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EDITORIAL 
 
DIREITOS HUMANOS 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela ONU em de-
zembro de 1948:  
“como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que 
todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no 
espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito 
desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem 
nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efe-
tivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as 
dos territórios colocados sob a sua jurisdição”. 
 
São passados setenta anos sobre a proclamação desta Declaração Universal na 
ONU, adotada por Portugal há quarenta anos. 
Sendo certo que perante todos nós se configuram todos os dias flagrantes viola-
ções dos princípios promovidos por aquela Declaração Universal, é seguramen-
te também evidente a influência manifestamente positiva já felizmente verificá-
vel em muitas partes do nosso mundo. 
 
Como sabemos, independentemente da bondade das leis, das declarações e di-
retivas produzidas nos mais diversos fóruns, essas normas, decidida e funda-
mentalmente, estão sempre muito condicionadas e dependentes da postura 
individual dos cidadãos. 
 
É por isso que, ao celebrar mais um ano sobre a Declaração Universal dos Direi-
tos do Homem aqui fazemos um apelo a todos e cada um de nós no sentido de 
interiorizarmos os princípios de conduta humana contidos naquela Declaração 
e, no nosso percurso de vida, pelo exemplo, sejamos dela promotores. 
Quando cada cidadão os sentir e adotar verdadeiramente, procedendo em con-
formidade com os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, a Humanidade estará, sem dúvida, seguramente, mais próxima de pro-
porcionar a todos nós mais justiça, mais partilha e mais felicidade. 
 
Felicidade individual reforçada pela satisfação do reconhecimento da felicida-
de coletiva.  
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9.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL SET 
 

No âmbito do 9.º Festival SET - Semana das Escolas 
de Teatro, organizado pela ESMAE - Escola Superior 
de Música e Artes do Espetáculo, a Freguesia do 
Bonfim acolheu três dos eventos que integraram a 
vasta programação. No dia 07 de julho a Casa Bô foi 
palco do concerto de apresentação da banda Mu-
ted Life Department e no dia 11 de julho foram apre-
sentadas as peças de teatro «Tal Mãe» e «Regresso 
a Casa» no Jardim Paulo Vallada e na Casa d’Artes 
do Bonfim, respetivamente. Este festival trouxe à 
cidade do Porto mais de 50 espetáculos de teatro, 
música, dança e performance criados por alunos e 
professores de 15 diferentes escolas do país, do 
Brasil e de Espanha. 
 

CAMINHO DE SANTIAGO EM DEBATE NA  

JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM 
 

No dia 21 de julho, o Clube UNESCO da Cidade do 
Porto realizou uma palestra no Salão Nobre da Jun-
ta de Freguesia do Bonfim. A palestra, proferida 
pela Drª Arminda Santos, foi subordinada ao tema 
"Recordar Caminhos" - Ciclo Santiago. Esta iniciati-
va contou com a colaboração do Rancho Folclórico 
do Porto e do Centro de Estudos Jacobeus Cami-
nhos Portugueses a Santiago de Compostela. Nes-
se dia esteve ainda patente uma exposição de li-
vros sobre a temática do Caminho de Santiago.  
 

MEIA NO PÉ PARA CALAIS 
 

O Grupo de Jovens de Montebelo encontra-se, uma 
vez mais, a colaborar com o projeto «Meia no Pé 
para Calais». Calais localiza-se no norte de França 
servindo de abrigo a centenas de refugiados. Nesta 
campanha solidária o objetivo passa pela recolha 
de meias, um dos bens mais escassos na distribui-
ção de roupa aos refugiados. Poderá contribuir pa-
ra esta campanha, até ao dia 24 de outubro, no 
ponto de recolha de meias que se encontra no Es-
paço do Cidadão da Junta de Freguesia do Bonfim. 
 

