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NOVAS
COMPETÊNCIAS,
MAIOR
PROXIMIDADE
Mais de 3 milhões
de euros para Benfica
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HABITAÇÃO SOCIAL

COMÉRCIO

50 NOVAS CASAS
ENTREGUES NO BAIRRO
DA BOAVISTA Pág. 4

MERCADO
DE BENFICA TEM
NOVO SERVIÇO
DE ENTREGAS
AO DOMICÍLIO Pág. 5

Um novo conceito de
habitação municipal de
qualidade, que aposta na
construção sustentável, na
qualidade dos materiais e na
eficiência enérgica.

EVENTOS

LISBOA IDADE
VEM AÍ O FESTIVAL
QUE JUNTA AS FAMÍLIAS

O Jardim da Quinta da Granja vai receber nos dias 31 de maio,
1 e 2 de junho, o Festival LisBoa Idade – Junta a Família, com Áurea,
Jimmy P, Luís Represas e Domi, como cabeças de cartaz. Pág. 9
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Benfica em números
50

NOVAS CASAS
ENTREGUES NO BAIRRO
DA BOAVISTA

2

PROJETOS VENCEDORES
PARA BENFICA
NO OP 2019

2,6

MILHÕES DE EUROS DE
INVESTIMENTO NA OBRA DA
ESTAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR/LUZ

+1500
PARTICIPANTES EM
FÉRIAS DE VERÃO
DA CAF/AAAF

2ª

EDIÇÃO DO
“DESPORTO EM FESTA”

CIDADANIA

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO DE
LISBOA: APROVADOS
DOIS PROJETOS
PARA BENFICA!

ARÓMETRO

DE BENFICA

PERCURSO DO 765
PROLONGADO ATÉ
PORTAS DE BENFICA

JUNTA ADQUIRE
NOVAS VARREDORAS
MECÂNICAS

COMEMORAÇÕES
DO DIA MUNDIAL
DA DANÇA

Já são conhecidos os 19 projetos vencedores da edição de
2018/2019 do Orçamento
Participativo de Lisboa e Benfica está na lista, com duas
propostas aprovadas!
A Requalificação do Campo
de Jogos do Agrupamento de
Escolas de Benfica foi o segundo projeto mais votado desta
edição do OP, com 2672 votos
e o projeto para a criação de um
Parque Canino, no bairro das
Pedralvas, também foi aprovado, com 489 votos.
No total, a Câmara Municipal
de Lisboa vai investir 2,5

milhões de euros, distribuídos
pelos 19 projetos vencedores
desta 11ª edição do Orçamento
Participativo. Destas propostas,
quatro são consideradas estruturantes, e vão receber 300 mil
euros, enquanto as restantes vão
ter acesso a uma verba de 100
mil euros.
A próxima edição do Orçamento Participativo vai ter
novidades. O valor disponível
vai duplicar para 5 milhões
de euros e, em ano de “Lisboa
Capital Verde da Europa”, os
projetos terão de estar relacionados com a agenda ambiental
da cidade.
MOBILIDADE

NOVO SERVIÇO
DE ENTREGAS DO MERCADO
DE BENFICA

DESTRUIÇÃO
DE TROTINETES
ELÉTRICAS

CARREIRA DE BAIRRO
DE BENFICA

ENTREGA DE CHAVES
DE 50 HABITAÇÕES
NO BAIRRO DA BOAVISTA

INCUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS
DE COLOCAÇÃO DE CAIXOTES
DO LIXO NO EXTERIOR

No dia 22 de abril realizaramse os primeiros testes de percurso da futura Carreira de
Bairro de Benfica, com a Carris, a CML, acompanhados
pela presidente da Junta de
Freguesia de Benfica, Inês
Drummond e os vogais Carla
Rothes e Ricardo Marques.
O serviço de Carreiras de
Bairro, iniciado em 2017, tem
como objetivo reforçar a mobi-

lidade local, criando complementaridade junto da restante
rede de carreiras já existente.
A Carreira de Bairro, a lançar
brevemente em Benfica, irá
passar por todos os bairros da
freguesia e pretende aproximar
a população às infraestruturas e
serviços mais importantes como escolas, centros de saúde,
mercado e estações de metro e
de comboio.
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HORAS
DA MARATONA
DE FUTSAL

57

40

PARTICIPANTES NA
1ª INICIATIVA DO “VIAGENS
NA MINHA TERRA”

PARTICIPANTES
NA AVENTURA
NO RIO PAIVA

5

EUROS VALOR EM COMPRAS
MÍNIMO PARA SERVIÇO
“ENTREGAS AO DOMICÍLIO”

+1300
PESSOAS NO
JUNTA-TE AO
JAZZ BENFICA

EDITORIAL - INÊS DRUMMOND

NOVAS
COMPETÊNCIAS,
MAIOR SINTONIA
COM AS PESSOAS
DESCENTRALIZAR É QUERER ESTAR MAIS PRÓXIMO
PARA RESPONDER SEM PERDER A NOÇÃO DE CONJUNTO
Lisboa foi pioneira na delegação
de competências e de meios para
as suas freguesias com o foco
nas pessoas e nos territórios.
Ao longo dos últimos anos,
consolidámos um caminho de
proximidade dos serviços, identificámos áreas em que precisávamos de melhorar e agora vamos dar um renovado impulso à
descentralização de competências da Câmara Municipal de
Lisboa para as freguesias.
Benfica assume esse desafio de
fazer mais próximo, fazer melhor e estar sintonizada com as
realidades e as dinâmicas dos
nossos bairros.
É assim que assumimos novas
competências e recursos na limpeza urbana e no desenvolvimento de projetos nas áreas sociais, requalificação de equipamentos desportivos e culturais e
na requalificação do espaço público tendo em vista a melhoria
de alguns espaços verdes e da
acessibilidade e mobilidade urbana.
O espaço público é um palco
vital da nossa vida e das dinâmi-

