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EDITORIAL 
 
REFLEXÕES SOBRE O PODER 

Infelizmente, para alguns (muitos) a ambição pelo poder tem apenas como motiva-
ções o “estatuto”, a vaidade e ou, (pior que tudo…) o benefício próprio, excluída 
por isso, de qualquer sentido analítico sobre a efetiva habilitação e capacidade para 
o desempenho do cargo ambicionado. 
Para quem dotado de mínimo bom senso e verdadeiro sentido cívico, a ambição 
pelo poder só é legítima se motivada e determinada numa convicção muito forte de 
querer e ser capaz de contribuir para o progresso e bem-estar da comunidade. 
 
Existem muitos patamares de poder, cada um com exigências e características bem 
específicas e diferenciadas, e de cujo exercício resultam efeitos e impactos igual-
mente muito diversificados. 
O poder paternal será provavelmente aquele que, por natureza, é concedido ao 
maior número de pessoas e do qual, se bem orientado, poderão resultar importan-
tes e decisivos contributos no que à formação humana dos cidadãos diz respeito. 
Para além deste, quanto mais se sobe na escala dos diferentes níveis do poder, mai-
or é o risco da cedência a interesses que, decididamente, se afastam das reais ne-
cessidades da generalidade das pessoas, para se submeterem e concentrarem na 
defesa de vantagens e privilégios muito minoritários como, por exemplo, a muito 
comum de “submissão ao poder económico”.    
 
Assistimos e somos confrontados diariamente, uns (os mais felizes) apenas através 
dos meios de comunicação, e outros (crianças, jovens, velhos, homens e mulheres) 
vivendo verdadeiros e aterradores efeitos devastadores e desumanos, resultantes 
de decisões de “poderosos” que, no seu exercício, são corrompidos e determina-
dos para preservação de restritos interesses económicos e ou no combate, violento 
e criminoso, por divergências raciais, étnicas e até culturais. 
  
Embora a viver já no século XXI DC, a humanidade está infelizmente ainda longe das 
legítimas espectativas de partilha generalizada de bem-estar e dignidade pessoal.  
Teremos que admitir que a evolução da humanidade está obrigatória e objetiva-
mente condicionada ao exercício do poder a todos os níveis.  
Por isso, só quando todos, no desempenho do seu poder, a todos os níveis, forem 
cívica, verdadeira e humanamente responsáveis, a sociedade se poderá apresentar 
mais justa, mais equilibrada, mais segura, mais digna e mais feliz. 
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SALÃO NOBRE ACOLHEU LANCHE DE REIS DO  

PROJETO ABRAÇO AMIGO 
 

O projeto Abraço Amigo do Grupo de Ação Social 
do Porto realizou, no passado dia 06 de janeiro, um 
Lanche de Reis no Salão Nobre da Freguesia do 
Bonfim. O evento proporcionou aos idosos que são 
acompanhados pelo Abraço Amigo uma tarde dife-
rente, repleta de momentos culturais, de convívio e 
de muita animação.  

 

ALUNOS DA EB DA LOMBA CANTARAM AS JANEIRAS 
 

No dia 08 de janeiro, a Junta de Freguesia do Bon-
fim recebeu várias crianças da Escola Básica da 
Lomba que vieram cantar as Janeiras ao Presidente 
da Junta, José Manuel Carvalho.  
 

PRESÉPIOS PREMIADOS NA FREGUESIA DO BONFIM 
 

No Concurso de Presépios 2017, promovido pe-
la Câmara Municipal do Porto, foram premiados 
dois Presépios na freguesia do Bonfim. Na Classe II 
(concorrentes com idade superior a 15 anos), a As-
sociação de Moradores da Lomba conquistou o 2.º 
prémio. Na Classe III (equipas de apoio a pessoas 
com necessidades especiais), a Unidade de Autis-
mo da Escola Básica do Campo 24 de Agos-
to obteve o 3.º prémio. Parabéns a todos os partici-
pantes pelo empenho, pela dedicação e pela vonta-
de de manterem viva esta que é uma tradição nata-
lícia. 

 

ENCONTRO DE JANEIRAS NO BONFIM 
 

No dia 12 de janeiro, o Salão Nobre da Freguesia do 
Bonfim encheu-se para receber mais uma edição do 

Encontro de Janeiras no Bonfim. Esta tradição, de 
origens remotas, foi evocada pelo Grupo de Danças 
e Cantares Regionais da Feira (Santa Maria da Fei-
ra), pelo Rancho Folclórico de Abragão (Penafiel) e 
pelo Rancho Folclórico do Porto. A iniciativa foi 
promovida pelo Pelouro da Cultura e Atividades 
Recreativas da Junta de Freguesia do Bonfim. 

