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+50 000
VISITANTES DO 

PALÁCIO BALDAYA 
NOS ÚLTIMOS 2 ANOS

+450
EVENTOS CULTURAIS 
NO PALÁCIO BALDAYA

3
MESES DE “CORCUNDA DE NOTRE 

DAME” NO AUDITÓRIO CARLOS 
PAREDES

+6 000
PRATICANTES 
DE DESPORTO 
NA FREGUESIA

+3 500
UTENTES NOS COMPLEXOS 
DESPORTIVOS DE BENFICA 

E DA BOAVISTA

Benfica em números
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CHEF FÁBIO BERNARDINO

+30
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DESPORTIVAS PRATICADAS 
NA FREGUESIA

1ª 
EDIÇÃO  

LISBOA CONNECTION FEST

1959
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DO CENTRO CLÍNICO 

DE BENFICA

2º
 ANIVERSÁRIO 

PALÁCIO BALDAYA
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CENTRO  
CLÍNICO  

RENOVADO

INÍCIO DA 2ª FASE DE  
REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO  

NA AV. GOMES PEREIRA

PARTICIPAÇÃO NAS  
COMEMORAÇÕES DO 2º ANIVERSÁRIO 

DO PALÁCIO BALDAYA

DEJETOS CANINOS  
NOS PASSEIOS E JARDINS

NOVA ILUMINAÇÃO  
PÚBLICA NAS 
PEDRALVAS

DESPEJOS DE MÓVEIS 
E LIXO NA VIA PÚBLICA

ESTREIA DO MUSICAL INFANTIL  
“O CORCUNDA DE NOTRE DAME”  
NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

ARÓMETRO
DE BENFICA

“Como evitar Desperdícios Ali-
mentares?” foi o tema de uma 
ação de sensibilização e educa-
ção para a Saúde e Alimentação 
Saudável, com a participação 
do Chef Fábio Bernardino, que 
decorreu no dia 26 de setembro 
no Mercado de Benfica, e que 
contou com mais de 50 parti-
cipantes.

Esta iniciativa, promovida 
em parceria pela Unidade de 
Cuidados na Comunidade 
Integrar na Saúde e pela Junta 

de Freguesia de Benfica, preten-
deu sensibilizar a comunidade 
para o combate ao desperdício 
alimentar, a alimentação sau-
dável e uma prática sustentável 
na culinária e alimentação em 
geral.

No final desta sessão, muito 
participada, e depois de ela-
borar 3 pratos, o chef deixou 
algumas receitas e dicas para 
uma alimentação saudável e 
sustentável e para a redução dos 
desperdícios alimentares.

MERCADO

CHEF FÁBIO 
BERNARDINO 
EM AÇÃO DE 
SENSIBILIZAÇÃO NO 
MERCADO DE BENFICA

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

OS NOVOS RITMOS 
E AS ROTINAS 
RETOMADAS
O REGRESSO ÀS AULAS É SEMPRE UM MOMENTO ESPECIAL 
PARA OS ALUNOS E AS FAMÍLIAS. É UM TEMPO DE 
RENOVADAS ESPERANÇAS, DE ALGUMAS INSEGURANÇAS  
E DE DESAFIOS PARA TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA.

Os clubes e as associações de Benfica são  
uma força cívica e comunitária vital, com  
a qual a Junta de Freguesia trabalha para 
reforçar a oferta e o envolvimento da 
comunidade nas suas atividades. 

Em Benfica, trabalha-se em sin-
tonia com este quadro de refe-
rência, que coloca as crianças, os 
jovens e as famílias no centro 
das preocupações e dos impul-
sos autárquicos de transforma-
ção das realidades para melhor. 
Foi assim nos transportes públi-
cos e tem sido assim na melhoria 
das condições para que as 
aprendizagens escolares decor-
ram da melhor forma possível.
Para além do quadro geral de 
valorização da escola pública 
dos últimos anos, em Lisboa, a 
Câmara Municipal e as Juntas de 
Freguesia têm procurado ir 
muito mais longe.
O reinício do ano escolar do 
ensino básico regista a reabertu-
ra de mais 7 escolas totalmente 
remodeladas, num investimento 
de 15 milhões de euros, com 
acréscimo de mais 500 vagas. 
Em 2020, este esforço vai pros-
seguir em mais 8 escolas do 1º 
ciclo do ensino básico, encetan-
do-se ainda um plano integrado 
de manutenções nas escolas in-
tervencionadas que assegure a 
sustentabilidade da qualidade 
das instalações. As escolas Ar-

quiteto Ribeiro Telles e Jorge 
Barradas, em Benfica, estão in-
cluídas neste plano de interven-
ção.
Em apenas 10 anos, Lisboa re-
cuperou 80 das 95 escolas do 1º 
ciclo, num investimento que su-
pera os 100 milhões de euros.
Este impulso reformador de 
Lisboa, prosseguirá agora para 
as escolas do 2º e 3º ciclo do 
ensino básico, cuja responsabili-
dade passou para o município 
no âmbito da descentralização 
de competências, e será extensi-
vo à ampliação da oferta de alo-
jamento universitário.
Lisboa é o maior polo universi-
tário e de investigação de Portu-
gal, com mais de 140.000 estu-
dantes no ensino superior, dos 
quais 4.000 são estudantes não 
nacionais. Benfica acolhe algu-
mas dessas instituições e os seus 
estudantes. Atentos às dinâmi-
cas da cidade e às necessidades 
de alojamento que se colocam 
aos estudantes e às famílias, o 
município, por sua iniciativa e 
em articulação com as freguesias 
e o governo, lançou um ambi-
cioso programa de reforço da 

No passado dia 13 de setem-
bro, Benfica foi um dos bairros 
por onde passou mais uma 
edição da Noite Branca de 
Lisboa.
Com início no Mercado de 
Benfica, que esteve aberto até 
às 20h00, o evento estendeu-
se depois à Avenida do Uru-
guai, com muitos dos estabe-
lecimentos comerciais a aderir 
à iniciativa e a abrir as suas 
portas noite fora.

Os vogais da Junta de Fregue-
sia de Benfica João Roseta 
(Mercados/Atividades Econó-
micas), Filipa Flor (Recursos 
Humanos/Ambiente) e Frede-
rico Sequeira (Desporto) mar-
caram presença na festa, que 
contou com a atuação de Dj’s, 
dos South River Jazz Band, e 
também dos embaixadores da 
Noite Branca, Wanda Stuart e 
Nuno Delgado.

