 
de um arruamento com circu-
lação automóvel que permita 
descongestionar o trânsito do 
entroncamento da Rua Nina 
Marques Pereira com a Avenida 
Gomes Pereira.
Benfica constrói-se e regenera-se 
todos os dias com a partici-
pação cívica dos seus mora-
dores e com a sua voz ativa na 
vida da freguesia. Espera-se que 
a solução encontrada traga mais 
valias para esta zona, quer em 
termos de segurança quer em 
termos de qualidade de vida.

ESTACIONAMENTO

EMEL EM BENFICA?
FALSA POLÉMICA

Foi publicada na última edição 
do jornal “Freguês de Benfica”, 
uma notícia com título de pri-
meira página “A EMEL em Ben-
fica realidade até final do ano”.
Contrariamente ao referido na 
notícia, não é verdade que o 
estacionamento pago em Benfi-
ca passe a ser uma realidade até 
ao final do corrente ano.
Nem a Junta de Freguesia de 
Benfica nem o Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina, anunciaram 
tal decisão.
Como a Presidente da Junta de 
Freguesia de Benfica, Inês Drum-
mond, já teve oportunidade de 
explicar em várias ocasiões, a Jun-
ta de Freguesia de Benfica não 
dá, nem dará, a sua aprovação 
à instalação de parquímetros na 
freguesia sem que estejam reuni-
das as seguintes condições:
-  Realização de um amplo de-

bate com os moradores;
-  Verificação de um alargado 

consenso entre os moradores 
das zonas a envolver;

-   Criação de mais lugares de 
estacionamento e/ ou zonas de 
estacionamento exclusivo para 
moradores;

-  Realização prévia de obras 
por parte da EMEL visando 
a requalificação dos respetivos 
espaços públicos envolventes.

Estas premissas foram e são 
absolutamente decisivas para 
que se possa admitir a eventual 
instalação de parquímetros da 
EMEL na freguesia de Benfica 
e merecem a concordância do 
Presidente da Câmara Muni- 
cipal de Lisboa, Fernando Me-
dina.
Assim, toda e qualquer insta-
lação da EMEL na freguesia 
de Benfica está sujeita à verifi-
cação destas condições, e isto, 
independentemente do Plano 
de Atividades e Orçamento da 
EMEL para 2017, importan-
do salientar a este respeito que 
desde 2009 que a EMEL tem 
previsto expandir a sua ativi-
dade em Benfica, o que até ao 
momento não aconteceu.
A notícia divulgada no 
“Freguês de Benfica” (publi-
cação privada frequentemente 
confundida com o jornal da 
Junta de Freguesia de Benfica) 
não tem qualquer fundamento 
ou suporte, não estando pre-
vista a entrada da EMEL em 
Benfica.

Começaram no mês de maio as 
atividades do Benfica Kids!
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 gra-
tuita.
Por um valor de 10€ por mês, 
os mais pequenos poderão 
aceder a uma panóplia de ativi- 
dades desportivas em meio 
aquático, atividades aventura 
ou Xadrez.
Para mais informações e ins- 
crições: desporto@jf-benfica.pt

DESPORTO

COMEÇOU 
O BENFICA KIDS

EDUCAÇÃO

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Este dia tão aguardado pelas 

crianças, foi comemorado com 
uma grande festa no Parque Silva 
Porto. Este ano, o Dia Mundial 
da Criança aliou-se a uma causa 
solidária, com uma recolha de 

produtos para bebés ou material 
escolar que posteriormente 

serão distribuídos às famílias 
carenciadas da freguesia.
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Com a proximidade do final 
de mais um ano letivo, e para 
quem já está a pensar organizar 
o próximo ano, fomos conhecer 
algum do trabalho desenvolvido 
pela Junta de Freguesia de Ben-
fica na área de Educação, junto 
das crianças que diariamente fre-
quentam as escolas da freguesia.
Componente de Apoio à 
Família, Atividades de Ani- 
mação e Apoio à Família 
(CAF/AAAF), Atividades de 
Enriquecimento Curricular 
(AEC), Academia do Saber, 
Dinamização de Bibliotecas 
Escolares, gestão dos refeitóri-
os escolares são apenas algumas 
das áreas de intervenção desta 
autarquia para apoiar as crianças 
e as famílias de Benfica.
A prática desportiva aliada à 
promoção de hábitos de vida 
saudáveis e a iniciação às novas 
tecnologias, como ferramentas 
de combate ao insucesso escolar, 
são fundamentais no crescimen-
to e desenvolvimento saudável 
das crianças e são por isso ele-
mentos centrais nas atividades 
disponibilizadas pela Junta de 
Freguesia de Benfica.
Nas academias desportivas do 
programa Active Start, dis-
poníveis desde 2013, as crianças 
de 1º ciclo das escolas públicas 
de Benfica podem frequentar 
semanalmente desportos como 
esgrima, rugby, badmington 
ou natação, entre 10 modali-                                                    
dades disponíveis. No próximo 
ano letivo, a equitação será 
também uma das opções a 
considerar! Teatro, música e 
dança são também atividades 
disponíveis semanalmente, para 
estas crianças, no âmbito do 
programa Ativarte (academias 
de arte).
O projeto Brincar ao Despor-
to, decorre desde 2013 nos jar-
dins de infância de Benfica, e 
promove a prática do desporto 
e educação física junto das cri-
anças mais pequenas. Conta já 
com 436 inscritos, num cresci-