cas comunitárias, razão maior
para continuarmos a valorizá-lo
através de iniciativas que o qualifiquem, que o dinamizem e que
contem com o contributo de
todos na sua preservação.
A limpeza urbana é um dos
pressupostos da fruição do espaço público da nossa freguesia
que queremos melhorar. A Junta, com as novas competências,
assume um papel maior na recolha de resíduos indevidamente
colocados junto dos ecopontos
de superfície, dos ecopontos
subterrâneos e dos vidrões. Esta
ambição contará com o contributo de duas novas varredoras
mecânicas, de uma nova carrinha de caixa aberta e o reforço
dos meios humanos empenhados na prestação deste serviço
de higiene urbana. Mais competências, mais meios e mais financiamento resultante da taxa turística em resultado da defesa
dos interesses da freguesia de
Benfica no quadro da descentralização de competências e dos
meios de suporte. Benfica tem
muitos pontos de interesse, não
é uma freguesia turística de pri-

meira linha, mas vai receber recursos financeiros resultantes da
taxa paga pelos turistas que nos
visitam.
A conjugação da renovada capacidade de resposta, com o sentido cívico positivo de cada um,
permitirá ter um espaço público
em linha com os desafios de
Lisboa como Capital Verde Europeia 2020.
Com o novo contrato de delegação de competências, Benfica
vai desenvolver projetos como o
Bairro 100% Seguro, a Escola
100% Segura, a Requalificação
de Equipamentos/Espaço Publico, a Casa Aberta - Habitação,
a valorização dos Equipamentos
Desportivos com os olhos postos na Lisboa Capital Europeia
do Desporto 2021, os Direitos

Sociais e os Projetos Especiais
orientados para a melhoria da
qualidade de vida e do ambiente.
Em todas estas áreas há uma linha de sustentabilidade do trabalho da Junta de Freguesia de
Benfica na concretização de respostas para as pessoas e para o
território, que não é, nem será
condicionada pelos processos
eleitorais em curso. Este é o
nosso compromisso com aqueles que nos elegeram e é isso que
se espera e exige daqueles que
elegemos. Quarenta e cinco anos
depois de abril, não é admissível
que a Comissão Nacional de
Eleições imponha a “lei da rolha” na informação das Juntas
de Freguesia em relação à publicitação do que é feito e dos serviços que estão ao dispor dos

cidadãos com o argumento que
tal influenciará o seu sentido de
voto nas eleições europeias. Devido a essa posição da CNE, o
Jornal B não se publicou nos últimos dois meses. Esta espécie
de suspensão da Democracia é
retrógrada, desfasada das dinâmicas da sociedade e já foi contrariada pelo Tribunal Constitucional. Urge mudar esta
legislação que, com esta interpretação abusiva da CNE, desconsidera a inteligência dos cidadãos.
Por nós, continuamos a trabalhar e a sintonizar as respostas
com as pessoas, com os nossos
bairros e com a afirmação de
Lisboa como território de referência de qualidade de vida e
sustentabilidade.

Benfica assume esse desafio de fazer
mais próximo, fazer melhor e estar
sintonizada com as realidades
e as dinâmicas dos nossos bairros.
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DESPORTO

DESPORTO

BENFICA AVENTURA
NO RIO PAIVA

MARATONA FUTSAL

A já tradicional Maratona de Futsal decorreu no passado dia 17 de maio,
no Complexo Desportivo de Benfica, e contou com a participação de 12
equipas.
A prova, que durou 12 horas, prolongou-se noite dentro e só terminou
às 9h da manhã, do dia seguinte, com a equipa TokMágico a sagrar-se
vencedora.
A iniciativa contou com a presença dos Vogais do Desporto, Frederico
Sequeira e da Cultura e Educação, Ricardo Marques.

Passadiços no Rio Paiva e rafting foi a proposta para o mês de março
do Benfica Aventura!
Cerca de 40 participantes aceitaram o desafio e foram até à zona de
Arouca, Espiunca e Serra da Freita para um fim de semana de muita
adrenalina, aventura, ar puro e paisagens inesquecíveis!
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CONCERTO
JOÃO GIL

PATINAGEM ARTÍSTICA DO FÓFÓ DE PARABÉNS!

Realizou-se dia 22 de abril, às
21h, no Salão Nobre da Junta de
Freguesia de Benfica, a Assembleia
de Freguesia de Benfica - Sessão
Ordinária.

A patinagem artística do Clube Futebol Benfica está de parabéns pelos
resultados obtidos no início da sua época competitiva, onde obteve
um honroso 2ª lugar na Taça Cidade de Lisboa em Patinagem livre/II
categoria e 3 pódios (3º lugar - Escalão Bambis, 1º e 3º lugares - Escalão
Iniciadas) no Torneio Jovem APL esperanças da pela Associação de
Patinagem de Lisboa
Parabéns atletas!

Integrado nas comemorações
do 25 de Abril, o Auditório Carlos
Paredes esgotou no passado dia
24 de abril para ouvir João Gil,
num concerto intimista, repleto
de músicas intemporais, histórias,
conversas e partilhas!

O Mercado de Benfica é o primeiro da rede “Mercados de
Lisboa” a disponibilizar o serviço de entregas ao domicílio,
um projeto promovido pela
Câmara Municipal de Lisboa
e pela Junta de Freguesia de
Benfica.

A cerimónia de entrega das
casas foi presidida por Fernando Medina, presidente da
Câmara Municipal de Lisboa,
por Paula Marques, vereadora
da Habitação e Desenvolvimento Local e pela presidente da Junta de Freguesia de
Benfica, Inês Drummond.
O Mercado de Benfica já tem
Serviço de Entregas ao Domicílio!
Disponível para clientes particulares e profissionais da restauração desde o dia 15 de

freguesia, o que, no entanto,
não significa necessariamente
a entrada do estacionamento
tarifado e regulado pela EMEL
em toda a freguesia.
Neste sentido, é importante
esclarecer que, independentemente da aprovação do novo zonamento da EMEL para toda a
freguesia, continua a existir por
parte da CML o compromisso
de avançar para a implementação do estacionamento tarifado em cada zona/rua, apenas
com a aprovação da Junta de
Freguesia de Benfica, que irá,
à semelhança do que aconteceu
na zona do Fonte Nova, emitir
o seu parecer na sequência de

consultas aos moradores em
cada zona/rua, a realizar em
função das necessidade sentidas por parte da população.
Para a Junta de Freguesia de
Benfica, a vontade dos moradores continua a ser condição
essencial para que se avance com
o processo de estacionamento
regulado e tarifado pela EMEL
em cada zona/rua da freguesia.
Assim, e de acordo com a vontade expressa dos moradores na
Consulta de Bairro realizada
nos dias 11 e 12 de janeiro,
prevê-se a entrada da EMEL
na antiga zona 45 (zona circundante ao Fonte Nova e Av.
do Colégio Militar), durante o