COMÉRCIO

NOITE BRANCA
PASSOU DE NOVO
EM BENFICA

disponibilização de alojamento 
universitário.
Em tempo de regresso às aulas, 
nas suas diversas expressões, é 
oportuno desejar aos alunos, aos 
professores, aos auxiliares e às 
famílias, um bom ano letivo.
O reinício das aulas projeta-se 
também num importante reto-
mar de atividades do nosso mo-
vimento associativo, em que o 
desporto assume uma relevância 
social muito importante.
É nos nossos clubes desportivos 
que procuramos respostas de 
estilos de vida saudáveis ou da 
prática de desportos individuais 
ou de equipa. Benfica acolhe al-

guns dos mais relevantes clubes 
e associações desportivas da ci-
dade de Lisboa, com um contri-
buto inestimável dos seus diri-
gentes e das comunidades que à 
sua volta gravitam.
Os clubes e as associações de 
Benfica são uma força cívica e 
comunitária vital, com a qual a 
Junta de Freguesia trabalha para 
reforçar a oferta e o envolvi-
mento da comunidade nas suas 
atividades. Clubes mais fortes e 
mais participados são sinónimo 
de uma comunidade rica, dinâ-
mica e que está sintonizada com 
a construção de um futuro com 
qualidade de vida. É por isso que 
mantemos uma aposta sustenta-

da de apoio logístico e financeiro 
aos clubes desportivos do nosso 
território. O seu papel é impor-
tante para as pessoas e para a 
ambição de uso do espaço públi-
co, de valorização das atividades 
ao ar livre e de dinamização do 
território através de ofertas di-
versificadas. Aos que criam con-
dições para a existência de uma 
oferta de atividades desportivas 
diferenciadas e aos que partici-
pam nas oportunidades criadas 
pela excelência do nosso movi-
mento associativo, o nosso 
agradecimento pelo contributo 
que dão para a vida da nossa 
freguesia.
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MERCADO

 RUGBY NO MERCADO 
DE BENFICA

O Mercado de Benfica foi o cenário 
escolhido para gravar o anúncio 
da Sport TV para promoção das 

transmissões do Mundial de Rugby,  
a disputar no Japão

O anúncio foi protagonizado pelos 
“Lobos” Gonçalo Uva, Luís Pissarra 

e Gonçalo Foro. 

COMÉRCIO

BENFICA STREET FOOD FEST 
Está a chegar a primeira edição do Benfica Street Food Fest, que se 
realiza de 11 a 13 de outubro. Organizado pelo Quiosque Caricato 

com o apoio da Junta de Freguesia, é um festival totalmente dedicado 
à experiência da street food e que reúne os famosos steakburgers 

americanos, pizzas, hot dogs, hambúrgueres vegetarianos, entre outros.
O evento inclui Dj’s, atuações musicais ainda uma sessão de iniciação à 

prática de ioga. A entrada é gratuita.

EVENTOS

FESTIVAL IMINENTE
REGRESSA A MONSANTO

A música e a arte voltaram ao Panorâmico de Monsanto,  
de 19 a 22 de setembro, no Festival Iminente.

O evento foi criado pela galeria de arte Underdogs, de Vhils,  
numa co-produção com a Câmara Municipal de Lisboa,  

e é a segunda vez que acontece neste local.
Este ano, o cartaz contou com nomes como Common, Just Blaze,  

Mayra Andrade e Cachupa Psicadélica.

DANÇA

TARDES DANÇANTES 
EM BENFICA!

As tardes dançantes chegaram ao Palácio Baldaya  
e à Unisben - Universidade Intergeracional de Benfica!  

A iniciativa começou no dia 14 de setembro, e vai decorrer em várias 
datas, entre as 15h00 e as 18h00, até ao final do mês de novembro.

Traga a família, entre no ritmo e participe! A entrada é livre

ESPAÇO PÚBLICO

REQUALIFICAÇÃO 
DO PAVIMENTO  
NA AV. GOMES PEREIRA

AÇÃO SOCIAL

PROJETO RADAR 
CHEGA A BENFICA

Reabriu ao trânsito no passado 
dia 25 de setembro o troço 
entre a Estrada de Benfica e o 
cruzamento com a Rua Gene-
ral Morais Sarmento, onde 
decorreu a primeira fase da 
empreitada de reconstrução 
do pavimento na Av. Gomes 
Pereira, da responsabilidade 
da CML.

A segunda fase da obra iniciou 
logo no dia 26 de setembro, e 
tem uma duração de prevista 
de 18 semanas. Nesta fase, os 
trabalhos serão realizados por 
troços por forma por forma a 
garantir o acesso a garagens, 
veículos de emergência e dis-
tribuição aos lojistas e a mini-
mizar os constrangimentos 

aos moradores e comerciantes. 
Poderão, no entanto, existir 
constrangimentos momentâ-
neos no acesso às garagens em 
virtude da execução dos traba-
lhos.
A intervenção na Avenida 
Gomes Pereira, há muito rei-
vindicada por moradores e 

comerciantes, e que depois de 
concluída irá trazer grandes 
mais-valias para todos os que a 
utilizam, implica obras com-
plexas de reconstrução do pa-
vimento da faixa de rodagem, 
obras na rede de saneamento 
no subsolo e posterior pavi-
mentação da via.

Para minimizar o impacto 
desta obra no comércio local, 
a Assembleia de Freguesia de 
Benfica aprovou no passado 
dia 10 de setembro a Isenção 
Temporária das Taxas de Ocu-
pação de Espaço Público na 
Avenida Gomes Pereira.

Falar, escutar e cuidar são as pa-
lavras de ordem do projeto Ra-
dar, que agora chega à freguesia 
de Benfica. Esta é uma iniciativa 
pioneira que pretende ajudar a 
população com mais de 65 
anos, reconhecendo e atuando 
nas situações de isolamento so-
cial e solidão não desejada.
Integrado no programa “Lisboa, 
Cidade de Todas as Idades”, a 
prioridade é construir uma rede 
comunitária de radares, que vão 
desde os voluntários e vizinhos, 
passando pelos comerciantes 
locais, para detetar situações de 
risco nesta população sénior.
Atualmente, há mais de 132 mil 
habitantes em Lisboa com idade 

superior a 65 anos e, desse total, 
cerca de 85 mil vivem sozinhos 
ou acompanhadas de outra 
pessoa da mesma faixa etária. 
Além do papel das juntas de 
freguesia, como é o caso de 
Benfica, o projeto conta com a 
participação da Câmara Muni-
cipal de Lisboa, Santa Casa da 
Misericórdia, Instituto de Segu-
rança Social, Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo e Rede Social de 
Lisboa.
Os interessados em participar 
nesta comunidade devem enviar 
um email para projetoradar@
scml.pt ou contactar através do 
número de telefone 213263000.