mento de 37% desde o lança-
mento da atividade. Para as 
crianças dos Jardins de Infância 
está também disponível o pro-
jeto Brincar à Música, onde se 
pretende que os mais pequenos 
comecem a despertar o interesse 
pela música e pelos instrumen-
tos musicais.
A iniciação às novas tecnologias 
é também uma preocupação des-                                                        
ta Junta de Freguesia que tem 
apostado na promoção de ativi-
dades lúdico pedagógicas através 
do projeto “Inf4Kids”, projeto 
informático e didático com foco 
nas novas tecnologias e meios de 
comunicação, que desde 2013 
está nas escolas de Benfica, e 
conta neste momento com 848 
inscritos, um crescimento de 
136% de participantes desde que 
foi lançado.
Para apoiar as escolas de Benfica 
e considerando que o uso gene- 
ralizado das novas tecnologias 
mudou a sociedade, as relações 
sociais, profissionais e de lazer, 
afetando, inevitavelmente, a área 
da educação, a Junta de Fregue- 
sia de Benfica vai investir na 
aquisição de tablets e quadros 
interativos já no início do próxi-                                                        
mo ano letivo (2017/2018), 
para utilização gratuita por to-
dos os alunos do ensino público 
que frequentam as escolas de 1º 
ciclo da freguesia.
Para os alunos do 2º ciclo das 
escolas de Benfica, a Junta dis- 
ponibiliza desde 2015 a Aca-
demia do Saber, um projeto 
de Apoio ao Estudo e Ocu-
pação de tempos livres. Este 
programa que conjuga o Apoio 
ao Estudo Diário com ateliers 
lúdico-pedagógicos nas áreas 
de Informática, Artes Plásti-
cas, Música e Teatro/Escrita 
Criativa, conta já com 80 par-
ticipantes inscritos, e veio a dar 
resposta a uma necessidade das 
famílias, que se prendia com a 
inexistência de respostas deste 
tipo para alunos do 2º ciclo, a 
preços acessíveis.

EDUCAÇÃO

CRESCER A APRENDER 
EM BENFICA

programas de férias
Além dos diversos serviços de 
apoio às crianças, famílias e co-
munidade escolar de Benfica 
durante o ano letivo, a Junta de 
Freguesia de Benfica disponibiliza 
também várias propostas de ocu-
pação de tempos livres durante 
os períodos de férias escolares.
A pausa letiva é sempre um 
período muito aguardado pelos 
mais novos mas, simultanea-
mente, uma preocupação para 
os pais e encarregados de edu-
cação. Muitos, não têm como 
ocupar os miúdos ou uma rede 

familiar próxima que dê apoio 
nesta fase. A Junta de Freguesia 
de Benfica, procura a cada ano 
melhorar a oferta de atividades 
de verão, indo ao encontro 
das necessidades dos pais e das 
preferências dos participantes. 
Praia, campo, desporto, aven-
tura, visitas pedagógicas entre 
outros, são apenas algumas das 
propostas para este verão. 
Para as crianças entre os 6 e os 14 
anos, o Programa Férias Ativas 
2017 voltou a ser um sucesso de 
adesão de participantes. Estão já 
inscritas quase 600 crianças, que 

se dividem em quatro turnos de 
duas semanas, a decorrer de 26 
junho a 4 de agosto e de 28 de 
agosto a 8 de setembro
As crianças de Benfica que este 
ano estão inscritas vão fazer ativi-                                                            
dades na praia, desportos radi- 
cais, acampamentos, jogos de 
interação com a comunidade 
local, entre outras. O programa 
passa pelas Praias da Costa de 
Caparica, Cascais, Parques e Jar-
dins de Benfica, Infraestruturas 
da Junta de Freguesia, Sesimbra 
ou Proença-a-Nova.
Além das Férias Ativas, as cri-

anças que frequentam os jardins 
de infância e das escolas do 1º 
ciclo da freguesia podem tam-
bém participar no programa de 
férias das CAF – Componente 
de Apoio à Família e das AAAF 
– Atividades de Animação e 
Apoio à Família, que incluem 
praia, piscina, desporto, visi-
tas pedagógicas e outras ativi-
dades ao ar livre e nos equipa-
mentos da freguesia.
Para os jovens dos 10 aos 17 
anos, voltam a estar disponíveis 
este ano os programas de férias 
em campo fechado “Férias 