mês de julho, para início dos
trabalhos.
Na zona contigua à antiga zona
45 - Praça Dr Nuno Pinheiro
Torres, R. José Rodrigues Migueis e rua Prof. José Sebastião e
Silva - e na sequência da pressão
de estacionamento também
aqui sentida e das solicitações
dos moradores, a Junta de
Freguesia de Benfica decidiu dar
novamente voz aos moradores e
realizar uma nova Consulta de
Bairro aberta exclusivamente aos
residentes desta área.
O resultado desta consulta informal irá determinar a entrada,
ou não, da EMEL, exclusivamente nestas ruas, respeitando

o compromisso da CML de se
implementar o estacionamento
regulado pela EMEL apenas nas
ruas definidas e aprovadas com
a Junta de Freguesia de Benfica,
e de acordo com o consenso
alcançado com moradores,
respeitando assim a vontade da
população.
Para participar nesta nova
consulta de Bairro, a realizar
após aprovação do zonamento
EMEL, basta ser maior de 18
anos, residente nas ruas desta
zona, trazer o comprovativo de
morada (fatura luz, água, carta
banco, etc) e o cartão de cidadão.

abril, este serviço gratuito,
permite realizar compras no
Mercado com maior comodidade e sem preocupações.
O valor mínimo de compras

31
01
SEXTA

Esta nova geração de habitação pública que está a nascer
na cidade de Lisboa, reflete o

novo paradigma de construção municipal de elevada
qualidade e uma nova visão
para a habitação na cidade.

SÁBADO

Um dia histórico para o Bairro da Boavista que nos últimos anos tem sido alvo de
uma importante intervenção
e de grande investimento
municipal, com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida
dos seus moradores. Estas são
as primeiras 50 casas entregues, de um total de cerca de
500 habitações que a CML
irá construir no bairro.

EMEL EM BENFICA - NOVO ZONAMENTO
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ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA
NO MÊS DE ABRIL

para usufruir deste serviço é
de 5€ para clientes particulares e 50€ para profissionais da
restauração, existindo também horários de entrega e
áreas limite definidas para
cada um destes segmentos de
clientes. (*ver condições)

ESTACIONAMENTO

O novo zonamento EMEL
para Benfica aguarda aprovação
em reunião de Câmara, ainda
no mês de maio, na sequência
da Consulta Pública referente
à criação de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
na freguesia de Benfica, que
decorreu de 21 de fevereiro a
15 de março e durante o qual os
interessados puderam manifestar-se apresentando as suas observações e sugestões em relação
ao mapa de zonas proposto.
O atual processo de zonamento da EMEL, já ocorrido em
praticamente todas as freguesias da cidade, é sempre feito
abrangendo a totalidade da

DESPORTO

NOVO SERVIÇO DE ENTREGAS
NO MERCADO DE BENFICA

50 NOVAS CASAS
ENTREGUES NO
BAIRRO DA BOAVISTA
Estas novas habitações fazem
parte de um novo conceito de
habitação municipal de qualidade, que aposta na construção sustentável, na qualidade dos materiais e na
eficiência enérgica. São casas
com tipologias evolutivas,
que se adaptam ao crescimento natural das famílias.

CULTURA

COMÉRCIO

HABITAÇÃO SOCIAL

Foram entregues no dia 8
abril as primeiras 50 casas da
nova geração de habitação
municipal, a famílias no Bairro da Boavista.

CIDADANIA

Para assinalar o lançamento
deste novo serviço, o Mercado
recebeu a visita do vereador
da CML Carlos Castro, e dos
vogais da Junta de Freguesia
de Benfica, Carla Rothes, João
Roseta e Ricardo Marques.
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Entrega das encomendas
Profissionais de restauração – das 9h às 11h
Clientes particulares – até às 20h
Valor mínimo de compra
Profissionais de restauração – 50€
Clientes particulares – 5€
Área limite de entrega
Profissionais de restauração – até 5Km
Clientes particulares – até 20Km
Formas de pagamento
Profissionais de restauração – Multibanco
Clientes particulares – Multibanco e numerário
+ informações
mercadobenfica@jf-benfica.pt
210 455 139
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AO LONGO DOS 3 DIAS GRANJA DOS PEQUENINOS
 rutaria, Pastelaria, Oculista, Olaria, Salão de Beleza, Hospital (Nuclirad), Slide, Policia Municipal,
F
Bombeiros, Jogos Gigantes (ECO CAF, LPN, Letras Cores e Sabores), Gincana Desportiva, Prevenção
Rodoviária, Insufláveis, Animação CAFInvenções, Pinturas Faciais e Balões

DOMI

JIMMY P
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GESTÃO MUNICIPAL

JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA
COM NOVAS COMPETÊNCIAS
ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COMPETÊNCIAS DAS FREGUESIAS DE LISBOA
Em abril, foram assinados os
três novos protocolos de delegações de competências da CML
para as Juntas de Freguesia de
Lisboa, que, nos últimos anos,
têm vindo a ser consideradas,
cada vez mais, como verdadeiros agentes e peças fundamentais na construção da cidade.
São 80.6 milhões de euros destinados a garantir intervenções de
maior proximidade junto dos
cidadãos nas áreas da mobilidade, segurança, espaço público,
desporto e limpeza urbana.
O processo de descentralização
entre autarquias locais iniciado
em 2012 proporcionou uma
cooperação cada vez maior entre o município de Lisboa e as

NOVAS COMPETÊNCIAS
HIGIENE URBANA
Na área de Higiene Urbana,
onde se têm verificado muitas
dificuldades por se tratar de
uma responsabilidade partilhada entre CML e Juntas, pelo acréscimo de lixo nas ruas, e
pela falta de capacidade de resposta célere por parte dos serviços municipais, foi assinado
um Contrato de Delegação de
Competências, no valor de
100 mil euros, que atribuí à
Junta de Freguesia de Benfica
a competência para recolha de
resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos de
superfície, ecopontos subterrâneos e vidrões.
Também na área da Limpeza
Urbana, e na sequência das
medidas recentemente implementadas pela CML para responder aos desafios da cidade

