
DIA DO PATRONO
Luís Filipe Vieira homenageado
com a atribuição da medalha 
de mérito da Freguesia 
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A capacidade de criar valor nas diversas áreas de atuação da Junta  
de Freguesia de São Domingos de Benfica, tem tido expressão prática em 
iniciativas e projetos oferecidos aos fregueses e aos que frequentam a nos-
sa freguesia. 
Apesar de todo o empenho, esforço e investi-
mento desta junta, muito não seria possível rea-
lizar sem a colaboração de outras entidades 
com quem estabelecemos acordos e parce-
rias, permitindo potenciar os recursos existentes 
e ampliar-lhes o alcance e os benefícios para 
todos.
Nesta perspetiva, é do maior interesse para a 
nossa ação incentivar e apoiar o trabalho em 
rede com os agentes educativos, sociais, cultu-
rais e económicos, de modo a articular as va-
lências próprias de cada um e a aumentar as 
sinergias locais.
A dinâmica associada a esta visão colaborati-
va permite concretizar eventos significativos no 
campo da música e do desporto, de que são 
exemplo o Monsanto Fest, em parceria com a 
Junta de Freguesia de Benfica, e o Open de 
São Domingos, em parceria com o Clube São 
João e a MPTénis. Ambos são eventos de pro-
ximidade e exemplos de criação de valor que 
projetam o nome de São Domingos de Benfica 
na agenda da cidade, indo muito para além da sua fronteira administra-
tiva. No mesmo contexto de proximidade com agentes externos à JFSDB, 
importa destacar a atribuição da Medalha de Mérito da Freguesia ao pre-
sidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, uma personalidade com 
uma ligação umbilical à freguesia e desde sempre presente no seu cresci-
mento social, cultural e económico.
Porque temos consciência que sozinhos somos mais limitados, valorizamos o 
trabalho com os nossos parceiros públicos e privados para o bem da nossa 
freguesia. 
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A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica continua a intervir no espaço público e, como tal, criou 
novos lugares de estacionamento e realizou obras de repavimentação, de melhoramento das acessibili-
dades e de reordenamento do estacionamento. 
Estão já concluídas as obras da Rua Manuel Ferreira de Andrade, da Rua Padre Francisco Álvares e da 
bolsa de estacionamento junto ao N.º 104 da Estrada da Luz. Iniciaram-se entretanto as obras de requal-
ificação da bolsa de estacionamento junto às Torres de Lisboa.

Rua Manuel Ferreira de Andrade

Estrada da Luz, 104

Rua Padre Francisco Álvares

Estrada da Luz - Torres de Lisboa

ESPAÇO PÚBLICO

Obras de requalificação 
na Freguesia
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No dia 24 de maio foi celebrado o Dia do Patrono 
da Freguesia, São Domingos de Gusmão. A Junta 
de Freguesia de São Domingos de Benfica home-
nageou Luís Filipe Vieira, Presidente do Sport Lisboa 
e Benfica, com a atribuição da Medalha de Mérito 
da Freguesia.
As cerimónias deste dia iniciaram-se com a cele-
bração de uma Missa na Capela de Nossa Senhora 
da Conceição, na Quinta da Alfarrobeira, com a 
atuação do Orfeão do Sport Lisboa e Benfica.

Prosseguiram nos jardins da Junta de Freguesia, 
onde decorreu a homenagem, a que se seguiu um 
momento musical com o Saint Dominic`s Ghospel 
Choir.

Recorde-se que o presidente do clube da Luz cres-
ceu no Bairro das Furnas, junto ao Jardim Zoológi-
co. Manteve sempre uma ligação à freguesia, que 
agora correspondeu com uma homenagem públi-
ca, no dia do seu Patrono.

Dia do Patrono 
Homenagem a Luís Filipe Vieira
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Música portuguesa em São Domingos
A 2ª Edição do Monsanto Primavera Fest voltou em força! Foram três dias de muita música portuguesa, 
com artistas de renome, como Miguel Araújo, Virgul, David Fonseca e Amor Electro com a convidada es-
pecial, Simone de Oliveira. Um concerto em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica e que contou 
com mais de 60.000 pessoas durante os três dias do evento.

Já na noite de 18 de maio, foi a vez de Herman José subir ao palco com o seu espetáculo “Passeio de 
música e humor com Herman José e amigos”, integrado no projeto “Lisboa a Sorrir” que contou a partci-
pação dos Sangre Ibérico e de Lenita Gentil.

| BOLETIM| JUNHO 2017 | PÁGINA 6 |



No dia 27 de maio realizou-se a 
1ª Edição da Corrida Colorida de 
São Domingos de Benfica, uma 
experiência ímpar que se con-
centrou menos na velocidade e 
muito mais em momentos colori-
dos de diversão entre amigos e 
família.
A Corrida Colorida foi uma corri-
da incomparável, em que não só 
a cor, mas também o riso, a ale-
gria e o convívio foram comuns a 
cada um dos mais de 500 partici-
pantes. 

DESPORTO
1ª  Edição da Corrida Colorida 
de São Domingos de Benfica

No dia 1 de junho assinalámos 
o Dia Mundial da Criança com 
uma grande festa nos jardins 
da Quinta da Alfarrobeira sob o 
tema  “Alice na Quinta das Ma-
ravilhas”. Um dia mágico e reple-
to de atividades que certamente 
ficará na memória de todas as 
nossas crianças.

EDUCAÇÃO

1400 crianças das escolas da Freguesia
presentes no Dia Mundial da Criança
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