Desportivas” a decorrer em 
Penamacor ou no Malhadal 
(em semanas alternadas) com 
atividades tão diversas como jo-
gos, canoagem, passeios, raids 
noturnos, caminhadas, slide, 
rappel, BTT/Cicloturismo, en-
tre outras.
Estes são apenas alguns exem-
plos dos serviços e programas 
que têm vindo a ser disponibi-
lizados para apoio das crianças, 
famílias e toda a comunidade 
escolar e que têm vindo a con-
tribuir para a construção de 
um futuro melhor em Benfica! 
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349
2016 | 2017

CA
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* MAIO 2017

CRIANÇAS 
INSCRITAS
NO ACTIVE START *
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NATAÇÃO
FUTSAL
HÓQUEI  
EM CAMPO

ESGRIMA
BADMINTON
FUTEBOL
GINÁSTICA

RUGBY
BASKET{      ]NOVIDADE
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EQUITAÇÃO
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MÚSICA
DANÇA{ ]CRIANÇAS 

INSCRITAS
NO ATIVARTE * { ]CRIANÇAS 
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NO INF4KIDS *
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DESDE
2009

CRIANÇAS 
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DESDE
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CRIANÇAS 
INSCRITAS
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CRIANÇAS 
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NAS AEC *

940 EXPRESSÃO DRAMÁTICA
EXPRESSÃO PLÁSTICA
DANÇA
JUDO
EXPRESSÃO MUSICAL
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PAUSA LETIVA 
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INTERRUPÇÃO LETIVA 
DE CARNAVAL
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PAUSA LETIVA
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PAUSA 
DE VERÃO
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11
SEMANAS
SEGUIDAS

DE ATIVIDADES
EM FÉRIAS DE

VERÃO

450 450 848

436 346

80

17 PROJETOS DE EDUCAÇÃO
DISPONIBILIZADOS PELA JUNTA DE FREGUESIA 

PARA AS CRIANÇAS DE BENFICA

NOVIDADE
2017 | 2018

TABLETS
E QUADROS
INTERATIVOS

CAF/AAAF (COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA/ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO 

À FAMÍLIA) • AEC (ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR) • ACADEMIA 

DO SABER • REFEITÓRIOS ESCOLARES • INF4KIDS • ACTIVE START • ATIVARTE                      

• BRINCAR AO DESPORTO • BRINCAR À MÚSICA • DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS 

• EMPRÉSTIMO MANUAIS ESCOLARES • ATIVIDADES INTERRUPÇÕES LETIVAS CAF/

AAAF • GAAF (GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMILIA) • BOOKCROSSING • FÉRIAS 

DESPORTIVAS FÉRIAS ATIVAS • JOGOS ESCOLARES
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GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO GRATUITO
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EVENTOS

FEIRA MEDIEVAL DE BENFICA
MAIS UMA VEZ UM SUCESSO

Decorreu no dia 17 de maio, 
na Rádio Renascença, mais 
uma iniciativa de divulgação 
do cartão B.
Mais de cem funcionários pude- 
ram levantar o seu cartão e as- 
-sim aderirem aos descontos no 
comércio da freguesia de Benfica.
Dinamizar a vida de bairro, 
e dar a conhecer o comércio 
de Benfica, é o grande obje-
tivo do Cartão B, uma inicia-
tiva da Junta de Freguesia de 

Benfica lançada em março de 
2016.
O Cartão B poderá ser so-
licitado juntos dos lojistas 
aderentes ou nos serviços 
da Junta. Para dinamizar 
este programa foi criado um 
portal na internet, o www.
omeucartaob.pt, no qual 
todos poderão conhecer as 
condições e vantagens do 
Cartão B, bem como solicitar 
informações adicionais.