6 |
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suas 24 freguesias, que assumiram novas competências próprias como é o caso da limpeza
urbana, do licenciamento entre
outras de gestão do território.
Nos últimos anos, as freguesias
de Lisboa conseguiram adaptar
com sucesso a sua estrutura organizacional de forma a acolher
mais competências, além das
inicialmente definidas. Com esta nova geração de Contratos de
Delegação de Competências o
processo de descentralização ficou menos burocrático e mais
flexível, o que permite responder de forma célere e próxima às
necessidades das freguesias, na
construção de uma cidade cada
vez melhor.

com o crescimento do turismo, foi assinado um contrato
de cooperação com a CML e a
Junta de Freguesia de Benfica,
no valor de 120 mil euros,
provenientes das taxas turísticas e atribuídos a cada freguesia em função da pressão turística no seu território, com vista a garantir uma gestão assente na otimização da utilização
das infraestruturas e recursos,
ao nível da higiene urbana,
com incidência na limpeza das
vias e espaços público da freguesia.
Na sequência destas novas responsabilidades, a Junta de
Freguesia de Benfica adquiriu recentemente duas novas
varredoras mecânicas e uma
carrinha de caixa aberta para
reforçar os meios mecânicos
de limpeza urbana, tendo
também reforçado os meios
humanos, com a contratação

80.6M

MOBILIDADE
SEGURANÇA
ESPAÇO PÚBLICO

3 PROTOCOLOS

DESPORTO

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

FREGUESIAS

de mais cantoneiros, e ajustado os horários de forma a
ter mais equipas em permanência na rua, e garantir um
serviço de proximidade que vá
de encontro ás reais necessidades da população.

NOVAS COMPETÊNCIAS
PROJETOS ESPECÍFICOS
A Câmara Municipal de Lisboa destinou uma verba de
3.3 milhões de euros para a
execução de um conjunto de
projetos de intervenção em diversas áreas de interesse para a
freguesia, que há muito importa que sejam implementados, e que serão agora submetidos à aprovação da CML para execução. A requalificação
do Pavilhão da Boavista, a melhoria das acessibilidades em
diversos arruamentos, a mobilidade e acessibilidade no Pa-

LIMPEZA URBANA

DE LISBOA

MAIOR PROXIMIDADE

MENOS BUROCRACIA / MAIS FLEXIBILIDADE

lácio Baldaya, a requalificação
de espaços verdes e um programa de pequenas reparações
em casa de idosos, são apenas
alguns exemplos dos projetos
em curso.

O CONTRATO DE DELEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIAS
APROVADO TEM COMO

€

24

Assinatura do Protocolo de Competências
entre a Câmara Municipal de Lisboa
e a Junta de Freguesia de Benfica.

BENFICA

OBJETIVO PROMOVER
O DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS PARA A
CIDADE INSERIDOS NOS
SEGUINTES PROGRAMAS:
		
BAIRRO 100% SEGURO
PROGRAMA

Um dos objetivos fundamentais para
a cidade de Lisboa, é melhorar a qualidade de vida e o ambiente e importa,
nesse contexto, promover intervenções
que assegurem uma manutenção cuidada e segura do
espaço público, de espaços
pedonais ou de zonas de
fruição e de lazer, assim como medidas de promoção
da segurança e sustentabilidade da mobilidade.
PROGRAMA

ESCOLA 100%
SEGURA

220.000

€

HIGIENE URBANA

+

3.3M

PROJETOS
ESPECÍFICOS

€

Tendo como objetivo promover a segurança nas escolas e áreas envolventes,
importa promover intervenções que visem uma
manutenção cuidada e segura do espaço público e
de espaços pedonais ou zonas de fruição e de lazer junto das escolas, melhorar a
envolvente das escolas permitindo ao peão ter um
maior sentimento de segurança nos percursos realizados;

PROGRAMA

REQUALIFICAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS/ESPAÇO PÚBLICO
Este programa tem como principal objetivo dotar as Juntas de Freguesia de
meios para apetrechar e renovar diferentes áreas ou equipamentos em espaço público, destacando-se a requalificação de espaços urbanos, parques
infantis, parques intergeracionais, ou
dog parks. Com estas intervenções pretende-se criar novas zonas de fruição e
lazer, seguras e bem mantidas, criando
novas centralidades nos bairros para benefício dos residentes.

		
CASA ABERTA – HABITAÇÃO
PROGRAMA

No âmbito do objetivo ‘combater exclusões na cidade’ importa prosseguir e implementar as políticas dirigidas à população idosa, centradas na promoção da
sua segurança e qualidade de vida em autonomia, onde se inclui o apoio a pequenas obras de adaptação de WC’s e outras
barreiras arquitetónicas. O objetivo do
Programa Casa Aberta é promover a acessibilidade e a segurança em habitações
particulares onde residam pessoas idosas
(≥65) ou com deficiência (≥60%).
PROGRAMA

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
No contexto da atual iniciativa Lisboa
Capital Europeia do Desporto 2021, reforça-se a necessidade de estimular a atividade física e desportiva como uma
componente essencial na construção de
uma cidade humana, inclusiva, moder-

na e sustentável. Pretende-se promover a
concretização de iniciativas que respondam ao objetivo de recuperar para a cidade e garantir a rentabilização e utilização de importantes e simbólicos
e q u i p a m e n t o s
desportivos municipais da cidade, ou ainda promover o desporto e o associativismo para reforçar o sentido de pertença
dos cidadãos à cidade ou dinamizar uma
rede de parceiros (escolas, associações e
agentes desportivos) para trabalhar numa visão comum para o desporto.
PROGRAMA

DIREITOS SOCIAIS
No âmbito do objetivo Combater Exclusões, Defender Direitos, importa desenvolver um conjunto de iniciativas dedicadas aos cidadãos mais afetados pela
desigualdade económica e social, pela exclusão e pela desproteção social, envolvendo de modo particular, as crianças e
os idosos de Lisboa, assim como as famílias que vivem em condições de maior
vulnerabilidade.
PROGRAMA

PROJETOS ESPECIAIS
Este programa prevê intervenções que visam a melhoria da qualidade de vida e do
ambiente. As intervenções devem ser enquadradas por soluções específicas de cada freguesia, com impacto positivo e inovador, tendo em conta o custo de
oportunidade dos recursos utilizados e as
especificidades do território. O objetivo é
estimular novas soluções para os problemas e oportunidades das freguesias, centradas, nomeadamente, na eficiência e
reutilização de equipamentos existentes.
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CULTURA

DESPORTO

EXPOSIÇÃO “O MEU 25 DE ABRIL”
“O meu 25 de abril - Testemunhos
de quem viveu a revolução” é o
nome da exposição que reuniu os
contributos e histórias de vários
moradores de Benfica que decidiram
partilhar as suas vivências deste dia
ímpar.
Esta exposição esteve aberta a toda a
população, no Palácio Baldaya até ao
final do mês de abril.

