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Editorial 

DIA MUNDIAL DA MULHER…  

A Introdução/Adoção de “Dias Mundiais de…” pretende sensi-

bilizar para realidades que careçam de reflexão e correção de 

procedimentos e ou atitudes face a uma determinada postura 

da sociedade para com o tema escolhido para esse dia. 

Celebramos recentemente o instituído “Dia Mundial da Mu-

lher”. 

Com avanços e recuos, como em toda a evolução da nossa civi-

lização, a desigualdade da Mulher tem vindo a sofrer uma evo-

lução positiva assinalável em algumas sociedades. Não obstan-

te, a Mulher continua, efetivamente, a ser vítima de descrimi-

nação negativa e injustificada de toda a ordem e, por isso, faz 

sentido, pelo menos um dia por ano, chamar a atenção para 

essa maldade social. 

Este ano, a violência doméstica foi particularmente mediatiza-

da e foram comunicadas convictas intenções, com anúncios de 

adoção de medidas preventivas e punitivas mais céleres e efeti-

vas. 

Porém, a punição nunca é, por si só, uma forma suficiente e 

adequada para corrigir verdadeiramente os defeitos humanos. 

Impõe-se, para além disso, que a sociedade e cada um de nós 

adote e pratique ações de permanente sensibilização e peda-

gogia para que a violência, neste e em todos os casos, seja er-

radicada da mente humana. Todos nós, através do exemplo, 

podemos e devemos ser ativos nessa responsabilidade.  

Com todos os defeitos e virtudes dos seres humanos, a Mulher 

é um ser humano. 

É por isso credora, em absoluta igualdade, de todos os direitos 

dos seres humanos. 

Vamos Honrar e Dignificar a Mulher… 

…Todos os dias!  

Feira oitocentista na Escola Secundária Alexandre Herculano, 

dia 28 de março (ver pág. 7) 

Lançamento do livro “O que ficou”  pelos amigos de Nuno 

Guimarães (ver pág. 6) 
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Eleições para o Parlamento Europeu 

Alertamos que no próximo ato eleitoral os cadernos 

eleitorais estão ordenados por ordem alfabética man-

tendo-se os postos inalterados. Posto sede: Escola 

Secundária Alexandre Herculano;  Posto A: EB1 de Fer-

não Magalhães;  Posto B: Escola Secundária Aurélia de 

Sousa; e Posto C: EB1 da Lomba. 

Próximos eventos (ver última página) 



 

Protocolo de Colaboração entre a Junta de           

Freguesia do Bonfim e o Académico Futebol Clu-

be 

 

 

Foi recentemente assinado um protocolo de Cola-

boração entre o Académico Futebol Clube e a Junta 

de Freguesia do Bonfim, tendo como finalidade a 

cooperação entre JFB e AFC, para que os cidadãos 

seniores possam de uma forma salutar, ter aulas de 

ginástica nas instalações do Académico Futebol 

Clube. Informe-se sobre este protocolo na Junta de 

Freguesia do Bonfim. 

Protocolo de Colaboração entre a Junta de Fre-

guesia do Bonfim e o Sporting Clube de S. Vítor  

 

 

 

Foi assinado um Protocolo de Colaboração entre a 

Junta de Freguesia do Bonfim e o Sporting Clube de 

S. Vítor. Na sequência deste protocolo a Junta pas-

sará a apoiar o SCSV para que este proporcione au-

las de ginástica (funcional e aeróbica) a um mínimo 

de 10 e máximo de 20 pessoas maioritariamente 

domiciliados no Bonfim. Serão 3 aulas semanais e 

deverão representar a Freguesia em exibições, em 

Associações culturais, desportivas, recreativas ou 

outras sempre que para isso seja solicitado. Infor-

me-se sobre este protocolo na Junta de Freguesia 

do Bonfim. 