A segunda edição da Feira Me-
dieval de Benfica realizou-se 
no mês de maio, entre os dias 
18 e 21. Milhares de pessoas, e 
escolas da freguesia de Benfica 
visitaram esta grande feira no 
Parque Silva Porto (Mata de 
Benfica), onde a programação 
foi bastante variada. 
Não faltaram as típicas bar-           
-raquinhas de comércio e gas-

tronomia da época, peças de 
teatro de rua, danças medievais, 
aves, demonstrações da arte da 
falcoaria, os famosos combates 
a cavalo e muita animação e 
música por todo o recinto. 
A Presidente da Junta de 
Freguesia de Benfica, Inês 
Drummond e os vogais, Car-
la Rothes, Ricardo Marques 
e Tiago Rodrigues marcaram 

presença no Desfile Medieval 
que deu o mote para a abertu-
ra oficial deste grande evento, 
bem como, no decorrer dos 4 
dias da Feira Medieval.
A Feira Medieval de Benfica é 
uma organização da Junta de 
Freguesia de Benfica em parce-
ria com a TrasEventos.
Mais um ano, mais uma edição 
com um enorme sucesso!

EVENTOS

60.000 NO MONSANTO 
PRIMAVERA FEST

Para assinalar o último dia do 
programa Caminhadas Se-
niores, realizou-se na manhã 
de 18 de maio, uma atividade 
especial de ginástica no campo 
relvado do Fófó, que contou 
com mais de 30 participantes, 
seguido de um animado almoço 
de despedida, onde também es-
tiveram presentes Carla Rothes 

e Tiago Rodrigues, vogais da 
Ação Social e Desporto.
Ao longo de 7 meses, re-
alizaram-se semanalmente cami-              
nhadas a vários locais, como 
Parque das Nações, Quinta das 
Conchas, Jamor, Alfama, Mou-
raria, Almada, Sintra, Cascais 
entre outros, contando com 
quase 600 participações e mais 

de 100 km percorridos.
Um programa de desporto, 
saúde e bem-estar que depres- 
-sa conquistou a simpatia e 
preferência de todos os que de-
cidiram participar, conseguindo 
inclusivamente colocar a cami- 
nhada na rotina de muitos dos 
participantes!
Para o ano há mais!

DESPORTO

UMA AULA EM CADA BAIRRO
– PEDRALVAS 26 MAIO - 

“Uma aula em cada Bairro” 
decorreu na passada sexta feira, 
dia 26 de maio, no Bairro das 

Pedralvas. Esta é uma atividade 
desportiva ao ar livre, mensal 
e gratuita, à disposição dos 

moradores de Benfica

CULTURA

37º FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE CIDADE DE LISBOA

Realizou-se no dia 14 de maio, no Ringue António Livramento o 
37º Festival Nacional de Folclore Cidade de Lisboa.

O festival contou com a atuação do Grupo Etnográfico Danças 
e Cantares do Minho, do Rancho Folclórico “As Lavradeiras de 

Pedroso” de Vila Nova de Gaia, do Rancho Folclórico e Etnográfico 
de Vale de Açores, de Mortágua, do Rancho Folclórico de Praias do 
Sado, de Setúbal e do Grupo Académico de Danças Ribatejanas de 

Santarém. Um dia cheio de alegria, festa e muita animação!

DESPORTO

“SEGURANÇA EM CASA”
52 crianças do 1º ano da EB1 

Prof. José Salvado Sampaio 
participaram em maio numa 

ação sobre “Segurança em Casa: 
Rotulagem de Embalagens e 

Medicamentos”, organizada pelo 
GAAF em parceria com a Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde 

de Lisboa.

60.000 pessoas passaram nos 
dias 5, 6 e 7 de maio pelo Mon-
santo Primavera Fest!
Foram 3 dias de muita músi-
ca portuguesa com concertos 
únicos, repletos de energia, 
emoção e momentos espe-
ciais com alguns dos melhores 
músicos portugueses da atuali-                                                 
dade, como David Fonseca, 
Miguel Araújo, Virgúl ou os 
Amor Electro com Simone de 
Oliveira como convidada es-
pecial.

Neste festival também houve 
lugar para divulgação de novos 
talentos através do concurso 
de novas bandas. Das bandas 
finalistas que se apresentaram 
no Palco Renascença durante 
o festival, o júri selecionou os 
3 vencedores desta edição: 1º 
lugar - Travessa do Corrupio, 
2º lugar -  Furakuza e 3º lugar 
- Titan Shift.
Durante estes dias realiza-  
ram-se também várias ativi-
dades no recinto, como a Cor-

rida Aventura Pais e Filhos, 
com partida do Monsanto Pri-
mavera Fest, que contou com 
mais de 200 participantes, e o 
encontro de carros antigos do 
Clube Ferrari que também foi 
um êxito.
O Monsanto Primavera Fest é 
uma co-organização das Juntas 
de Freguesia de Benfica e de S. 
Domingos Benfica, e tal como 
na 1º edição, contou com a 
parceria e o apoio de várias as- 
-sociações locais.