CONCERTO SOLIDÁRIO NA ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ 
 

A segunda edição do projeto "Juntos pela Música" 
no âmbito do programa comunitário Erasmus+, foi 
desenvolvida pela Associação Cultural Porto d’Ar-
tes e pelo Le Syndicate Interculturelle Enfance 
Jeunesse, em benefício da associação Escuelas de 
Wara Wara, Serra Leoa. Nesse sentido foi realizado 
um concerto solidário, na Estação de Campanhã, no 
dia 23 de julho. O concerto contou com a participa-
ção da Oficina Palhaçaria e da Orquestra Comunitá-
ria Mundo em Campanhã. A Junta de Freguesia do 
Bonfim foi uma das entidades que apoiou esta inici-
ativa.  
 

AVÓS BONFINENSES CELEBRAM O  

DIA METROPOLITANO DOS AVÓS 
 

No passado dia 26 de julho celebrou-se o Dia Me-
tropolitano dos Avós. Esta festa convívio, dedicada 
aos avós que residem na Área Metropolitana do 
Porto, juntou mais de 6000 idosos no Europarque, 
em Santa Maria da Feira.  

A Freguesia do Bonfim marcou também presença 
neste evento, tendo-se proporcionado uma tarde 
diferente a 147 Bonfinenses. O espetáculo foi apre-
sentado por Ricardo Couto, do Porto Canal, e a ani-
mação esteve a cargo do humorista Herman José, a 
par com outros artistas nacionais.  

 

«CASA PARTILHADA» NO BAIRRO DE FERNÃO DE MAGALHÃES 
 

No final do mês de agosto ficou disponível uma nova «Casa Partilhada» no 
Bairro de Fernão de Magalhães. Recordamos que o projeto «Casa Partilhada» 
é um programa na área da habitação social, que resultou de um acordo de 
colaboração celebrado, em 2017, entre a Domus Social, a Junta de Freguesia 
do Bonfim e a IPSS Senhor do Bonfim. A casa foi preparada para três idosas, 
que terão a possibilidade de partilhar uma habitação condigna e usufruir dos 
serviços de apoio domiciliário da IPSS Senhor do Bonfim, parceira deste pro-
jeto.  Créditos fotográficos: Domus Social 
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CURSO DE INFORMÁTICA BASE 
 

Durante o mês de julho realizou-se, na Junta de Fre-
guesia do Bonfim, um curso de informática base 
destinado a residentes na Freguesia do Bonfim. 
Neste curso intensivo, administrado pela professo-
ra Lília Silva, os participantes tiveram a possibilida-
de de se iniciar na esfera da informática. 
 

198 ANOS DA REVOLUÇÃO LIBERAL DO PORTO 
 

Os 198 anos da Revolução Liberal do Porto foram 
assinalados, no dia 24 de agosto, na Junta de Fre-
guesia do Bonfim. A sessão, organizada pela Asso-
ciação Cívica e Cultural 31 de Janeiro, foi aberta por 
José Manuel Carvalho, Presidente da Junta de Fre-
guesia do Bonfim. Foram oradores nesta sessão o 
Dr. Luís Cameirão, Presidente da referida associa-
ção, o Professor Doutor Rui Albuquerque, que se 
debruçou sobre a «Liberdade e Democracia na Re-
volução de Agosto de 1820» e o Juiz Desembarga-
dor João Ataíde, que recordou «Manuel Fernandes 
Thomaz o Patriarca da Liberdade». Na mesa esteve 
também presente um familiar de Manuel Fernan-
des Thomaz, o Professor Doutor Thomaz da Veiga. 
Esta iniciativa contou ainda com um breve momen-
to musical.   

FESTAS DE SANTA CLARA 
 

As Festas de Santa Clara realizaram-se, este ano, 
entre os dias 31 de agosto e 02 de setembro. Na 
sexta-feira, dia 31 de agosto, as festividades ficaram 
marcadas pelo desfile da Rusga do Bonfim, terceira 
classificada nas Rusgas de São João deste ano, e 
por uma aula aberta do Circo Social, projeto do Co-
liseu que integrou jovens Bonfinenses.  