Protocolo de Cooperação entre o Instituto Clí-

nico da Lixa, lda. e a Junta de Freguesia do Bon-

fim 

 

 

O referido protocolo estabelece as condições pelas 

quais se rege a articulação entre a Junta de Fregue-

sia do Bonfim e o Instituto Clínico a nível do apoio 

individualizado e especializado nas valências de psi-

cologia, terapia da fala e terapia ocupacional, bem 

como no âmbito das suas vocações e competências 

estatuárias. Informe-se sobre este protocolo na 

Junta de Freguesia do Bonfim. 

Protocolo de Colaboração entre a Junta de Fre-

guesia do Bonfim (J.F.B.) e o Centro de Antigos 

Alunos Salesianos (C.A.A.S.) 

 

 

 

Este protocolo tem por objeto apoiar financeira-

mente o Centro de Antigos Alunos Salesianos no 

seu projeto de desenvolvimento desportivo com a 

criação de Escolas de Basquetebol. Informe-se so-

bre este protocolo na Junta de Freguesia do Bon-

fim. 

Protocolo de Colaboração entre a junta de Fre-

guesia do Bonfim e a Escola Superior de Saúde—

Instituto Politécnico do Porto  

 

 

 

 

Este protocolo assinado entre a JFB e a ESS-IPP 

permite o acesso dos bonfinenses à Clinica Pedagó-

gica da ESS, nas especialidades de fisioterapia, audi-

ologia, ortóptica e outras, com honorários mais re-

duzidos.  Informe-se sobre este protocolo na Junta 

de Freguesia do Bonfim. 



Conferência Centrada no Conto de Júlio Dinis   

“O Canto da Sereia” por Inácio Nuno Pignatelli 

Realizou-se no Salão Nobre da Junta de Freguesia 

do Bonfim, no dia 01 de fevereiro, uma conferência 

centrada no conto de Júlio Dinis, «O Canto da Se-

reia». A iniciativa, que teve início pelas 21h00, onde 

contou com a abordagem do Professor Inácio Nuno 

Pignatelli aos seres fantásticos do mar.  

 

 

 

 

 

Cavaquinho na Junta de Freguesia do Bonfim 

Em 2019 mantêm-se a aulas de cavaquinho realiza-

das todas as quartas-feiras orientadas pelo profes-

sor Paulo Rocha na Junta de Freguesia do Bonfim. 

Existem dois horários disponíveis para esta atividade 

musical das 15h00 às 16h00 e das  16h00 às 17h00. 

Para novas inscrições poderão entrar em contacto 

com o professor Paulo Rocha, através do 

email: prcavaquinho@gmail.com ou do número de 

telefone: 913 996 305. 

14 de março - dia Mundial do Rim 

“Saúde Renal para Todos em Qualquer Lugar” 

Em Portugal a prevalência de doentes sob tratamen-

to substitutivo da função renal tem vindo a aumen-

tar anualmente e a incidência de doentes em diálise 

é das mais elevadas da europa. 

No dia 14 de março (quinta feira) realizou-se uma 

ação de Informação e Prevenção da Doença Renal, 

com rastreios gratuitos e Palestras na Escola Profis-

sional de Economia Social. 

Especificamente, a World Kidney Day apela a todos 

para que defendam medidas concretas em todos os 

países para melhorar os cuidados renais: 

incentivar e adotar estilos de vida saudáveis (boa 

hidratação, exercício físico, dieta saudável, evitar o 

tabaco, reduzir o consumo de sal e açúcar), fazer 

rastreios de doenças renais nos grupos de maior ris-

co, garantir que os doentes renais recebam os cuida-

dos de saúde de que necessitam para atrasar a pro-

gressão da doença. 

 

 

 

 

 

 

Rastreio auditivo na Junta de Freguesia do      

Bonfim 

Realizou-se no dia 25 de janeiro na Junta de Fregue-

sia do Bonfim um Rastreio Auditivo gratuito à popu-

lação do Bonfim. Este rastreio teve lugar no Gabine-

te de Apoio Polivalente da Junta de Freguesia do 

Bonfim, Iniciativa esta que  foi promovida pelo Pe-

louro da Saúde em parceria com a  Minisom—uma 

marca Amplifon. 