COMÉRCIO

CARTÃO B NA RENASCENÇA
DESPORTO SÉNIOR

CAMINHADAS SÉNIOR 
DESPEDIDA DE ÉPOCA

DESPORTO

MARATONA FUTSAL 12 HORAS Realizou-se a 19 de maio no 
rinque António Livramento, 
a III Edição da Maratona de 
Futsal 12 horas, do Festival da 
Juventude.
Para dar o pontapé de saída es-
teve Inês Drummond, Presiden-
te da Junta de Freguesia de Ben-
fica e Ricardo Marques vogal da 
Educação.
Participaram neste evento 15 
equipas masculinas e 4 equi- 
pas femininas num total de 
242 atletas.

Na fase feminina participaram 
as equipas a Junta de Freguesia 
de Benfica, Associação Juvenil 
Ponto Benfica, C.D.L. Águias 
e Clube Futebol Benfica, ten-
do a equipa da casa saído como 
grande vencedora desta jornada 
desportiva de Futsal 12 horas.
A fase masculina foi dividida 
em 3 grupos com as seguintes 
equipas: Junta de Freguesia de 
Benfica, BZC Team, Compa- 
nheiro, Kapas, Mata de Benfi-
ca, Charquinho, Matrafonas, 

Pharmácia do Cabelo, Dram 
Team, Clube Futebol Benfica, 
3K, Todos Tortos, Black Power, 
Nigga Não Maya e West Side. 
As fases finais foram muito 
equilibradas e a final foi dis-
putada entre as equipas do BZC 
Team e os 3K, tendo os atle-
tas do BZC Team saído como 
grandes vencedores masculinos 
deste torneio. 
A entrega dos prémios às equi- 
pas vencedoras realiza-se no 
próximo dia 3 de junho.

DESPORTO

CORRIDA PAIS E FILHOS - 4ª EDIÇÃO
Com mais de 200 participantes inscritos, esta edição 

decorreu a 6 de maio no Parque Florestal do Monsanto e 
teve partida no recinto do Monsanto Primavera Fest.
Esta iniciativa de grande sucesso vai já na sua 4ª 
edição e tem o objetivo de promover a prática 

desportiva familiar e hábitos de vida saudável. 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. 

DESPORTO

SOCIAL
CAMPEÃO DE JUVENIS 

No passado dia 21 de maio, a 
equipa de juvenis de Futsal do 

Social sagrou-se Campeã Distrital!
Não faltou o apoio das bancadas 
aos jovens atletas que atingiram 
o seu objectivo com o título de 
campeões. Parabéns a todos por 

esta etapa desportiva!

COMÉRCIO

CONCURSO GASTRONÓMICO BENFICA À MESA
SANDES E PETISCOS

Entre 3 de junho e 1 de julho decorre a edição “Sandes e Petiscos” do 
concurso gastronómico Benfica à Mesa. 

Este concurso tem como objetivo promover e valorizar a oferta 
gastronómica da freguesia, em particular, eleger as melhores SANDES 

E PETISCOS confecionados e vendidos pela restauração local.
Tal como nas edições anteriores, haverá uma votação online do 

público e outra realizada por um júri qualificado.
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DESPORTO

COLOR PARTY NO GINÁSIO
Para assinalar o encerramento da época do ginásio do Complexo 
Desportivo de Benfica realiza-se no dia 3 de junho um programa 

repleto de aulas gratuitas e muita actividade física.
Cross training (amarelo), yoga (azul), pilates (verde) e zumba (cor de 
laranja) são as modalidades em que pode participar neste dia. Todos 

devem trazer uma t-shirt da cor correspondente à aula escolhida.
As inscrições são abertas a toda a população na receção do 

Complexo Desportivo de Benfica.
Participe!

DESPORTO

BENFICA AVENTURA
CANYONING NO ZÊZERE - 27 E 28 MAIO

Canyoning na Ribeira da Pena e descida do Rio Zêzere em kayak 
num fim de semana aventura foi a proposta do Benfica Aventura 

para estes dias!
 Foi um fim de semana em cheio com ar puro, atividades aventura, 
muita adrenalina e boa disposição, que serviu para testar alguns dos 

limites dos 40 participantes!
 Um agradecimento ao Município de Góis pela gentileza em ceder o 

Pavilhão Desportivo para o grupo pernoitar.