No sábado, o público presente teve a oportunidade 
de assistir ao Fado de Coimbra «Do Choupal até à 
Lapa» e à atuação do grupo Samba Sem Fronteiras.  
 

DIA NACIONAL DO PSICÓLOGO 
 

No dia 04 de setembro assinalou-se o Dia Nacional 
do Psicólogo na Junta de Freguesia do Bonfim. A 
sessão iniciou-se com uma palestra sobre «A identi-
dade dos Psicólogos», proferida por Leandro Al-
meida e Miguel Ricou, tendo-se seguido um mo-
mento musical, com Carlos Silva e João Silva. Esta 
sessão contou ainda com a apresentação do livro 
«Como é ir ao Psicólogo?», da autoria de Rute Agu-
lhas e Joana Alexandre, e com a cerimónia de en-
trega de Cédulas Profissionais. O encerramento foi 
feito com um Porto de Honra.  

 
SABIA QUE…? 

Sabia que a festividade religiosa associada a Santa Clara, celebrada na 
Freguesia do Bonfim no primeiro domingo de setembro, remonta a 
1803? As suas relíquias foram trazidas para a cidade do Porto, em 1798, 
pelo pintor portuense José Teixeira Barreto que, em finais do século 
XVIII, se encontrava em Roma a frequentar a Academia de Pintura. 
Após uma longa viagem, inicialmente por via marítima até Barcelona e, 
depois, por via terrestre, passando por Saragoça e Lisboa, as Relíquias 
de Santa Clara acabariam depositadas na Igreja de Nossa Senhora do 
Terço e Caridade, em Cimo de Vila, enquanto se preparava o seu altar 
na Igreja do Bonfim. As Relíquias da Mártir acabariam por ser transladadas para a Igreja do Bonfim no 
primeiro domingo de setembro de 1803. A partir de então, Santa Clara tornou-se alvo de grande devoção, a 
ela recorrendo sobretudo os marinheiros e as mães atormentadas por dores de parto, problemas de fala e 
de saúde dos seus filhos. 
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FESTIVIDADES EM HONRA DE  

NOSSA SENHORA DO PORTO 
 

Realizaram-se, entre os dias 13 e 16 de setembro, as 
Festividades em Honra de Nossa Senhora do Porto 
na Capela de Montebelo. Para além das celebra-
ções religiosas, decorreram diversos momentos 
musicais, um festival de ranchos e dança e uma au-
la de zumba. As festividades encerraram com a ha-
bitual procissão solene no domingo, dia 16 de se-
tembro.  

 

ESPETÁCULO «CALÇADA» NO  

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DO PORTO 
 

Entre março e setembro, um grupo de jovens Bonfi-
nenses teve a oportunidade de fazer parte de uma 
residência artística vocacionada para as artes cir-
censes, num projeto que reuniu várias disciplinas 
artísticas do circo clássico e da sua vertente con-
temporânea, vulgarmente designada por Novo Cir-
co. Este projeto de Circo Social nasceu da vontade 
do Coliseu, em parceria com a Junta de Freguesia 
do Bonfim. Dos cerca de vinte jovens inscritos, ape-
nas perto de uma dezena se manteve até ao final 
do projeto, participando em algumas aulas abertas, 
como foi o caso da que decorreu nas Festas de San-
ta Clara. Para o espetáculo «Calçada», apresentado 
no Festival Internacional de Circo do Porto, foram 
oito os intervenientes que através do malabarismo 
com pedras e baldes deram a conhecer o resultado 
do que aprenderam ao longo destes meses. Apesar 
da maioria dos jovens nunca ter tido contacto com 
as artes do espetáculo e com o Novo Circo, o resul-
tado foi bastante positivo, o que levou a que alguns 
deles tenham ficado com vontade de seguir esta 
via artística.   
 