SAÚDE

CENTRO CLÍNICO REABRE 
APÓS OBRAS DE RENOVAÇÃO
O Centro Clínico da Junta  
de Freguesia de Benfica já 
reabriu, após ter sido alvo  
de obras de requalificação  
e modernização durante os 
meses de agosto e setembro.

Este é um equipamento es-
sencial na freguesia e que está 
ao serviço da comunidade 
desde 1959, com a missão  
de proporcionar cuidados de 
saúde de qualidade e a preços 
reduzidos aos residentes em 
Benfica. O objetivo é que  
este seja também um serviço 
de maior proximidade.

O Centro Clínico, que agora 
se apresenta renovado, serve 
mais de 3.500 utentes em  
diferentes especialidades, 
sendo que algumas delas não 

são abrangidas pelo Serviço 
Nacional de Saúde.

Alergologia, Cardiologia, Der- 
m atologia, Oftalmologia e  
Ortopedia são algumas das 
consultas disponíveis neste 
Centro, gerido pela Junta de 
Freguesia, e no qual tem vindo 
a ser feito um enorme investi-
mento.

Destaque ainda para as con-
sultas gratuitas de enferma-
gem, que envolvem uma  
avaliação e estabelecem um 
plano de cuidados de enfer-
magem, para os diferentes pa-
cientes, nomeadamente com 
doenças como a diabetes ou 
hipertensão, e direcionadas 
também para a população 
idosa.

Composto por uma vasta 
equipa de profissionais quali-
ficados e com experiência, o 
Centro Clínico de Benfica 
possui todos os meios neces-
sários ao diagnóstico, trata-
mento e acompanhamento 
dos pacientes e das suas famí-
lias.

As marcações de consultas 
podem ser feitas por telefone 
através do 217 12 30 01 ou 
de forma presencial na Junta 
de Freguesia. 

Os horários são de segunda a 
sexta feira entre as 08h00 e as 
19h30, e aos sábados das 
09h00 às 13h00.

“CAF à descoberta” é o mote 
do Plano Anual de Atividades 
da CAF/AAAF (Componente 
de Apoio à Família e Ativida-
des de Animação e Apoio à 
Família) neste ano letivo que 
agora se iniciou. O objetivo é 

fazer uma “expedição” pelo 
mundo, numa descoberta das 
espécies e da biodiversidade, 
destacando as preocupações 
com a proteção ambiental.
As diferentes atividades pre-
vistas voltam a apostar na di-

versão e entretenimento, mas 
também na prática desportiva 
e artística, aliando a parte lú-
dica a uma componente peda-
gógica.
Este ano, o projeto Active 
Start tem uma novidade: a in-

A Câmara Municipal de Lisboa 
está a realizar no Bairro das 
Pedralvas algumas intervenções 
há muitas solicitadas pelos 
moradores e pela Junta de Fre-
guesia, para remodelação da 
iluminação pública e melhoria 
de acessibilidades no bairro.
A intervenção para remodela-
ção da iluminação pública, a 
decorrer desde a segunda sema-
na de setembro e com uma 
duração prevista de 6 meses, 
tem como objetivo melhorar as 
condições de iluminação pú-
blica das vias e áreas pedonais 

do bairro, mediante a instala-
ção de candeeiros equipados 
com luminárias eficientes em 
termos energéticos. Para além 
da instalação dos candeeiros, 
esta intervenção implica tam-
bém a realização trabalhos de 
modernização da rede de ilu-
minação pública.
Também na Rua 5 e na Rua 
Almirantes Campos Rodrigues 
está a decorrer desde o final de 
julho, uma intervenção para 
melhoria de acessibilidades 
viárias e pedonais, ordenamen-
to do estacionamento e requa-

lificação de pavimentos
Nestes dois arruamentos está 
prevista a reabilitação das pas-
sagens de peões, a repavimen-
tação das vias e a reconstrução 
dos pavimentos betuminosos 
de acordo com a avaliação do 
seu estado de conservação. Na 
Rua 5 está também a ser cons-
truído um acesso de emergên-
cia ao Lote 12, que era inexis-
tente. Na Rua Almirante 
Campos está previsto o reorde-
namento de estacionamento.

ESPAÇO PÚBLICO

NOVA ILUMINAÇÃO
E ACESSIBILIDADES 
NAS PEDRALVASEDUCAÇÃO

“CAF À DESCOBERTA” 
É O LEMA PARA 
ESTE ANO LETIVO

trodução da academia de ra-
diomodelismo, na pista de 
Monsanto. As crianças vão 
poder também praticar judo, 
natação, ioga, futebol, ginásti-
ca, râguebi, entre outras mo-
dalidades. O AtivArte, dire-
cionado para as crianças do 1º 
ciclo, também continuará a 
fazer parte deste programa, 
com atividades na área da 
música, dança e teatro.
Os Jogos Escolares de Benfica, 
que têm vindo a contar com 
uma grande adesão das várias 
instituições de ensino público 
e privado da Freguesia, terão 
este ano mais uma edição!
As crianças com idade pré-es-

colar e as crianças do 1º ciclo 
podem também iniciar-se nas 
tecnologias da comunicação 
(TIC), através do projeto 
Inf4kids/Benfica Digital, e par- 
ticipar em concursos de dese-
nhos digitais.
Os projetos das CAF/AAF são 
ferramentas fundamentais de 
combate ao insucesso escolar e 
fomentam hábitos para uma 
vida mais saudável. A Junta de 
Freguesia de Benfica promove 
também eventos destinados 
aos mais novos, como a Parada 
de Natal, Dia Mundial da 
Criança e Marchas Infantis de 
Benfica.
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ESPECIAL DESPORTO

DESPORTO EM BENFICA
A prática de desporto regular e a 
participação em atividades des-
portivas ao ar livre direcionadas 
às várias faixas etárias já faz parte 
do dia-a-dia de muitos dos mo-
radores da freguesia que encon-
tram perto de casa uma grande 
variedade de propostas para se 
manterem em forma.
Para além das instalações des-
portivas e das atividades dis-
ponibilizadas pela Junta de 
Freguesia, Benfica conta com 
vários Clubes e Associações 
Desportivas que dinamizam a 
nível local e nacional uma 
grande variedade de modali-
dades e reforçam a oferta de 
equipamentos à disposição de 
todos os utilizadores.
São mais de trinta modalidades 
desportivas praticadas diaria-

mente nos Clubes da Fregue-
sia, que para além de promove-
rem a vida saudável em Benfi-
ca, têm vindo a conquistar vá-
rios títulos e sucessos 
desportivos nas mais diversas 
modalidades.
Estes Clubes e Associações são 
a alma desportiva de Benfica e, 
contam por isso mesmo, com o 
apoio da Junta de Freguesia de 
Benfica nos seus mais diversos 
projetos.
Para acompanhar o início de 
mais uma época desportiva e 
aferir as necessidades dos clu-
bes, o Vogal do Desporto, Fre-
derico Sequeira, visitou recen-
temente as instalações de al-
guns dos emblemas da fregue-
sia e reuniu com os seus 
presidentes.