Vamos ao Teatro! - Peça “Alguém terá de mor-

rer” - Obra de Luíz Francisco Rebello 

O Grupo de Jovens de Montebelo em parceria com a 

Junta de Freguesia do Bonfim organizou no dia 30 

de março a peça de teatro “Alguém terá de morrer” 

no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim. 

Esta iniciativa além da vertente cultural teve como 

finalidade a angariação de fundos para as obras da 

Capela de Montebelo. 

 

mailto:prcavaquinho@gmail.com
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Filme Magister de Gustavo Santos na Junta de 

Freguesia do Bonfim 

No passado dia 2 de Fevereiro, a Junta de Freguesia 

do Bonfim, 

recebeu a 

antestreia 

do Filme 

"Magister", 

uma curta-

metragem 

documental 

do realiza-

dor Gustavo Dos Santos. "Magister” leva-nos por 

uma viagem de acesso restrito. De um ponto de vista 

intimista, acompanha-se o trabalho do encenador na 

construção de uma peça de teatro. O que realmente 

existe para além desta forma de arte?" Nesta antes-

treia, foi visionado o filme e posteriormente realizou-

se uma mesa redonda onde o realizador Gustavo Dos 

Santos e o Produtor Júlio Filipe Cardoso falaram com 

os intervenientes do documentário. Júlio Cardoso 

(Encenador e fundador da Seiva Trupe), falou sobre a 

sua maneira de construir uma peça de teatro, assim 

como a sua intervenção como interveniente principal 

na curta metragem. Partilharam as suas perspetivas  

e a sua visão desta arte o ator Miguel Rosas, assim 

como o designer de som do filme Adrian Santos. 

O filme “Magister” teve no passado dia 27 de Feve-

reiro a sua estreia Mundial no Fantasporto, e andará 

nos próximos 2 anos em festivais de cinema nacio-

nais e internacionais. 

Grupo de Apoio e Partilha para Cuidadores 

A Cuidadores, associação sem fins lucrativos cujo 

objetivo se centra no apoio a quem cuida dos seus 

entes queridos, iniciou um grupo de apoio e partilha 

na Junta de Freguesia do Bonfim. Este grupo foi cria-

do atendendo à necessidade de haver um espaço de-

dicado ao cuidador informal, para partilha de experi-

ências com outros cuidadores, relacionadas com os 

cuidados que prestam diariamente, e para apoio 

emocional, para melhor viver a fase em que o cuida-

dor se encontra. Os encontros estão agendados para 

a primeira quinta-feira de cada mês, entre as 15h00 e 

as 16h30, na Junta de Freguesia do Bonfim. 

Novo Horário de Funcionamento da Casa D´Artes 

A casa D´Artes do Bonfim encontra-se aberta partir 

do dia 11 de fevereiro de segunda a sexta-feira das 

15h00 às 18h00. 

É uma casa aberta à cidade para acolher projetos li-

gados às artes, à cultura e à formação, numa lógica 

de inclusão social. Além de cinco salas, duas no rés 

do chão e três no primeiro andar, a Casa possui cozi-

nha e terraço.  Aberta a residências artísticas e a no-

vas propostas  que permitam envolver os residentes, 

tem  programadas atividades dirigidas a famílias, se-

rões  comunitários, oficinas de música, pintura e    

olaria. 
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Simulacro de Incêndio 

Por volta das 10 horas da manhã no dia 11 de feverei-

ro realizou-se na Junta de Freguesia do Bonfim em 

conjunto com a Escola Básica Nº 1 do Campo 24 de 

Agosto um "simulacro de incêndio". 

Gostaríamos de agradecer a todos os intervenientes 

e aos Bombeiros Sapadores do Porto, pelo apoio 

prestado durante esta simulação. 