NÚCLEO EMPRESARIAL DO BONFIM 
 

Realizou-se na Junta de Freguesia do Bonfim, no 

dia 13 de setembro, a primeira reunião de apresen-

tação do projeto Núcleo Empresarial do Bonfim, 

destinado a empresas sediadas na Freguesia. Se a 

sua empresa está sediada no Bonfim, mas não rece-

beu o convite para aderir a este Núcleo, saiba que 

ainda poderá integrar o mesmo. A próxima reunião 

terá lugar na Junta de Freguesia, no dia 25 de outu-

bro, pelas 18h00, com a seguinte ordem de traba-

lhos: (1) discussão e aprovação do regulamento in-

terno; (2) partilha de ideias e de projetos para de-

senvolvimento através do Núcleo Empresarial; (3) 

outros assuntos de interesse para o grupo de tra-

balho. Confirme a sua presença até ao dia 22 de ou-

tubro por e-mail (gip@jfbonfim.pt), por telefone 

(225 194 500 - opção 4) ou presencialmente no Ser-

viço Social da Junta de Freguesia do Bonfim. Caso 

tenha sido convidado para a primeira reunião, não 

pôde comparecer, mas pretende aderir a este Nú-

cleo, informe-nos da sua intenção através dos con-

tactos acima mencionados.  
 

INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO DA  

DOENÇA RENAL CRÓNICA 
 

A Junta de Freguesia do Bonfim acolheu, no dia 19 
de setembro,  a iniciativa «Informação e Prevenção 
da Doença Renal Crónica». A mesa foi composta 
pela Drª Adelaide Santos, Vogal do Pelouro da Saú-
de da Junta de Freguesia do Bonfim, pela Drª Marta 
Olim, da Diaverum, pela Drª Carla Santos, Médica 
Nefrologista, pelo Sr. Fernando Jorge, Presidente 
da Associação dos Doentes Renais de Portugal e 
pelo Dr. Pedro Lourenço, Nutricionista. Os orado-
res desta palestra, a Drª Carla Santos e o Dr. Pedro 
Lourenço, debruçaram-se sobre a doença renal e 
de que forma a podemos prevenir através da ado-
ção de uma alimentação saudável, para uma plateia 
composta por cerca de 30 pessoas. Esta iniciativa 
foi organizada pelo Pelouro da Saúde da Junta de 
Freguesia do Bonfim, em conjunto com a Associa-
ção dos Doentes Renais de Portugal, tendo conta-
do com a colaboração da Diaverum.  

RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 
 

O Ecocentro das Antas, localizado na Rua da 
Vigorosa, disponibiliza a todos os Bonfinenses 
um serviço de recolha dos resíduos urbanos 
que não devem ser colocados nos contento-
res para deposição coletiva de resíduos. Este 
serviço de recolha, gratuito, funciona de se-
gunda-feira a sábado, entre as 08h00 e as 
19h30. Mais se informa que o entulho das 
obras também pode ser recolhido por este 
serviço – até 500kg a recolha é gratuita, a par-
tir desse peso será cobrado 0,30€ por cada 
quilo a mais. Para mais informações, contacte: 
225 509 403. 

mailto:gip@jfbonfim.pt
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I MOSTRA E FESTIVAL DE CIDADANIA DO BONFIM NA 

ESCOLA SECUNDÁRIA ALEXANDRE HERCULANO 
 

No dia 22 de setembro, entre as 11h00 e as 23h00, 
foram cerca de 600 as pessoas que visitaram e par-
ticiparam na primeira edição da Mostra e Festival 
de Cidadania do Bonfim, iniciativa do Pelouro da 
Educação e Cidadania da Junta de Freguesia do 
Bonfim que teve lugar na emblemática Escola Se-
cundária Alexandre Herculano. Durante todo o dia, 
foram inúmeras as instituições e as entidades, não 
só da freguesia mas também do município, que de-
ram a conhecer aos visitantes as valências do tra-
balho que desenvolvem diariamente junto da co-
munidade.  