EM BENFICA NÃO FALTAM OPÇÕES PARA QUEM GOSTA DE PRATICAR DESPORTO E MANTER UM ESTILO 
DE VIDA ATIVO E SAUDÁVEL. ESTE MÊS FOMOS CONHECER OS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 
DA FREGUESIA.
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Na sua origem estão dois grupos de praticantes de 
desporto infantil e juvenil, centrados na Rua da 
Casquilha e Rua da Venezuela.
O xadrez é a grande referência e existe desde a funda-
ção. Atualmente, é a única modalidade em que o clu-
be é federado. O ADRC- Mata de Benfica participa 

em várias provas oficiais, desde 
os campeonatos distritais e na-
cionais de jovens até aos de ve-
teranos, maiores de 65 anos.
Desde 1998, organiza o Open 
de Xadrez de Benfica, em par-
ceria com o Pelouro do Des-
porto da Junta de Freguesia. Na sua sede, há uma Es-
colinha de Xadrez.
O voleibol, futsal, basquetebol e atletismo são as res-
tantes atividades promovidas pelo clube, cuja oferta 
é apenas para adultos e limitada a um número entre 
15 e 20 elementos por equipa. Os Campeonatos do 
Inatel formam o quadro competitivo do voleibol, 
basquetebol e futsal.
O clube participa regularmente em provas atléticas de 
estrada, individuais ou de estafetas por equipas. É a 
segunda modalidade em número de atletas inscritos.

ADRC - MATA DE BENFICA

APLIS - ACADEMIA DE PATINAGEM E DANÇA DE LISBOA 

ANO DE FUNDAÇÃO: 2019

MODALIDADES: patinagem artística

ATLETAS INSCRITOS: 19

  PAVILHÃO DA BOAVISTA E RINGUE ANTÓNIO 

LIVRAMENTO (JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA) 
 ACADEMIA.APLIS@GMAIL.COM 
 938 330 236

A Associação APLIS nasceu no final de março, 
por iniciativa de um conjunto de atletas e pais 
que não concordam com o foco altamente com-
petitivo que existe atualmente na patinagem ar-
tística.
O clube promove a união e colaboração entre os 
atletas e tem como lema vincit qui se vincit, ou 
seja, vence quem se vence. As crianças aprendem 
ao seu próprio ritmo, sem medo de cometer er-
ros, mas simultaneamente com vontade de supe-
ração pessoal.

Para complementar e desenvolver as competên-
cias artísticas essenciais à modalidade, o clube 
disponibiliza regularmente aulas de barra de chão 
e dança.
Os treinos acontecem no Pavilhão da Boavista às 
sextas (18h), sábados (17h) e domingos (14h) e, 
ainda, no ringue António Livramento às quartas 
(20h) e quintas (19h).
Os atletas, entre os 4 e os 17 anos, estão distribuí-
dos pelas classes de iniciação e competição. A pri-
meira aula é gratuita.

ANO DE FUNDAÇÃO: 1986

MODALIDADES: xadrez, voleibol, futsal, 
basquetebol e atletismo

ATLETAS INSCRITOS: 70 (xadrez)

 RUA ACTOR NASCIMENTO FERNANDES 1-A, 

 BAIRRO DE SANTA CRUZ DE BENFICA

 GERAL@MATADEBENFICA.COM 

 217 162 610  
 WWW.MATADEBENFICA.COM 
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A Associação Vermelho Virtuoso, que tem como 
modalidade única a Patinagem Artística, nasceu há 
três anos, a 15 de setembro de 2016, e conta atual-
mente com 70 atletas nos escalões de formação, dis-
tribuídos por várias faixas etárias e escalões.

Judite Gomes, antiga glória da patinagem artística, 
e fundadora da Associação, tem formado atletas e 
treinadores ao longo dos anos. As inscrições são efe-
tuadas no local dos treinos (Ringue da Junta Fre-
guesia Benfica), após a aula experimental. 

ASSOCIAÇÃO VERMELHO VIRTUOSO

ANO DE FUNDAÇÃO: 2016

MODALIDADES: patinagem artística

ATLETAS INSCRITOS: 70

  RINGUE ANTÓNIO LIVRAMENTO   

(JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA) 
 VERMELHOVIRTUOSOSLB@GMAIL.COM 
 934 711 181

Fundado em 1920, o clube desportivo Casa Pia 
Atlético Clube disputou o primeiro campeonato na-
cional da 1ª divisão, na época 1938-1939.

No ano da fundação, venceu sem derrotas os princi-
pais campeonatos: Distrital de Lisboa e Taça Associa-
ção. Aos 17 meses de vida, o Casa Pia tinha já efetua-
do três torneios no estrangeiro. A formação casapiana 
foi a primeira equipa portuguesa a jogar em Paris.
Sem campo próprio até 29 de agosto de 1954, data 
da inauguração do Estádio Pina Manique em Benfi-
ca, o Clube jogando por campos emprestados con-
seguiu um palmarés brilhante em Campeonatos 
Nacionais.   

Na época 2019/2020 regista a sua 70ª participação 
em campeonatos nacionais.
Na luta greco-romana são atualmente campeões na-
cionais individuais de Elite e Promessas.