DESPORTO

FINAL TORNEIO DE FUTEBOL 7 
VETERANOS

A grande final do Torneio de Futebol 7 de 
Veteranos é no dia 3 de junho.

Este torneio contou com 10 equipas de 
futebol 7 e decorreu de 13 de março a 3 

de junho.
Esta é uma iniciativa organizada pela Junta 

de Freguesia de Benfica e conta com o apoio 
de todas as associações e clubes da freguesia.

O programa Férias Seniores 
da Junta de Freguesia de Ben-
fica, que se realiza anualmente 
e com grande sucesso desde 
2014, levou este ano a Monte 
Gordo cerca de 300 seniores de 
Benfica, entre os dias 22 e 26 
de maio. Aulas de ginástica na 
praia, aulas de hidro na piscina 
do hotel, passeios por outras 
localidades do Algarve, noites 
de baile com muita animação, 
foram algumas das atividades 
proporcionadas aos seniores que 

participaram nesta iniciativa.
Inês Drummond, Presidente da 
Junta de Freguesia de Benfica, e 
os vogais Carla Rothes e Ricardo 
Marques, marcaram presença em 
Monte Gordo durante dois dias, 
acompanhando o grupo em al-
gumas atividades como o passeio 
de barco pela Ria Formosa ou o 
jantar e baile da segunda noite. 
Uma semana repleta de ativi-
dades, convívio e diversão que 
proporcionou aos seniores de 
Benfica a oportunidade de que-

brar a rotina do dia a dia, “es-
quecer” os netos, os filhos e os 
afazeres diários e passar momen-
tos únicos de alegria, rodeados 
da ternura e carinho que tanto 
merecem. 
Foi uma semana em cheio, que, 
de acordo com a opinião dos 
participantes, só peca por ser 
curta demais!
Foram momentos únicos, fe-
lizes e muito especiais que fi-
carão para sempre na memória 
destes idosos.

AÇÃO SOCIAL

FÉRIAS EM MONTEGORDO
EVENTOS

SANTOS POPULARES É EM BENFICA! 
Junho é o mês do Santo Antó-
nio, dos manjericos e das mar-
chas populares. É também o mês 
em que a festa enche as ruas de 
Lisboa, com arraiais, sardinhas 
e muita música. E Benfica não 
será exceção!
Durante todo o mês de junho, as 
ruas e os bairros de Benfica vão 
encher-se com os típicos arraiais 
populares, organizados pelas as- 
-sociações e clubes da freguesia, 

que se juntam para manter esta 
tradição e trazer a animação dos 
Santos a toda a freguesia.
Como é já tradição, as festas 
dos Santos Populares em Benfi-
ca culminam da melhor forma, 
com o Grande Arraial de Benfi-
ca 2017, a realizar-se de 22 a 25 
de junho.
Festeje os Santos Populares no 
seu bairro e participe nas festas 
de Benfica!
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Está a chegar o Grande Ar-       
-raial de Benfica 2017!
No mês de junho, a cidade de 
Lisboa transforma-se numa 
grande festa para celebrar 
os Santos Populares. Há um 
arraial em cada esquina e o 
cheiro a sardinha assada invade 
as ruas. As marchas desfilam 
pela Avenida, a música entra 
pelas casas e há um manjerico 
em cada varanda. Em Benfica, 
além dos 11 arraiais que irão 
decorrer nos vários bairros da 
freguesia, a Junta de Freguesia 
volta a organizar, aquele que 
já é por muitos considerado 
o maior arraial da cidade, o 
Grande Arraial de Benfica.

Rosinha, DAMA, Carminho, 
Sérgio Godinho, Mia Rose, 
Sons do Minho e Anaquim 
são apenas alguns dos nomes 
do cartaz de luxo deste grande 
evento, que este ano se volta a 
realizar na Alameda Padre Ál-
varo Proença, entre os dias 22 
e 25 de junho. 
Com três palcos para concertos 
e espetáculos, a festa está assegu-
rada por mais de uma quinzena 
de artistas convidados, contan-
do também com as atuações das 
Marchas Infantis, da Marcha de 
Benfica e com a realização de 
um Festival de Folclore.
Durante os quatro dias deste 
Grande Arraial, que já vai na 

sua 5ª edição, e que no ano 
passado contou com mais de 
90.000 participantes, as bar- 
-raquinhas das associações e 
clubes da freguesia estarão 
presentes garantindo os 
“comes e bebes” e a animação 
nesta grande festa popular, 
que volta a trazer a Benfica a 
tradição dos santos populares, 
música, bailaricos pela noite 
dentro, sardinhas na brasa, 
bifanas e petiscos, rifas e man-
jericos.
O Grande Arraial de Benfica 
é uma iniciativa da Junta de 
Freguesia de Benfica e tem 
Entrada Livre.
Participe!