Sessão de Esclarecimento de Reiki 

No passado dia 27 de fevereiro pelas 17h30m realizou

-se na Junta de Freguesia do Bonfim, uma sessão de 

esclarecimento de Reiki, destinado a crianças, jovens, 

adolescentes, pais e profissionais das escolas. 

Esta colaboração da Associação Portuguesa de Reiki - 

do Núcleo Regional do Porto,  foi e será certamente 

uma mais valia para o bem estar dos Bonfinenses. 

Desde já deixamos o nosso agradecimento aos repre-

sentantes dos núcleos de Ermesinde e Penafiel e da 

Associação de Reiki para crianças e jovens, particular-

mente aos oradores: Filomena Pessanha, Bruno dias, 

Nuno Nunes, e Gabriela Gomes, pois este evento não 

seria possível sem a sua presença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto “discoverBONFIM” na QUALIFICA 

 

 

 

 

Alunos do 10º ano do Curso de Turismo da Escola Se-

cundária Alexandre Herculano apresentaram projeto 

“discoverBONFIM” na QUALIFICA. Integrado na par-

ceria da Escola com o Programa da Junior 

Achievment para a criação de empresas, este projeto 

visa o desenvolvimento de percursos turísticos para 

o território da freguesia do Bonfim. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDJxqh6J-uE  

 

Tricotando no Bonfim 

As sessões do projeto “Tricotando no Bonfim” man-

têm-se em 2019, decorrendo todas as terças-feiras, 

entre as 14h00 e as 17h00, na Junta de Freguesia do 

Bonfim. Este projeto de cariz solidário tem por objeti-

vo a confeção de peças de tricô, proporcionando ao 

mesmo tempo o convívio intergeracional da popula-

ção Bonfinense. Se tiver em casa lãs, linhas, agulhas e 

outro material de tricô que já não utilize, contribua 

para esta causa e entregue os seus donativos no Ser-

viço Social da Junta de Freguesia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDJxqh6J-uE&fbclid=IwAR18hEynuNT9zanzLV7UdykdoB7Mkts5jk-c6IHQiQtZWMEX4LlhaKvCR3g
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Festa do Carnaval na Junta de Freguesia do     

Bonfim 

 

 

 

 

 

 

 

 

As máscaras ajudam a viver este tempo de alegria e 

de folia. São dias para experimentar quem não so-

mos, dias para vestir a pele de outros ou, quem sabe, 

destapar e encontrar aquilo que de facto se anda a 

esconder. 

No dia 2 de março a Junta de Freguesia do Bonfim 

organizou no Salão Nobre uma Festa de Carnaval 

aberta a toda a comunidade, com música ao vivo,  

entre outras atividades de muita folia e divertimento 

inerentes à época. 

Avaliação da Saúde Oral com um Profissional  

Colgate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Colgate em parceria com a junta de Freguesia do 

Bonfim organizou gratuitamente nos dias 11 e 12 de 

março a “Avaliação da Saúde Oral”. Atividade aberta 

a toda a população e levada a cabo por um Profissio-

nal  Colgate,  tendo como objetivo consciencializar a 

população e capacitá-la para a adoção de hábitos cor-

retos de higiene oral. 

Em comunicado, a Colgate alerta que a escovagem 

com dentífrico fluoretado, sendo um procedimento 

fulcral para a Saúde da boca, não consegue remover 

sozinha a placa bacteriana e os pequenos resíduos 

que se alojam entre os dentes, principais fatores para 

o surgimento do mau hálito, de cáries, do tártaro e 

de doenças da gengiva. Nesse sentido, para assegu-

rar uma limpeza perfeita da boca, que inclui dentes, 

língua e gengivas, a marca de higiene oral afirma que 

é crucial aliar o fio dentário e o elixir à escovagem.  