CASA PIA ATLÉTICO CLUBE

CLUBE DE JUDO 2009

A necessidade de dar continuidade e manter viva a 
tradição da prática do judo em Benfica, fez nascer 
o Clube de Judo 2009, que tem vindo a desenvol-
ver a modalidade na freguesia.
Nos primeiros tempos, as atividades do Clube 
decorreram em diversos locais e sempre sem tape-
te fixo, tendo os judocas, dos mais jovens aos 
mais velhos, que montar e desmontar os tapetes, 
a cada treino. Este “ritual” acabou por tornar-se, 
entretanto, numa tradição do Clube.
Ao longo dos anos, os resultados têm vindo a ser 
muito positivos, com atletas a alcançarem vitórias 

em vários campeonatos, permitindo uma maior 
notoriedade do clube a nível local e nacional.
Além dos escalões mais jovens, nos últimos anos a 
novidade tem vindo a ser a integração de veteranos: 
antigos judocas ou praticantes que decidiram iniciar 
a modalidade numa idade mais avançada.
As aulas decorrem no Pavilhão da Escola Quinta 
de Marrocos (judo infantil e juvenil) e no Pavilhão 
da Junta de Freguesia de Benfica (judo para junio-
res, seniores e veteranos). As inscrições são feitas 
através de um contacto direto com os serviços do 
clube.

ANO DE FUNDAÇÃO: 1920
MODALIDADES: futebol, hóquei  
em campo, ténis de mesa e luta 
greco-romana
ATLETAS INSCRITOS: 555

 ESTÁDIO PINA MANIQUE 
 GERAL@CASAPIA-AC.PT 
 210 513 911

 WWW.CASAPIAAC.PT 

 

ANO DE FUNDAÇÃO: 2009

MODALIDADES: judo

ATLETAS INSCRITOS: 60

 SEDE - PALÁCIO BALDAYA,         

          ESTRADA DE BENFICA 701A 
 CLUBEJUDO2009@GMAIL.COM 
 932 023 464

 WWW.CLUBEJUDO2009.COM

ASSOCIAÇÃO “O COMPANHEIRO”

A Associação “O Companheiro” é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS), que apoia 
os reclusos, ex-reclusos e famílias. Desde 2012, de-
senvolve o “Projeto Desporto é Companheiro”, que 
utiliza a atividade desportiva regular como ferra-
menta de trabalho.

“O Companheiro” dispõe de uma equipa de Futebol 
de Rua, que tem participado em diversas competi-
ções, obtendo excelentes resultados, e é há seis anos 
promotora distrital desta modalidade.
Em novembro de 2017, foi a vez da criação de uma 
equipa de futsal sénior, que tem participado em di-
versos torneios, também com excelentes resultados.
As atividades de futebol de rua e natação desenvol-
vem-se em espaços da Junta de Freguesia de Benfica 
(Ringue António Livramento e Pavilhão e Piscinas 
do Bairro da Boavista), a equitação desenvolve-se 
na associação “Todos a Galope” e a atividade de 
musculação acontece num pequeno ginásio inseri-
do na associação.

ANO DE FUNDAÇÃO: 1987

MODALIDADES: futebol de rua, futsal, 
equitação, natação e musculação

ATLETAS INSCRITOS: 50

 AVENIDA MARECHAL TEIXEIRA REBELO 
 GAFD@COMPANHEIRO.ORG 
 217 160 018/ 911 934 918

  WWW.OCOMPANHEIRO.PT
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O Clube Desportivo Lisboa e Águias localiza-se na Boavis-
ta e dedica-se de corpo e alma ao futebol, desenvolvendo a 
modalidade, principalmente nos escalões mais jovens.
Na época de 2005-2006, disputou a 1ª divisão de Honra 
da Associação Portuguesa de Futebol.
Atualmente, o clube conta com cerca de 200 atletas inscritos.

CLUBE DESPORTIVO LISBOA E ÁGUIAS

CLUBE DE RADIOMODELISMO DE BENFICA

O CRB - Clube de Radiomodelismo de Benfica, ex-
plora atualmente a Pista de Radiomodelismo de 
Monsanto, e foi em 2018 distinguido pela FEPRA 
- Federação Portuguesa de Rádio Modelismo Auto-
móvel, como o 1º Clube de Radio Modelismo Au-
tomóvel em Portugal e representa em 2019, cerca de 
26% de todos os pilotos Federados. É também o 
clube de Rádio Modelismo Automóvel com mais 
associados em Portugal.
Integrada no Parque Florestal, a Pista de Radio Mo-
delismo de Monsanto, construída em 1982, foi uma 

das primeiras pistas fixas de Portugal e é hoje uma das 
pistas integrada no Campeonato Nacional: tem boxes 
cobertas com capacidade para 70 pilotos, compressor 
de ar comprimido com duas saídas, pista alcatroada 
com 400 metros de perímetro, palanque com 3 me-
tros para pilotagem e instalações sanitárias.
O Clube de Radiomodelismo de Benfica, tem prati-
cantes de todas as idades e a Pista de Monsanto é a 
casa de formação de vários campeões nacionais e 
vencedores de Taças de Portugal, além de vitórias a 
nível Internacional.

ANO DE FUNDAÇÃO: 1945

MODALIDADES: futebol

ATLETAS INSCRITOS: 200

  R. DAS ACÁCIAS A, BAIRRO DA BOAVISTA

   SECRETARIA.AGUIAS@HOTMAIL.COM 
   217 603 994

ANO DE FUNDAÇÃO: 2013

MODALIDADES: radiomodelismo

ATLETAS INSCRITOS: 127 (sócios)

  PARQUE DAS MERENDAS, CRUZ DAS OLIVEIRAS, 

PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO

 CRB.CLUBEMODELISMOBENFICA@GMAIL.COM 
 938 328 920

Fundado no dia 17 de junho de 1964, 
possui um campo relvado sintético de 
Futebol 7 e uma sala para a prática do 
kickboxing.
As inscrições nas modalidades devem 
ser feitas de forma presencial, através 
do preenchimento de um formulário 
na sede do clube.

CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO DO BAIRRO DA BOAVISTA

CLUBE FUTEBOL BENFICA

Apesar de ter sido fundado no ano de 1895, o clube foi 
reorganizado a 23 de março de 1933. Possui dois campos 
sintéticos, dois polidesportivos e um posto médico.
Com um palmarés invejável, o Clube Futebol Benfica já 
conquistou vários títulos de campeão nacional em várias 
modalidade e escalões: no futebol feminino, hóquei em 
patins, hóquei em campo, hóquei de sala e natação em 
águas abertas, além de ter vencido as Marchas de Lisboa 
(com a Marcha de Benfica) e vários torneios internacio-
nais.
Ao longo dos anos, o clube tem recebido várias condeco-
rações, tais como a Condecoração de Grande Cavaleiro da 
Ordem de Cristo, em 1949, e o Diploma de Utilidade 
Pública, em 1981.
As inscrições podem ser feitas na secretaria, das 15h00 às 
20h00.