GRANDE ARRAIAL    
DE BENFICA 

DESPORTO ESCOLAR

JOGOS ESCOLARES DE BENFICA
ÚLTIMA FASE 2016/2017

A última fase dos Jogos Escolares de Benfica é já a 3 de junho!
Alunos de todas as idades das escolas da nossa freguesia vão poder 

praticar, neste dia, modalidades como badminton, futsal ou 
judo no Complexo Desportivo de Benfica, natação na Piscina 

da Boavista, voleibol, basquetebol no Pavilhão da Secundária de 
Benfica e ainda corta-mato no Monsanto, junto ao Beiral.

Venha assistir e apoiar os participantes!

CERCA DE 300 SENIORES DA FREGUESIA DE BENFICA PARTIRAM RUMO AO ALGARVE 
PARA UMA SEMANA DE FÉRIAS DE SOL, PRAIA, CONVÍVIO E MUITA ANIMAÇÃO. 

DESPORTO

FESTIVAL ENCERRAMENTO DE ÉPOCA  
DAS PISCINAS
Para assinalar o encerramento 
da época desportiva, realizou-se 
a 28 de maio, um Festival de 
Natação na Piscina da Boavista, 
com atividades gratuitas e aber-
tas a todos os utentes dos com-
plexos desportivos de Benfica e 
da Boavista.

Atividades para bebés, 
torneios de natação infan-
til e para adultos e desafios 
de Cross Swim Fit, foram as 
atividades que preencheram 
esta animada manhã, que 
contou com mais de 200 
participantes.

O MAIOR ARRAIAL 
DA CIDADE!

FAIPL

ESCOLA SECUNDÁRIA DE BENFICA

B.º PEDRALVAS | KAPAS | B.º CHARQUINHO

BAIRRO DA BOAVISTA

ESCUTEIROS | CLUBE FUTEBOL BENFICA

ESCUTEIROS | CLUBE FUTEBOL BENFICA
PONTO BENFICA | BAIRRO DO CALHARIZ

CLUBE FUTEBOL BENFICA

FAIPL FEDERAÇÃO ACADÉMICA
DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

FEDERAÇÃO ACADÉMICA
DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

B.º PEDRALVAS | KAPAS | B.º CHARQUINHO
B.º SANTA CRUZ

B.º PEDRALVAS | KAPAS | B.º CHARQUINHO
B.º SANTA CRUZ

KAPAS | B.º CHARQUINHO | B.º SANTA CRUZ
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ARRAIAIS DE BENFICA CALENDÁRIO

“Este programa é maravi- 
lhoso! Há muitas pessoas 
idosas que sem isto não viri-             
am à praia e ficavam meti-
das em casa, por isso acho 

que isto é ótimo. Gosto 
de tudo, dos passeios, das 
atividades, a hidroginásti-
ca na piscina e na praia, da 
ginástica na praia, porque as 
pessoas movimentam-se e é 
saudável! Também gosto das 
atividades à noite, em que 
as pessoas convivem, e se di-
vertem. É muito agradável e 
é saudável.”

PALMIRA SOUSA

O QUE DIZEM OS NOSSOS SENIORES...

“É a primeira vez que parti- 
cipo neste programa e estou 
a gostar! Gosto muito da 
animação à noite. Acho que 
é uma junta muito dinâmi-
ca. Vejo tudo no Facebook e 
também recebo muita infor-
mação. Esta semana aqui no 
Algarve é um bem para mui-
tas pessoas que de outra forma 
não teriam acesso a estar num 

hotel, descansadinhas, sem 
terem que fazer a refeição, 
ou a cama. Eu acho que para 
muita gente aqui esta é a úni-
ca forma de terem hipótese 
de viajar. Muitas vezes as pes- 
-soas estão limitadas ou por 
não terem condições, ou por 
não terem companhia ou até 
por estarem de canadianas e 
se não viessem de camione-
ta com companhia, nunca 
fariam esta atividade! Ainda 
ontem à noite observei uma 
senhora de bengala, mas que 
foi a que dançou mais a noite 
toda. E encostava a bengala!”

VÍTOR CABRAL

“Estes programas são maravi- 
lhosos. Tenho gostado imenso 
e já é o 3º ou 4º ano que ve- 

nho. Tudo muito bom, o pes- 
-soal da junta é muito simpáti-
co. Tenho gostado muito das 
festas aqui à noite, os passeios 
também têm sido muito bons! 
Está tudo muito bem orga-
nizado. Há sempre qualquer 
coisa para fazer, e conhece-se 
gente nova. É muito bom!”