Marcaram presença nesta mostra de cidadania as 
seguintes instituições e entidades: Associação Ho-
menagem às Carquejeiras do Porto, Associação de 
Pais das Escolas do Bonfim do Agrupamento de 
Escolas Aurélia de Sousa, Grupo de Jovens de Mon-
tebelo, INEM, Associação O Meu Lugar no Mundo, 
Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade 
Social, Colégio D. Dinis, ACAPO - Associação dos 
Cegos e Amblíopes de Portugal, Casa dos Açores 
do Norte, Perpétuo Socorro - Centro de Dia, Escola 
Profissional do Perpétuo Socorro, Proteção Civil do 
Porto, Porto Ambiente e Associação de Antigas 
Alunas do Liceu Rainha Santa Isabel. 

Um dos parceiros desta iniciativa, a Associação de 
Ludotecas do Porto CLIA_Anilupa, promoveu ses-

sões de cinema de animação através da projeção 
de filmes realizados por alunos das oficinas de cine-
ma da referida associação. Deste leque de filmes 
estiveram em exibição «A Batalha de Aljubarrota», 
realizado por alunos da Escola Básica da Alegria, 
em parceria com o Centro de Interpretação da Ba-
talha de Aljubarrota, «A escola de outros tempos», 
realizado por alunos da Escola Básica de Fernão de 
Magalhães, em parceria com o Museu Escolar de 
Marrazes, «Um dia todos nós fomos crianças», rea-
lizado por alunos da Escola Básica da Alegria, da 
Escola da Torrinha e utentes do Centro Social da Sé 
Catedral do Porto e «Pelas ruas do Barredo», reali-
zado por alunos da Escola Básica da Alegria.  

A par da Mostra de Cidadania decorreu também o 
Festival, que contou com diversas performances 
artísticas no decorrer do evento. Da parte da ma-
nhã subiram ao palco a Escola de Dança Attitude e 
a Associação O Meu Lugar no Mundo. De tarde as 
atuações continuaram com o Coro Sénior do Per-
pétuo Socorro, com o Rancho Folclórico do Porto, 
com a Batucada Radical, com o Grupo Coral dos 
Professores do Porto e com o BotaSwing. O Festi-
val culminou com um concerto acústico proporcio-
nado pelo músico David Eusébio.  

A Junta de Freguesia do Bonfim agradece a partici-
pação de todas as entidades, instituições e grupos 
artísticos que tornaram possível a realização deste 
evento, e ao público em geral que marcou presen-
ça nas diversas atividades. Contamos com o vosso 
apoio e participação em futuras edições. 
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TRICOTANDO NO BONFIM 
 

Decorreu, no passado dia 18 de setembro, na Sala 
Multiusos da Junta de Freguesia do Bonfim, a pri-
meira sessão do projeto «Tricotando no Bonfim». 
Nesta sessão de apresentação estiveram presentes 
cerca de 20 pessoas que, quinzenalmente, se irão 
reunir e confecionar peças, pela via do tricô, para 
fins solidários. A Junta de Freguesia conta com a 
colaboração da loja Ovelha Negra, parceira no âm-
bito desta iniciativa.   

 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO «OS ROSTOS E OS LUGARES» 
 

O Professor Inácio Nuno Pignatelli apresentou, no 
dia 21 de setembro, a sua recente obra «Os Rostos 
e os Lugares (Poemas a Vila Nova de Cerveira)». A 
obra foi apresentada no Salão Nobre da Junta de 
Freguesia do Bonfim, tendo-se seguido uma breve 
sessão de autógrafos.  

 

 «JARDIM DAS PEDRAS» 
 

«Jardim das Pedras» é o nome do espetáculo da 
PELE que estreou no Jardim Paulo Vallada, no dia 
30 de setembro. Inserido no programa Cultura em 
Expansão, promovido pela Câmara Municipal do 
Porto, este projeto decorreu ao longo de 2018, 
com o apoio da Junta de Freguesia do Bonfim e da 
Casa d’Artes do Bonfim, tendo-se focado na comu-
nidade de proximidade do Bairro de Fernão de Ma-
galhães e do Jardim Paulo Vallada. Envolveu mais 
de 60 participantes, de diferentes idades e contex-
tos, de diversas instituições da Freguesia do Bon-
fim: Associação O Meu Lugar no Mundo, Lar Nossa 
Senhora do Livramento, Associação de Solidarieda-
de Social Senhor do Bonfim, AADID - Associação 
dos Amigos das Deficiências Intelectuais e Desen-
volvimentos, Colégio Barão de Nova Sintra e Inter-
nato S. João.  