PISCINA DO COMPLEXO DESPORTIVO DE BENFICA,
UM CASO DE SUCESSO
No passado dia 22 de maio decorreu o lançamento do livro “Gestão de
Piscinas – Manual de boas práticas”, com a presença de vários Gestores,
Professores, Associações e clubes desportivos. Uma obra inovadora pela sua
multidisciplinaridade e apresentação de instrumentos e propostas de resolução
dos principais desafios na Gestão de Piscinas.
A Piscina da Junta de Freguesia de Benfica é um dos casos de sucesso
apresentados nesta obra. Carlos Custódio, Diretor Técnico dos Complexos
Desportivos de Benfica é um dos autores e responsável pela coordenação
editorial do livro.

CULTURA

PROGRAMAÇÃO

“VIAGENS NA MINHA TERRA”

CULTURAL

Arrancou em março, o novo programa “Viagens na minha Terra”!
O “Entrudo de Lazarim” foi o primeiro destino desta iniciativa que tem como
objetivo dar a conhecer a cultura e as tradições do nosso país através de visitas
a algumas das mais icónicas festas populares e romarias de Portugal.

BENFICA

Os 57 participantes visitaram Lamego, o Centro de Interpretação da Máscara
Ibérica e a aldeia de Lazarim. O programa incluiu também uma caminhada
de 8 km pelas aldeias do Entrudo e o famoso desfile de máscaras de Lazarim.

JUN
NOV

JUNHO
LISBOA IDADE

EVENTOS

EVENTOS

TODOS OS CAMINHOS
VÃO DAR A BENFICA

COMEMORAÇÕES 25 DE ABRIL
EM BENFICA

BENFICA BAIRRO DA MÚSICA – 1º SEMESTRE
Quem visita Benfica encontra
uma freguesia dinâmica e com
uma agenda cultural que atrai
todo o tipo de espetadores.
Nos primeiros meses de 2019,
foram muitas as iniciativas que
o Palácio Baldaya e o Auditório Carlos Paredes acolheram,
sem esquecer que também as
ruas, jardins e recantos se vão
encher este verão de eventos
que vale a pena descobrir. Os
bairros anseiam já pelos Santos
Populares, com uma bifana e
uma cerveja para acompanhar.
Os concertos espelham bem a
variedade que a Junta de Freguesia de Benfica tem vindo a
promover: do fado, na voz de

Camané, nas comemorações
do 25 de Abril, ao dedilhar da
guitarra pelas mãos de António
Chainho, passando por mais
um “Junta-te ao Jazz”, nos jardins do Palácio Baldaya. Os
ritmos quentes da América do
Sul não ficaram esquecidos,
com o tango argentino no espetáculo de homenagem “Piazzola y A Ferrer”. Também se
ouviu música portuguesa com
presenças de grandes nomes
como João Gil, Armando Gama, Rui Drummond ou Samuel Úria - que esgotou o
Auditório Carlos Paredes durante cinco dias- e o concerto
de despedida do projeto

CULTURA

JUNTA-TE À DANÇA

Para comemorar o Dia Mundial da Dança, o Jardim do
Mercado recebeu no fim de
semana de 26, 27 e 28 a primeira edição do “Junta-te à
Dança”, um evento que contou
com vários espetáculos, mostras e workshops de dança para
todas as idades.
Bollywood, Salsa, Kizomba,
Dança Criativa, Sevilhanas,
Hip Hop ou Dança Contem8 |
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porânea, foram algumas das
mostras de dança presentes
neste evento. Todos os presentes puderam ainda assistir aos
espetáculos “Fado Nosso-Variações sobre o Fado” da Companhia de Dança Amálgama,
ou “The Fluidity of Things” da
Sublime Dance Company.
Numa co-organização da Junta
de Freguesia de Benfica com a
Oeiras Dance Academy, este
evento teve como objetivo
proporcionar à comunidade o
contacto com a Dança enquanto Arte e enquanto atividade promotora de saúde e
bem-estar.
Para o ano há mais!

“Señoritas”. Benfica é mesmo
o Bairro da Música!
Quanto ao teatro, destaque
para várias peças em cena, do
teatro amador ao teatro infantil passando pelo festival de
teatro Académico, FATAL,
com 11 espetáculos no Auditório Carlos Paredes, ou pelo
musical “Reviver o Festival da
Cançaõ”.
A presença do “Manuel João
Vieira Power Trio”, no Auditório Carlos Paredes, é o exemplo
perfeito de como também a
criatividade e o humor têm o
seu lugar. No caso da dança,
destaque para o espetáculo
Génese e para as comemora-

ções do Dia Internacional da
Dança, com a 1ª edição do
“Junta-te à Dança” no Jardim
do Mercado.
E há mais iniciativas a caminho, com o LisBoa Idade a
promover o convívio de gerações no primeiro fim-de-semana de junho ou o Grande Arraial de Benfica a invadir
novamente a Alameda Pedro
Álvaro Proença, nos dias 20,

21, 22 e 23 de junho. Ainda há
tempo para um saltinho ao
passado, porque o início de
julho traz de volta a Feira Medieval de Benfica.
Obrigada a todos os que participam e tornam possíveis todos
estes grandes momentos, fazendo de Benfica um ponto
central no mapa cultural de
Lisboa. Benfica é o bairro da
música!