Sessão de Lançamento do Livro “O QUE FICOU”  

Poemas inéditos e selecionados pelos Amigos de 

Nuno Guimarães  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 22 de março às 21h30m, realizou-se no Salão 

Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim o lançamen-

to do Livro - "O que Ficou" - poemas inéditos e seleci-

onados pelos amigos de Nuno Guimarães. 
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Encontro de Gerações com "Frida Kahlo" no Sa-

lão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim 

No dia Internacional do Teatro (27 de março), a  Asso-

ciação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC) em par-

ceria com a Junta de Freguesia do Bonfim organizou 

no Salão Nobre uma peça de teatro “Conversas com 

Frida Kahlo”. A Pintora da Alegria retratou com cores 

alegres nas suas telas as tristezas e as alegrias da sua 

vida. Apesar da sua limitação física numa das suas 

pernas, deficiência que nunca escondeu, vestiu-se de 

rapaz, inventou um estilo que nunca mais se viu, e 

nos seus desenhos cabiam auto-retratos, animais, 

esqueletos e a luta pelo bem de todos. 

O elenco desta peça foi composto por: Ariana  Sousa, 

Patrícia Vitorino, Marta Silva e Miguel Carvalho. Na 

Sonoplastia encontrou-se o Paulo Fonseca e na  Ence-

nação e Direção Artística Mónica Cunha. 

Este evento  transformou o Salão Nobre da Junta de 

Freguesia do Bonfim num palco de  muita alegria e 

muito convívio entre os mais pequenos e os mais  ex-

perientes. 

Feira Oitocentista  - Dia do Patrono (28 de março) 

FEIRA OITOCENTISTA na Escola Secundária Alexan-

dre Herculano, com os momentos de poesia, jogos 

tradicionais, as “Barraquinhas” de Artesanato, tenda 

esotérica, “Barraquinha do Alexandre”, coro de pro-

fessores, Tuna Sénior e com muita animação à mistu-

ra. 

 

 

 

 

 

 

 

Ação de Informação sobre a Doença de Alzheimer 

O Pelouro da Saúde da Junta de Freguesia do Bonfim 

em parceria com a Delegação Norte Da Alzheimer 

Portugal, realizou no dia 25 de março no Salão Nobre 

da Junta de Freguesia do Bonfim uma “Ação de Infor-

mação sobre a Doença de Alzheimer”. Esta palestra 

foi destinada a toda a população em geral. 
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Próximos eventos 

 
IV Ciclo de Teatro Bonfim em Cena 
Dias 30 de abril, 1, 3, 10, 11, 17 e 18 de maio 
 
Participação das Companhias 
Teatro Experimental de Arouca 
PELE - Espaço Cultural 
Teatro Aramá 
Real Companhia de Teatro do Chulé 
Teatro do Ferro 
Teatro do Frio 
Núcleo de Estudantes de Teatro da Universi-
dade do Minho 
Locais: Salão Nobre da Junta de Freguesia do 
Bonfim e Jardim Paulo Vallada. 
 
Visita às Fontes da Freguesia do Bonfim 
Visita guiada pelas fontes da freguesia 
Dia 18 de maio pelas 15 horas 
Local de encontro: Praça das Flores junto à 
Fonte  
Percurso a pé desde a Praça das Flores até às 
Fontainhas 
Presença do Rancho Folclórico do Porto  
 

 
 
 
II Mostra e Festival de Cidadania 
Dias 24 e 25 de maio. 
Local: Jardim Paulo Vallada 
 
II Semana da Saúde e XXVI Feira da Saúde 
A Semana da saúde decorrerá de 20 a 26 de 
maio. 
A Feira da Saúde a 24 de maio no Jardim Paulo 
Vallada 
 
IV Corrida de Carrinhos de Rolamentos do    
Bonfim 
Dia 1 de Junho pelas 15 horas 
Local: Rua Pinto Bessa.  
 
Festa de S. João do Bonfim 
Dia 22 de junho pelas 15 horas 
Encontro de Ranchos Folclóricos 
Local: Sopé da Igreja do Bonfim  
 
 
 
  