REABILITAÇÃO URBANA NA AVENIDA DE FERNÃO DE 

MAGALHÃES 
 

Encontra-se a decorrer na Avenida de Fernão de 
Magalhães uma intervenção profunda de reabilita-
ção urbana, no eixo entre o Campo 24 de Agosto e 
a Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro. As obras es-
tão divididas em quatro fases e tiveram início no 
mês de setembro, com intervenção no troço entre 
o Campo 24 de Agosto e o Jardim Paulo Vallada. 
Estima-se que a empreitada durará 540 dias, e se-
rão investidos aproximadamente 5,3 milhões de 
euros. No final da obra esta avenida passará a con-
tar com um corredor bus de alta qualidade, seme-
lhante às aplicadas em diversas cidades europeias. 

 

Próximos eventos 
 

RECOLHA DE BENS 
 

Encontra-se a decorrer, até ao dia 30 de novembro, 
uma recolha de bens para o Bazar de Natal. Poderá 
fazer a sua doação de roupa e calçado (bebé, crian-
ça e adulto), artigos de casa, brinquedos e livros, 
no Serviço Social da Junta de Freguesia do Bonfim, 
de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30.  

 

BAILES FOLK BÔ 
 

A partir do mês de outubro, e uma vez por mês, a 
Junta de Freguesia do Bonfim abrirá as portas à 
Casa Bô e ao projeto «Bailes Folk Bô». O projeto 
tem como objetivo promover bailes com concertos 
ao vivo de música tradicional europeia. O próximo 
baile encontra-se marcado para o dia 10 de novem-
bro, no Salão Nobre desta Junta. 
 
 

ORÇAMENTO COLABORATIVO DO MUNICÍPIO DO PORTO 
 

No sentido da criação de processos democráticos de participação ativa dos cidadãos, a Câmara Municipal 
do Porto contratualizou com a Freguesia do Bonfim um contrato de orçamento colaborativo. Este orça-
mento colaborativo tem em vista incentivar a cooperação entre o Município do Porto, as freguesias e a 
população da cidade na prossecução de ações que promovam a sustentabilidade, nas suas diversas verten-
tes: social, económica e ambiental. Se tem ideias para a Freguesia do Bonfim no âmbito das referidas ver-
tentes, não perca a oportunidade de concorrer ao Orçamento Colaborativo do Município do Porto e envie-
nos a sua proposta de projeto. Todos os residentes da Freguesia do Bonfim podem participar individual-
mente ou em grupo, devendo entregar a sua proposta de projeto na Junta de Freguesia do Bonfim, em 
envelope fechado, ou em suporte digital para o e-mail comunicacao@jfbonfim.pt, até ao dia 31 de outubro 
do corrente ano. As condições estabelecidas para este contrato poderão ser consultadas na Junta de Fre-
guesia do Bonfim ou através do website (www.jfbonfim.pt), na área destinada aos Editais e Convocatórias. 

mailto:comunicacao@jfbonfim.pt
http://www.jfbonfim.pt
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO «O PEREGRINO» 
 

No dia 20 de outubro, pelas 15h00, a Junta de Fre-
guesia do Bonfim irá acolher a apresentação do li-
vro «O Peregrino», da autoria de Luís Ferreira. Esta 
iniciativa decorre no âmbito do Ciclo Santiago, pro-
movido pelo Clube UNESCO da Cidade do Porto. 
 