CULTURA

“JUNTA-TE AO JAZZ” ENCHE
JARDINS DO BALDAYA
O Junta-te ao Jazz voltou aos
jardins do Palácio Baldaya e a
10ª edição da iniciativa foi um
sucesso, com alguns dos grandes
nomes do jazz na atualidade.
A voz inconfundível de Cristina
Branco, um nome tradicionalmente associado ao fado, abriu o
festival, no dia 4 de maio.
Na segunda tarde quem passou
pelos jardins do Baldaya assistiu
ao concerto de Beatriz Pessoa,
um nome em ascensão e uma
das maiores promessas da música portuguesa. Seguiram-se as
Libra, que interpretaram vários

Abril é o mês da Liberdade, e
em Benfica o 45º aniversário
do 25 de abril celebrou-se
com várias iniciativas ao longo
de todo o mês no Auditório
Carlos Paredes e no Palácio
Baldaya!
O Auditório Carlos Paredes
recebeu a peça de teatro “De
Abril a Abril”, um espetáculo
musical único, que funde
teatro com os clássicos da
música de intervenção, exibiu
o premiado filme “Raiva” de
Sérgio Tréfaut e esgotou no
dia 24 de abril com o memorável concerto de João Gil e
amigos. O Primeiro-Ministro,
António Costa, foi um dos
muitos fregueses de Benfica
que marcou presença neste
concerto especial!
O Dia da Liberdade foi celebrado no emblemático Palácio
Baldaya com uma excelente

QUINTA DA GRANJA
1SÁB21H00

DOMI

LISBOA
CONNECTION FEST
1SÁB22H30

JIMMY P
2DOM15H00

2DOM16H00

TRAVESSA DO CORRUPIO

2DOM18H30

LUÍS REPRESAS

programação, que passou por
uma tertúlia “Vamos falar de
Liberdade” e “O meu 25 de
Abril”, pela atuação do Grupo
de Cante Alentejano “Planície
Cantada” e fechou com um
espetáculo memorável do
fadista Camané.
Quem passou pelo Palácio

Baldaya no dia 25 de abril,
também teve a oportunidade
de visitar uma exposição sobre
testemunhos de quem viveu o
dia da revolução e o mercado
Hype Market!
Uma tarde repleta de emoções
para celebrar a liberdade em
Benfica!

27SEX

MARTIN HARLEY (UK)

28SÁB

BUDDA POWER BLUES (PT)

OUTUBRO
19SÁB21H30

ROGÉRIO CHARRAZ
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

2DOM22H00

ÁUREA

26SÁB21H30

BERG

AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

EVENTOS

FESTIVAL LISBOA IDADE

NOVEMBRO
1,2SÁB,DOM

FANZONE MARILION
PALÁCIO BALDAYA

O Jardim da Quinta da Granja
vai receber nos dias 31 de maio,
1 e 2 de junho, o Festival LisBoa Idade – Junta a Família.
Há atividades programadas
para todas as idades com grande destaque para as atuações de
Jimmy P, Luís Represas, Áurea
e Domi.
O festival é um evento para
todas as gerações, organizado

pela Junta de Freguesia de
Benfica e pela Câmara Municipal de Lisboa.
A programação vai incluir teatro, zumba para os mais novos,
um passeio de cicloturismo,
workshops e apresentações
gastronómicas, uma caminhada pelo percurso do Benfica
Footsteps e um grande piquenique em família, animado pe-

las atuações de uma fanfarra,
cante alentejano e grupos locais
de folclore.
São três dias recheados de propostas de música, teatro, dança
e gastronomia, para pequenos
e graúdos, com entrada livre.
Lisboa é uma cidade para todas
as idades! Seja qual for a sua,
fica o convite para esta grande
festa em família!

JUNTA-TE AO FADO
AUDITÓRIO CARLOS PAREDES

15,16,22,23 SEX,SÁB

SETEMBRO
8DOM17H00

PEDRO MALDITO
PALÁCIO BALDAYA

A 10ª edição do Junta-te ao Jazz,
em Benfica, terminou da mesma
forma que começou, com grande energia, através do funk &
soul de Marta Ren & The Groovelvets, que animaram um fim
de tarde verão, repleto de gente
nos jardins do Palácio Baldaya.

27,28 SEX,SÁB

ORQUESTRA GERAÇÃO

FESTA EM FAMÍLIA NA QUINTA DA GRANJA
clássicos que não deixaram ninguém indiferente.
Além dos nomes nacionais, foi
possível ouvir a grande voz internacional do jazz, Jacqui Naylor,
que subiu ao palco para encantar
o público no segundo fim-desemana do festival.

PALÁCIO BALDAYA

BALDAYA VINTAGE
FESTIVAL
PALÁCIO BALDAYA
13,14,15SEX,SÁB,DOM

15SEX21H30

ANABELA
16SÁB21H30

MESTRE VITAL ASSUNÇÃO

22SEX21H30

MARA PEDRO
14SÁB17H00

LUCKY DUCKIES

23SÁB21H30

LENA SILVA
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CULTURA

DESPORTO

JAM SESSIONS BALDAYA

“DESPORTO EM FESTA” NA PRAÇA FONTE NOVA

Nas últimas quartas feiras de cada mês,
os finais de tarde do Palácio Baldaya
são de música e palco aberto para
quem queira partilhar a sua arte!
As Jam Sessions são uma parceria com
a Associação de Estudantes da Escola
Superior de Música de Lisboa, para
animar as tardes de verão do jardim do
Palácio Baldaya!

DIREITOS SOCIAIS

DO PROJETO NOVA ESCOLA DO
BAIRRO DA BOAVISTA

plar 3 salas de JI para 75
crianças e 8 salas de 1ºciclo
para 206 alunos e um campo
de jogos aberto a toda a comunidade.
O Presidente de Câmara Municipal de Lisboa, Fernando
Medina, esteve no Bairro da
Boavista para assistir à apresentação do projeto e visitou

também as novas habitações
municipais disponibilizadas às
primeiras 50 famílias no mês
de abril. As novas habitações
sustentáveis têm sistemas de
aquecimento solar de água,
aproveitamento de águas da
chuva e reutilização de águas
cinzentas.