ANO DE FUNDAÇÃO: 1964

MODALIDADES: futebol e kickboxing

ATLETAS INSCRITOS: 30

  POLIDESPORTIVO DO BAIRRO DA BOAVISTA,  
RUA DA AZÁLEAS, 2715-311 LISBOA

 217 608 353

  RUA OLIVÉRIO SERPA, N.º9 
   SECRETARIA@FUTEBOLBENFICA.COM

          CLUBE.FUTEBOL.BENFICA1933@GMAIL.COM 
   211 504 828 / 211 504 873

   HTTP://FUTEBOLBENFICA.COM/

SECÇÃO DE PATINAGEM ARTÍSTICA: 

   CFB.PATINAGEMARTISTICA@GMAIL.COM

   966 917 831 [ CONCEIÇÃO BRANCO ]

ANO DE FUNDAÇÃO: 1895

MODALIDADES: futebol, hóquei  
em campo, hóquei de sala, 
patinagem artística, tiro com 
arco, karaté, ginástica, tai chi, 
capoeira, kizomba e padel.

ATLETAS INSCRITOS: 1000
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Fundado a 1 de maio de 1969, o Grupo Cultural Re-
creativo e Desportivo “Os Kapas” é uma Instituição de 
Utilidade Pública, que organiza torneios de rummy, 
sueca e dominó.

Atualmente têm uma equipa de futsal, no escalão de 
iniciados, que conta com 12 atletas inscritos. Tem con-
seguido obter bons resultados, com alguns troféus em 
várias provas.

GRUPO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO “OS KAPAS”

GRUPO DESPORTIVO DE DIREITO

Fundado por um grupo de amigos e estudantes da 
Faculdade de Direito de Lisboa que se lembrou, no 
início dos anos 50, de formar um clube de rugby 
para jogar ao fim-de-semana.
Ao início, o rugby jogava-se em campos sem relva, 
de terra, duros e até com algumas pedras, mas isso 
não era problema naqueles tempos já que o gosto 

pelo jogo, a amizade e o convívio entre os jogado-
res tudo superava.
Em meados dos anos 60, criaram-se as primeiras 
equipas jovens, já que até aí só existia competição 
para os escalões de juvenis e juniores. Nos anos 70, 
já com a sua equipa sénior constituída por jogado-
res formados no clube, o Grupo Desportivo Direi-
to foi pioneiro em digressões ao Reino Unido.
Em abril de 1995, com a inauguração do comple-
xo Desportivo de Monsanto, o GDD tornava-se o 

primeiro clube de rugby a ter instalações próprias.
O complexo Desportivo de Monsanto conta com 
um clube house, onde está instalado o restaurante 
1º Direito e a secretaria do clube, um campo relva-
do, um campo sintético de última geração, balneá-
rios de apoio aos dois campos de jogo e um ginásio.
Comum palmarés invejável, nos últimos anos o 
Grupo Desportivo Direito tem sido o clube a for-
necer mais jogadores às diferentes seleções nacio-
nais de Rugby.

ANO DE FUNDAÇÃO: 1969

MODALIDADES: rummy, sueca,  
dominó e futsal

ATLETAS INSCRITOS: 12

 RUA DOUTOR JOÃO DE BARROS, 14 C/V

 RAMYKAPAS@GMAIL.COM

 965 168 284

ANO DE FUNDAÇÃO: início anos 50

MODALIDADES: Rugby

ATLETAS INSCRITOS: 425

  COMPLEXO DESPORTIVO DE MONSANTO,        

ALTO DA BOAVISTA, PARQUE FLORESTAL   

DE MONSANTO 

 SECRETARIA@GDD.PT 

 217 647 242

  WWW.GDD.PT

Dedicada ao Roller Derby, foi a última equipa des-
ta modalidade a nascer em Lisboa. Este é um des-
porto cheio de garra e jogado por 10 skaters em 
pista oval - 5 de cada equipa – sendo maioritaria-
mente feminino e com grande ascensão em todo o 
mundo.

O equipamento necessário para a prática de roller 
derby inclui os patins de rodas paralelas (quad), ca-
pacete, joelheiras, cotoveleiras e boqueira. 
Os treinos realizam-se numa pista oval, no Ringue 
da Junta de Freguesia de Benfica e no Pavilhão da 
Boavista.  

LISBON GRRRLS ROLLER DERBY

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA

ANO DE FUNDAÇÃO: 2013

MODALIDADES: Roller Derby

ATLETAS INSCRITOS: 20

  RINGUE ANTÓNIO LIVRAMENTO (JUNTA DE 

FREGUESIA DE BENFICA) E PAVILHÃO DA 

BOAVISTA

 LISBON.ROLLERDERBY@GMAIL.COM 

  COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA E COMPLEXO DESPORTIVO DO BAIRRO DA BOAVISTA
          (BENFICA: AV. GOMES PEREIRA, 17 | BOAVISTA: R. DAS ACÁCIAS A, BAIRRO DA BOAVISTA)

Piscinas
MODALIDADES: Hidroginástica, 
Hidroterapia, HidroSenior, 
HidroPower, Aquazone, 
Hidrodeep, Hidrocircuito, Deep 
Fit Power, Aquapilates, Hidro 
Hit’s, Aquazumba, Reabilitação, 
Natação para bebés, Natação 
crianças/jovens, Natação 
adultos, Utilização livre

Ginásio 
MODALIDADES: CardioPower, 
Pilates, Circuito, Ginástica 
Senior, Zumba, Ginástica 
Infantil, Ioga Kids, Ioga, Step 
Local, Judo Infantil, Aikido, 
Localizada, GAP, Cross Force, 
Mind & Body, Parkour

  RINGUE ANTÓNIO LIVRAMENTO
          (COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA)

Neste espaço treinam algumas das 
entidades desportivas da freguesia, 
tais como a Associação “O 
Companheiro”, Lisbon Grrrls 
Roller Derby, Vermelho Virtuoso, 
Associação APLIS e serve também 
a necessidade de utilização por 
parte de particulares da freguesia 
de Benfica.

  BX ADVENTURE PARK
          (PARQUE SILVA PORTO)

Este espaço possui equipamentos 
para escalada, rapel, slide, 
arborismo, slackline e tiro com 
arco. Funciona mediante 
marcação para  festas de 
aniversário, visitas escolares, 
teambuilding e campos de férias.

COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA
   COMPLEXODESPORTIVO@JF-BENFICA.PT

   217 123 004

COMPLEXO DESPORTIVO DA BOAVISTA
   BOAVISTA@JF-BENFICA.PT

   210 455 135

BX ADVENTURE PARK
   BX@JF-BENFICA.PT

   WWW.JF-BENFICA.PT

DESPORTO
É EM BENFICA!
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SAÚDE

CICLO DE ENCONTROS DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL
“´É Depressão ... Como saber? O que fazer? ” é o tema de mais um 

encontro do Ciclo de Encontros do Núcleo de Saúde Mental a realizar a 
23 de outubro, pelas 17.30h, no Auditório Carlos Paredes.

Com este encontro, que conta com a Dra. Manuela Silva e o Prof. Paulo 
Sargento como oradores, pretende criar-se um momento de partilha de 
informação, abordando o tema da Depressão, com debate e espaço para 

questões por parte do público.
Esta iniciativa, com entrada livre é dirigida a toda a população.

Inscrições em www.is.gd/saudementaljfb

CULTURA

 DIA MUNDIAL DA MÚSICA 
NO JARDIM DO EUCALIPTAL

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Música, o Jardim do 
Eucaliptal recebeu no passado sábado, dia 5 de outubro, a Orquestra da 
Associação Musical e Artística Lourinhanense, com um espetáculo de 

tributo ao Pop / Rock e Jazz dos anos 70 e 80!
O Dia Mundial da Música existe desde 1975 e foi instituído pelo Interna-

tional Music Council, da UNESCO.

CULTURA

“VIAGENS NA MINHA TERRA” 
RUMA A SANTIAGO DE COMPOSTELA

A próxima atividade do programa “Viagens na Minha Terra” 
acontece de 1 a 3 de novembro, com uma viagem até Santiago 

de Compostela, e paragens em Vigo e Pontevedra, além da visita à 
Catedral de Santiago, na Galiza.

As inscrições têm lugar no Palácio Baldaya. Participe!

CULTURA

RUI DAVID, ROGÉRIO CHARRAZ 
E BERG NO PALCO DO AUDITÓRIO 
CARLOS PAREDES EM OUTUBRO

O verão já acabou, mas não 
vale a pena ficar triste, porque 
o início do outono traz um 
novo ciclo de grandes concer-
tos no Carlos Paredes!
A nova temporada traz a Ben-
fica Rui David, que apresenta 
o seu álbum de estreia “Con-
traluz”, no próximo dia 12 de 
outubro às 21h30. O concerto 
tem o grande Jorge Palma 
como convidado especial, 

uma figura incontornável do 
panorama musical português.
Quem também vem a Benfica 
apresentar o mais recente 
trabalho é Rogério Charraz, 
num concerto que representa 
uma viagem pelo passado, 
presente e futuro de um dos 
cantautores mais talentosos 
da sua geração, e que assinala 
o seu 40º aniversário. No dia 
19 de outubro, vai ser possível 

CULTURA

“CORCUNDA DE NOTRE DAME” EM 
CENA NO AUDITÓRIO CARLOS PAREDES
Até ao final do ano, o Audi-
tório Carlos Paredes tem uma 
proposta dedicada aos mais 
novos. Aos fins-de-semana, 
estará em cena o musical in-
fantil “ O Corcunda de Notre 
Dame”. A história conquistou 
sucesso através de um filme da 
Walt Disney, mas foi adaptada 
da obra original do escritor 
francês, Victor Hugo.

A “Caixa de Cena”, a nova 
companhia de teatro residente 
no Auditório Carlos Paredes, 
apresenta agora uma adapta-
ção musical, naquela que é a 
primeira produção do grupo 
neste espaço.
Interpretada por dez atores 
e com uma banda sonora 
original, a peça conta a história 
de Quasimodo e Esmeralda, 

marcada pela luta contra a xe-
nofobia e a diferença em Paris.
Além das sessões para o públi-
co em geral, há também ses-
sões especiais para as escolas.
Os bilhetes estão à venda 
em www.bol.pt e as reservas 
podem ser feitas através  
do email: geral@caixadecena.
pt ou telefone 915834291.

PALÁCIO BALDAYA

PALÁCIO 
BALDAYA ESTÁ 
DE PARABÉNS!
O SEGUNDO ANIVERSÁRIO DO PALÁCIO BALDAYA FOI 
CELEBRADO COM ATIVIDADES PARA TODOS OS GOSTOS 
E IDADES. TEATRO, CINEMA, CONCERTOS, ENTRE OUTRAS 
ATIVIDADES, PREENCHERAM O MÊS DE SETEMBRO.

O Palácio Baldaya reabriu em 
2017 e, dois anos depois,  
foram já realizados mais de 
450 eventos culturais, 100 
conferências, 150 atividades 
ligadas à biblioteca e ludoteca, 
além de 20 feiras e mercados. 
No total, mais de 50 mil  
visitantes já passaram por este 
emblemático e renovado edifí-
cio.
A data foi assinalada com 
propostas que incluíram noi-
tes de cinema ao ar livre, com 

os filmes “O Regresso de Mary 
Poppins” e o “Leão da Estrela”, 
em exibição na 8ª edição do 
“Benfica ao Luar”, um even-
to com entrada gratuita para 
aproveitar as noites quentes de 
verão.
No teatro, esteve em cena a 
peça “Os Maias (Os Amores 
de Carlos da Maia por Maria 
Eduarda)”, uma adaptação 
teatral da obra original de Eça 
de Queiroz, protagonizada 
pelo Grupo de Teatro Amador 

de Benfica e dirigida e encena-
da por Benjamim Falcão.
Uma história intemporal ba-
seada na obra de um dos 
grandes nomes da literatura 
portuguesa. E por falar em 
grandes nomes, mas na músi-
ca, o fadista Ricardo Ribeiro 
também passou por Benfica, 
ele que é um dos mais destaca-
dos valores de uma jovem ge-
ração de fadistas portugueses. 
Um espetáculo com entrada 
livre, ao qual o público não 

faltou, para conhecer as can-
ções do novo disco do cantor: 
“Respeitosa Mente”.
Dos sons do fado para os 
blues e para o folk, com o 
Lisboa Connection Fest, um 
festival inovador que preten-
de colocar Lisboa no circuito 
internacional destes dois esti-
los musicais. Além dos con-
certos, o evento contou com 
uma street food, sunset com a 
animação de DJ e uma expo-
sição fotográfica.

Revivemos ainda o espírito 
dos anos 50 e 60, com as ta-
tuagens, penteados e roupas 
vintage, concertos com muito 
rock e uma exposição de carros 
e motas clássicas, que invadi-
ram e animaram o Palácio 
durante o Baldaya Vintage 
Fest.
Parabéns ao Baldaya! As ativi-
dades não se esgotam nestas 
comemorações e, por isso, es-
teja atento à agenda.

PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL
BENFICA 

OUT
DEZ

OUTUBRO

NOVEMBRO

AUDITÓRIO CARLOS PAREDES 
15,16,22,23 SEX,SÁB

15SEX21H30 ANABELA 22SEX21H30 MARA PEDRO

16SÁB21H30 
MESTRE VITAL ASSUNÇÃO

23SÁB21H30
LENA SILVA

12SÁB21H30 RUI DAVID CONVIDADO ESPECIAL JORGE PALMA

19SÁB21H30 ROGÉRIO CHARRAZ

26SÁB21H30 BERG

OU
T/

DE
Z

ouvir canções como “Porto de 
Abrigo”, “Grito Vagabundo”, 
“Põe de lado o GPS” ou “O 
Submarino Irrevogável”.
O mês de outubro termina 
com Berg a subir ao palco, 
no dia 26, ele que é uma das 
melhores vozes portuguesas 
da atualidade. O músico e 
compositor nasceu em Ango-
la, cresceu no Porto e viveu 
na Suíça. Integrou a banda 
de Rui Veloso e participou 
em álbuns de Boss AC, Rita 
Guerra, Nuno Guerreiro, 
Pedro Abrunhosa e GNR. 
Lançou o seu primeiro álbum 
a solo em 1999.
Em 2014, concorreu e venceu 
a primeira edição do Fator X 
em Portugal, o que impulsio-
nou a sua carreira a solo. Em 
2016, lançou o seu primeiro 
álbum totalmente em portu-
guês.
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5SÁB 10H00 - 18H00
FEIRA DO ARTESANATO 
DE BENFICA
Rua das Garridas*

5SÁB 16H00
DIA MUNDIAL DA MÚSICA 
ORQUESTRA DA ASSOCIAÇÃO 
MUSICAL E ARTÍSTICA 
LOURINHANENSE
Jardim do Eucaliptal*

11,12,13 
SEX/DOM 12H00-23H00
BENFICA STREET FOOD FEST
Praça do Fonte Nova*

12,19,26SÁB 9H30
CLUBE DE CORRIDA  
E CAMINHADA
Complexo Desportivo de Benfica
Gratuito
 

17/20QUI/DOM
MERCADO À MODA ANTIGA
Estrada de Benfica (junto Baldaya)*

27DOM 10H00-18H00
FEIRA DA BAGAGEIRA
Mercado de Benfica*

31 OUT/2 NOVQUI/DOM
BENFICA AVENTURA
SURVIVOR, AUTONOMIA TOTAL
Serra da Lousã
Inscrições: bx@jf-benfica.pt

13,20,27DOM 15H00

12,19,26 SÁB 11H00
MUSICAL INFANTIL 
O CORCUNDA DE NOTRE DAME
Bilhetes: (Geral): Adulto 10€ / Criança 8,50€; 
Palcos de Benfica: Adulto 8€ / Criança 6,80€

12SÁB 21H30
MÚSICA | RUI DAVID COM JORGE 
PALMA COMO CONVIDADO 
ESPECIAL
Bilhetes: Geral: 10€; Palcos de Benfica: 8€

13DOM 11H30
CINEMA-INFANTIL 
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
Bilhetes: Geral: 3€; Palcos de Benfica: 2,40€

19SÁB 21H30
MÚSICA | ROGÉRIO CHAR RAZ
Bilhetes: Geral: 8€; Palcos de Benfica: 6,40€

23QUA 17H30
ENCONTROS DE SAÚDE MENTAL
DEPRESSÃO
Entrada livre mediante inscrição

26SÁB 21H30
MÚSICA| BERG
Bilhetes: Geral: 8€; Palcos de Benfica: 6,40€

ATÉ 20 OUT
EXPOSIÇÃO
TAPEÇARIAS JANELAS TÊXTEIS 
REVISITADAS
Sala Desembargador*

17 OUT/17 NOV
EXPOSIÇÃO
 TRABALHOS DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE FAMÍLIAS PARA 
A INTEGRAÇÃO DE PESSOA 
DEFICIENTE
Sala Joana Baldaya*

2QUA 17H00-18H00
HISTÓRIAS NA LUDOTECA
A FLAUTA MARAVILHOSA 
DE ANTÓNIO MOTA**

5SÁB 17H00
TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA 
Entrada livre*

9QUA 17H-18H
HISTÓRIAS NA LUDOTECA
A LEBRE E A TARTARUGA 
DE LA FONTAINE**

11/13SEX/DOM 
9H00 – 20H00
REBOOT NEW MEDIA AND 
DIGITAL ART FESTIVAL*

13,27DOM 11H00 - 12H30
SARAU POÉTICO (IN-FINITA)
Biblioteca*

13DOM 15H00 - 16H00
LANÇAMENTO DO LIVRO 
“REFLEXOS NO OLHAR”  
DE NATÁLIA MATOS GOMES  
(IN-FINITA)
Biblioteca*

18SEX 18H30 - 20H00
CLUBE DE LEITURA
Biblioteca
Entrada livre mediante inscrição:  
geral@oficinaeditax.com

19SÁB 15H00 - 18H00
TARDES DE POESIA
Sala do Desembargador*

20,27DOM 15H - 18H
TARDES DANÇANTES
Salão Nobre*

23QUA 17H-18H
HISTÓRIAS NA LUDOTECA
O GATO COMILÃO 
DE PATACRÚA**

26SÁB 10H00-12H00
VIVAFIT BENFICA – AULA 
ABERTA C/ VÁRIAS 
MODALIDADES
Jardim
Entrada livre mediante inscrição

27DOM 15H00 - 16H00
LANÇAMENTO DO LIVRO 
“VERSOS E REVERSOS” DE 
CELSO CORDEIRO (IN-FINITA)
Biblioteca*

30QUA 17H-18H
HISTÓRIAS NA LUDOTECA
MIMI E A CASA ASSOMBRADA 
DE KORKY PAUL**

31QUI  
14H00 – 18H00 - 00H00
ESCAPE ROOM 
PALÁCIO DO OUTRO MUNDO
Entrada Livre mediante inscrição: 
mariopalma@jf-benfica.pt

* Entrada Livre

**  Entrada livre mediante inscrição /m3 
Inscrições: tatianacarmo@jf-benfica.pt ou 
212 696 799

EM OUTUBRO FAZEMOS O QUÊ? 