CONFERÊNCIA DEDICADA À DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

DOS DIREITOS DO HOMEM 
 

No dia 26 de outubro realizar-se-á a conferência 
«Declaração Universal dos Direitos do Homem - o 
estabelecimento dum novo paradigma civilizacio-
nal». Esta conferência, promovida pela Casa dos 
Açores do Norte, terá lugar no Salão Nobre da Jun-
ta de Freguesia do Bonfim. Seguir-se-á uma home-
nagem da Junta de Freguesia às Carquejeiras. 
 

MAGUSTO 
 

A Comissão Social da Freguesia do Bonfim irá co-
memorar o Dia de São Martinho, no mês de novem-
bro, com a realização do tradicional magusto. Bre-
vemente será anunciada a data, o local e as infor-
mações relativas às inscrições.   
 

FEIRA DO LIVRO USADO DO BONFIM 
 

Entre os dias 24 de novembro e 01 de dezembro a 
Livraria Ferreira organizará uma Feira do Livro Usa-
do no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bon-
fim. 
 

BAZAR DE NATAL 
 

Nos dias 05, 06 e 07 de dezembro decorrerá na 
Junta de Freguesia do Bonfim um Bazar de Natal 
para pessoas carenciadas, que poderão levar para 
casa os artigos que mais necessitam.  

COMEMORAÇÃO DO ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO 
 

No dia 08 de dezembro, pelas 15h00, o Clube UNES-
CO da Cidade do Porto irá realizar uma palestra, 
integrada no âmbito das Comemorações do Ano 
Europeu do Património, no Salão Nobre da Junta 
de Freguesia do Bonfim. 
 

FEIRA DE NATAL 
 

Entre os dias 10 e 14 de dezembro realizar-se-á uma 
Feira de Natal, para venda de produtos produzidos 
pelas instituições da freguesia.  
 

ALMOÇO DE NATAL SÉNIOR 
 

O Almoço de Natal para os Seniores da Freguesia 
terá lugar no dia 18 de dezembro. As inscrições pa-
ra este almoço são limitadas e irão decorrer entre 
os dias 26 e 30 de novembro. 
 

AULAS LIVRES DE CAVAQUINHO 
 

A Junta de Freguesia do Bonfim acolhe, todas as 
quartas-feiras, aulas livres de cavaquinho, orienta-
das por Paulo Rocha. As aulas realizam-se entre as 
15h00 e as 16h00 e entre as 16h00 e as 17h00. Para 
mais informações e inscrições contactar  
prcavaquinho@gmail.com ou 913 996 305. 

GRUPO DE APOIO E PARTILHA PARA CUIDADORES NA JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM 
 

A Cuidadores é uma associação sem fins lucrativos criada para apoiar 
cuidadores informais, ou seja, pessoas que cuidam de forma não 
remunerada de familiares, amigos ou vizinhos com dependência. A 
sobrecarga física, psicológica, emocional e social é significativa e muitos 
cuidadores têm dificuldade em encontrar quem os entenda e os apoie. 
A partilha de experiências entre cuidadores revela-se muito útil na 
melhoria da sua autoestima, dando mais conhecimento, mais confiança 
e permitindo a inclusão social. Através da parceria com a Junta de 
Freguesia de Bonfim, a Associação Cuidadores tem dinamizado Grupos de Apoio e Partilha (GAP) para 
cuidadores e ex-cuidadores, na primeira 5.ª feira de cada mês, das 15h00 às 16h30. Quem participa refere 
que é um momento onde encontra respostas, convive e reforça a sua confiança a cuidar. A Cuidadores 
pode ainda assegurar a companhia e vigilância da pessoa cuidada durante a duração do GAP para que o/a 
cuidador/a possa ter este tempo para si. Para mais informações contacte geral@cuidadores.pt, visite 
www.cuidadores.pt ou ligue 800 242 252 (Linha de Apoio ao Cuidador, gratuita).  Participe! 

mailto:prcavaquinho@gmail.com
mailto:geral@cuidadores.pt
http://www.cuidadores.pt
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