CULTURA

PROJETO MUR
EM BENFICA!
Nos dias 11 e 13 de abril todos
puderam participar na criação
de um novo mural de arte urbana na Rua Jorge Barradas,
numa iniciativa do Projecto
10 |

29 | JUNHO2019

MUR - Murais Participativos.
MUR é um projeto artístico
educacional criado por Erb
Mon em 2017. Consiste na
realização de murais de arte

Em tempo de verão regressam as
atividades de férias para as crianças
de Benfica. As inscrições para os
já tradicionais programas de férias
Ativas e Desportivas já estão a
decorrer, e em breve começa mais
uma temporada repleta de animação
e aventura para todas as idades!

urbana participativos.
A iniciativa da Rua Jorge Barradas foi o resultado da experiência criativa dos alunos de
duas turmas do quarto ano da

Escola Jorge Barradas, dos
pais, professores, da Associação Moradores Bairro Pedralvas, do artista e de todos os
que quiseram participar.

A Marcha da Boavista é este ano a única representante da freguesia de Benfica
no concurso das Marchas Populares de Lisboa e no desfile da Avenida, na
noite de Santo António.
As últimas semanas têm sido de muito trabalho e muitas atividades, como a
receção nos Paços do Concelho pelo Presidente da CML, Fernando Medina,
e um jantar convívio e de angariação de fundos.
Boa sorte Boavista!

FÉRIAS DE VERÃO DAS
CAF/AAAF PROMETEM
DIVERSÃO E NOVIDADES
As férias de verão das crianças
das CAF/AAAF de Benfica
prometem voltar a ser muito
divertidas!
Desde o final do ano letivo e até
setembro, a Junta de Freguesia
de Benfica proporciona a mais
de 600 crianças, das escolas e
jardins de infância locais, 12
semanas com um programa
variado. Não vão faltar os habituais mergulhos na praia,
atividades aquáticas como a
canoagem e o bodyboard, ex-

Foi apresentado no dia 8 de
março, na Associação de Moradores do Bairro da Boavista
o projeto da nova Escola Arquiteto Ribeiro Telles, uma
obra há muito aguardada pelos
residentes do Bairro, com data
de início prevista para janeiro
de 2020.
Este equipamento irá contem-

MARCHA DA BOAVISTA A POSTOS
PARA O GRANDE DIA!

AS FÉRIAS DESPORTIVAS!

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

nação parental e violência de género, que trouxeram à discussão
temas como o direito da família e das crianças, a alienação
parental como critério de decisão de questões de guarda de
crianças, nos tribunais de família, e a instrumentalização das
crianças no contexto da violência doméstica.
Um primeiro passo para discutir com seriedade as melhores
soluções para este flagelo, que
infelizmente tem andado na ordem do dia.

SANTOS POPULARES

VÊM AÍ AS FÉRIAS ATIVAS E

Realiza-se nos próximos dias 7, 8 e 9 de junho a 2ª edição do “Desporto em
Festa”, na praça do Fonte Nova.
Uma iniciativa gratuita que combina a prática desportiva com o espírito dos
arraiais populares de bairro! As propostas para estes dias incluem desportos
aventura, jogos de tabuleiro, caminhadas, rugby, futebol, ginástica, fitness entre
mais de 20 modalidades para experimentar!
O Desporto em Festa é uma iniciativa organizada pelas Juntas de Freguesia de
Benfica, São Domingos de Benfica e Câmara Municipal de Lisboa.
A inscrição e frequência são gratuitas!

ENCONTRO
APRESENTAÇÃO
“ALIENAÇÃO PARENTAL”
Decorreu no dia 16 de maio, no
Auditório Carlos Paredes, o Encontro sobre o tema “Alienação
parental - A vivência real das vítimas de violência doméstica e
abuso sexual” organizado pela
Junta de Freguesia de Benfica
e pela Dignidade - Associação
Para os Direitos das Mulheres
e das Crianças.
Esta iniciativa destinada essencialmente a técnicos desta área,
contou com a participação de
5 oradores convidados, especialistas nas problemáticas da alie-

JUVENTUDE

Para além do mural da Rua
Jorge Barradas, Erb Mon criou
também um mural perto das
Escolas Quinta de Marrocos e
José Salvado Sampaio.

periências radicais, atividades
artísticas e desportivas e, ainda,
uma visita à Feira Medieval de
Benfica.
Este ano, há ainda uma grande novidade! Os pais e crianças
das CAF/AAAF e Academia
do Saber são convidados para
um momento de convívio, a
28 de junho, na 1ª edição do
“Acampamento em Família”.
A iniciativa acontece no Parque de Campismo de Lisboa,
Camping&Bungalows, e as

inscrições estão abertas até dia
5 de junho.
Mas as atividades das CAF/
AAAF (Componente de Apoio
à Família e Atividades de Animação de Apoio à Família) não
se esgotam nesta interrupção
letiva. O trabalho desenvolvido
pela Junta de Freguesia, na área
da educação, dá uma atenção
especial à prática desportiva e
artística nas escolas de Benfica,
com os programas Active Start
e AtivArte.

EVENTOS

DESPORTO

Está de volta a Corrida Aventura Pais e Filhos!
Com o objetivo de promover
a prática desportiva familiar e
hábitos de vida saudável em
Benfica, a 8 de junho chega a
6ª edição da Corrida Aventura
Pais e Filhos, organizada pela
Junta de Freguesia.
A partir das 9h30, pais e filhos
vão percorrer juntos uma distância de 1 ou 2 milhas (1,6km
ou 3,2km) num trilho natural
repleto de aventura e diversão,
no Parque Florestal de Monsanto.
Uma oportunidade para um
sábado de manhã diferente e
em família, com um contacto

Com o objetivo de promover e
apoiar a prática desportiva na
freguesia de Benfica foram assinados no dia 8 de maio os
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo entre
a Freguesia de Benfica e os clubes desportivos da freguesia:
Clube Desportivo Lisboa e
Águias, Clube Social e Desportivo do Bairro da Boavista e
Clube Futebol Benfica.
Estes contratos preveem a gestão e o desenvolvimento regular de atividades em diversos
equipamentos desportivos da

Estas duas ferramentas são importantes no combate ao insucesso escolar e promovem hábitos de vida saudável. No Active
Start, estão disponíveis atividades como ioga, judo, natação,
futsal, esgrima, passando pelo
futebol ou basquetebol, entre
outras, que abrangem um total
de 556 crianças dos jardins de
infância e 460 do 1º ciclo.
Quanto ao AtivArte, dinamiza
as academias de teatro, dança e
música, com um total de 204

crianças do 1º ciclo das escolas
de Benfica.
Para os alunos do 2º ciclo, não
podemos esquecer a Academia
do Saber, disponível diariamente entre as 14h e as 19h,
com ateliers de informática,
artes plásticas, passando pela
música e pela escrita criativa.
Em Benfica, queremos contribuir para que as nossas crianças tenham uma infância rica,
cheia de boas memórias, para
mais tarde recordar!