SUSETE MARIA

“Este programa é muito bom. 
Só tenho a dizer bem! Partici-
pamos há muitos anos, desde 
o tempo em que íamos para 
a Praia das Maçãs. É muito 
importante manter estes pro-
gramas para os mais velhos.”

CELSO E MARIA NEVES
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* Sujeito a inscrição

EM JUNHO FAZEMOS O QUÊ? 

02QUI.SEX
14H00-04H00
ARRAIAL FAIPL
Campus IPL

10H30-12H30
GABINETE DE AVALIAÇÃO E 
ACONSELHAMENTO PARA A 
ATIVIDADE FÍSICA
Complexo Desportivo de Benfica

03.17.24SÁB
09H45
08.22.29QUA
18H45 
CLUBE DE CORRIDA 
E CAMINHADA 
Ponto de encontro: 
Complexo Desportivo de Benfica 

03SÁB
09H00-18H00
JOGOS ESCOLARES   
DE BENFICA - 3º MOMENTO*
Complexo Desportivo Benfica, 
Monsanto, Bairro da Boavista

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

18H00
COLOR PARTY*
Ginásio Complexo Desportivo de 
Benfica

17H00
FINAL DO TORNEIO 
FUTEBOL 7 - VETERANOS
Clube Desportivo Lisboa e Águias

20H00-02H00
ARRAIAL ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE BENFICA
Ringue Complexo Desportivo Benfica

4DOM
11H30 
CINEMA INFANTIL 
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
Auditório Carlos Paredes

05-10SEG-SÁB
18H00-22H00
CURSO MONITORES CAMPOS 
FÉRIAS*
Portas de Benfica

09.10SEX.SÁB
16H00-02H00
ARRAIAL BAIRRO   
DAS PEDRALVAS
Largo Central do Bairro

09.10.11.12
SEX.SÁB.DOM.SEG
16H00-02H00
ARRAIAL CLUBE KAPAS
Estrada dos Arneiros (sede dos 
Kapas)

16H00-02H00
ARRAIAL BAIRRO   
DO CHARQUINHO
Largo do Escondidinho

10.11.12
SÁB.DOM.SEG
16H00-02H00
ARRAIAL BAIRRO   
DE SANTA CRUZ
Bairro de Santa Cruz

10SÁB
10H00-19H00
MARATONA DE FUTEBOL 7
Clube Futebol Benfica

19H00
BENFICA AVENTURA*
MATA À NOITE 
Parque Silva Porto

11DOM
09H30
BENFICA AVENTURA*
RAPEL - BX ADVENTURE PARK 
Parque Silva Porto

13TER
12H00
ARRAIAL BAIRRO   
DA BOAVISTA
ALMOÇO DE SANTO ANTÓNIO
Bairro da Boavista

21QUA
18H45
FESTIVAL 
“A SARDINHA É LINDA” 
Piscina Complexo Desportivo 
Boavista

22.23.24.25
QUI.SEX.SÁB.DOM
GRANDE ARRAIAL   
DE BENFICA
PROGRAMA: WWW.JF-BENFICA.PT
Alameda Padre Álvaro Proença

23.24SEX.SÁB
09H00-18H00
BENFICA STREET MARKET
Estrada de Benfica (Junto ao Chafariz)

25DOM
10H00-17H00
FEIRA DA BAGAGEIRA
Junto ao Mercado de Benfica

30SEX
10H30
DESPORTO
UMA AULA EM CADA BAIRRO
Bairro do Charquinho

16.17SEX.SÁB
16H00-02H00
ARRAIAL ESCUTEIROS 57 CNE
Junto à Igreja de Benfica

16.17.18
SEX.SÁB.DOM
21H45
TEATRO AMADOR   
DE BENFICA 
BALADA DE OUTONO
Auditório Carlos Paredes

16H00-02H00
ARRAIAL CLUBE  
FUTEBOL BENFICA
Clube Futebol Benfica

17SÁB
07H00
BENFICA AVENTURA*
COASTEERING
Sesimbra 

16H00-02H00
ARRAIAL PONTO BENFICA
Bairro da Boavista

16H00-02H00
ARRAIAL BAIRRO   
DO CALHARIZ
Bairro do Calhariz

18DOM
07H00
BENFICA AVENTURA*
MINI CONCURSO PESCA 
EMBARCADA
Sesimbra 