CORRIDA AVENTURA ASSINATURA DOS NOVOS
CONTRATOS PROGRAMA DE
PAIS E FILHOS!
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
privilegiado com a natureza.
As inscrições estão abertas até
dia 6 de junho, através do
preenchimento de um formulário online em jf-benfica.pt.
O custo é de 1€ por adulto e o
ponto de encontro será na
Travessa Francisco Resende.
Junte a família e venha descobrir Monsanto!

freguesia como os Campos de
Futebol e Campo de Jogos do
Bairro da Boavista ou as instalações desportivas do Parque
Silva Porto.
A cerimónia de assinatura destes Contratos decorreu no Pa-

lácio Baldaya, e contou com a
presença dos representantes dos
Clubes, da Presidente da Junta
de Freguesia de Benfica, Inês
Drummond, e do Vogal do
Desporto, Frederico Sequeira.
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EM JUNHO FAZEMOS O QUÊ?
31 MAI,1,2 JUN
SEX,SÁB E DOM

12 A 16QUA A DOM

Quinta da Granja*

MEGA HIDRO SANTOS POPULARES

FESTIVAL LISBOA IDADE
JUNTA A FAMÍLIA

1,8,15,22,29
SAB9H30

CLUBE DE CORRIDA E CAMINHADA

Ponto de encontro: Complexo Desportivo de Benfica*

MERCADO TÃO PORTUGUÊS
Praça do Fonte Nova*

19QUA18H45

20 A 23QUI A DOM

GRANDE ARRAIAL DE BENFICA

DIA DA CRIANÇA - INSUFLÁVEIS NA
PISCINA
Piscina da Boavista*

3 A 9SEG A DOM

CURSO DE MONITORES CAMPO DE
FÉRIAS
Benfica
Valor: 100€ - Inscrições: formup@jf-benfica.pt

7,8,9SEX,SÁB,DOM
DESPORTO EM FESTA
Praça do Fonte Nova*

8SÁB9H30

CORRIDA PAIS E FILHOS
Parque Florestal de Monsanto
1€/adulto (inscrição obrigatória)

5,12,19,26QUA18H45

CLUBE DE CORRIDA E CAMINHADA

Ponto de encontro: Complexo Desportivo de Benfica*

Estrada de Benfica (junto à Nilo)*

30DOM10H-18H

FEIRA DA BAGAGEIRA
Mercado de Benfica*

AUDITÓRIO CARLOS
PAREDES

1SÁB17H00

TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA

Entrada livre (mediante lotação máxima da sala)

9DOM11H30

CINEMA INFANTIL
FILMINHOS À SOLTA PELO PAÍS
Bilhete Geral: 3€; Palcos de Benfica: 2,40€

13,14,15
QUI A SÁB 21H30

TEATRO “QUEM MATOU QUEM?!”
Bilhete (Geral): 6€, Palcos de Benfica: 5€

APRESENTAÇÃO DO LIVRO - ENTRE
PALAVRAS POESIA COM HISTÓRIAS DE ELÍDIO ROSA (IN-FINITA)

Bilhete (Geral): 8€; Palcos de Benfica: 6,40€

Biblioteca*

EXPOSIÇÕES

Alameda Padre Álvaro Proença*

19 A 22
QUA A SÁB9H-18H

9DOM15H30 - 16H30

MÚSICA PORTUGUESA
PEDRO VICENTE

Piscina da Boavista*

BENFICA STREET MARKET

3SEG17H15

28SEX21H30

ATÉ 2 DE JUNHO

MARILLION “POSTCARDS FROM THE
ROAD”
Sala Joanna Baldaya*

ATÉ 6 DE JUNHO

A ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA”
Sala do Desembargador*

ATÉ 9 DE JUNHO

FOTOGRAFIA DE MANUEL NASCIMENTO
Salão Nobre*

3 A 14 DE JUNHO

TRABALHOS JI AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE BENFICA
Sala Joanna Baldaya*

7 A 17 DE JUNHO
TRABALHOS DAS AEC´S
Sala do Desembargador*

17 A 24 DE JUNHO

ESCOLA PARQUE SILVA PORTO “AUTOR
DO ANO”
Sala do Desembargador*

1SÁB10H - 18H

FEIRA DO ARTESANATO
Jardim*

1,15SÁB11H-12H

CONTA-ME UMA HISTÓRIA
Ludoteca* (M/3)

1,2SÁB,DOM12H - 22H

15SÁB09H - 14H

CONFERÊNCIA DA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE PSICOLOGIA CLÍNICA
Salão Nobre*

15SÁB15H - 19H

WORKSHOP
PNL COM FOCO TERAPÊUTICO
Salão Nobre
Inscrição: karim@karatemental.com

FAN ZONE DO MARILLION
WEEKEND DE LISBOA
Jardim*

6,20,27QUI15H - 17H00
TERTÚLIA AMÉRICA MIRANDA
(REUNIÃO SEMANAL)
Sala de Reuniões

7,21SEX18H30 - 20H
CLUBE DE LEITURA

Biblioteca
Entrada livre mediante inscrição:
geral@oficinaeditax.com ou 93 641 36 23 | 93 490 22 48

8SÁB16H - 18H

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “NOVO
MONTE ALVERNE” - DE FRASSINO
MACHADO
Sala do Desembargador

9,16,26DOM,QUA11H00 - 12H30
Sarau Poético (In-Finita)
Biblioteca*

15SÁB15H - 18H

WORKSHOP JARDINAGEM
“UM JARDIM NA PALMA DA MÃO”
Sala do Desembargador
Valor: 40€ / Inscrições:
peaceofplant@gmail.com

15SÁB16H00

CONCERTO PARA BEBÉS

Ludoteca
Entrada limitada (20 participantes) mediante inscrição:
palaciobaldaya@gmail.com

22,23,29,30
SÁB,DOM15H00
WORKSHOP
LER FOTOGRAFIA

Biblioteca
Entrada: 40€ / pessoa
Inscrições: lorenatravassos1@gmail.com

* Gratuito ** Gratuito mediante inscrição
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