CASA D’ARTES DO BONFIM FOI DESTAQUE NA  

REVISTA VISÃO 
 

A 18 de janeiro, a Revista Visão dedicou um artigo à 
Casa d’Artes do Bonfim, equipamento da Junta de 
Freguesia que foi inaugurado no dia 11 de dezem-
bro de 2017, no âmbito das comemorações do 176.º 
Aniversário da Freguesia do Bonfim. A Casa d’Artes 
do Bonfim é um espaço vocacionado para a promo-
ção das artes, da cultura, de criações coletivas e da 
formação junto da comunidade do Bonfim. O novo 
espaço da freguesia localiza-se na lateral da Aveni-
da de Fernão de Magalhães, com frente também 
para a Rua do Dr. Carlos Passos, ocupando um edifí-
cio art déco da década de 30 que foi projetado pelo 
Arquiteto Rogério de Azevedo, com a finalidade de 
aí se instalar a creche d’«O Comércio do Porto». São 
parceiros da Junta de Freguesia do Bonfim, neste 
projeto, a PELE e a Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade do Porto. 

 

JUNTA DE FREGUESIA DEU AS BOAS VINDAS A JOVENS 

ESTUDANTES DE DIFERENTES NACIONALIDADES 
 

O Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, 
no âmbito do projeto Erasmus +, recebeu a visita 
de um grupo de jovens estudantes de três Escolas 
de países diferentes: Itália, Espanha e Roménia. Ao 
longo de uma semana foram inúmeras as ativida-

CANTOS DA CASA (CASA D’ARTES DO BONFIM) 
 

Todas as quintas-feiras, a partir das 21h00,  realizam-se os encontros do «Cantos da Casa - Espaço de 
Experimentação de Voz, Som e Corpo», na Casa d’Artes do Bonfim. Estes encontros são organizados pela 
PELE e contam com a coprodução/apoio da Junta de Freguesia do Bonfim/Casa d’Artes do Bonfim. Toda a 
comunidade Bonfinense é convidada a participar.  
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des formativas e culturais em que participaram 
com uma enorme alegria sempre espelhada nos 
seus rostos. No passado dia 18 de janeiro foi a vez 
de, formalmente, o executivo da Junta de Fregue-
sia dar as boas vindas, no Bonfim e no Porto, aos 
senhores professores, aos alunos e aos pais que se 
associaram a esta iniciativa no papel de famílias de 
acolhimento. A nossa comunidade conseguiu, cer-
tamente, proporcionar a todos estes jovens mo-
mentos que jamais esquecerão e que ficarão para 
sempre marcados nos seus corações. Sob o tema 
“Writing Our History, Creating Our Planet”, os tra-
balhos desenvolvidos e apresentados enchem-nos 
de esperança numa geração de cidadãos mais cons-
cientes, interventivos e responsáveis nesta nossa 
Casa Comum. 

BONFINENSES PARTICIPAM EM WORKSHOP DE  

COZINHA BÁSICA SUSTENTÁVEL 
 

O projeto socioeducativo Arco Maior II, que ajuda 
adolescentes e jovens excluídos ou que se excluí-
ram dos sistemas formais de educação e formação, 
aliou-se à Fios e Desafios - Associação de Apoio In-
tegrado à Família no âmbito do Programa (Re)
começar, da qual a Junta de Freguesia do Bonfim é 
parceira, para proporcionar um workshop de cozi-
nha básica sustentável. Este workshop, que teve o 
seu início a 22 de janeiro, prolongou-se por quatro 
semanas. Durante esse tempo, os quatro Bonfinen-
ses selecionados para esta atividade, aprenderam 
conceitos ligados à higiene pessoal (do material e 
dos alimentos), à apresentação e função dos mate-
riais e equipamentos de cozinha, às noções de 
compras sustentáveis e à gestão financeira alimen-

tar. Em todas as sessões houve momentos de con-
feção, com partilha de saberes e de sabores. Estes 
Bonfinenses foram acompanhados por alunos vo-
luntários do universo Arco Maior II e pelo Chef/
Formador de Cozinha, Pedro Simões. 
 

PEÇA «CAL» E EXPOSIÇÃO «ILHA» APRESENTADAS EM 

LISBOA 
 

O projeto «Retratos das Ilhas - Bonfim para além 
das fachadas» apresentou, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa, o espetáculo «CAL» e a ex-
posição «ILHA», a propósito do encontro «Isto é 
PARTIS». O espetáculo «CAL», uma criação da PELE 
no âmbito do referido projeto, que é promovido 
pela Rede Inducar, contou com a participação de 
um grupo multigeracional da comunidade do Bon-
fim, debruçando-se sobre as "ilhas" portuenses. A 
exposição «ILHA», também desenvolvida no âmbi-
to do projeto «Retratos das Ilhas - Bonfim para 
além das fachadas», tem por base a promoção de 
espaços de participação e construção coletiva, 
através da fotografia participativa e do teatro co-
munitário, assumindo-se como um dos principais 
objetivos o reconhecimento das "ilhas" enquanto 
património imaterial, humano e comunitário. Felici-
tamos e agradecemos a todos(as) os(as) partici-
pantes e intervenientes pelo empenho e pela dedi-
cação com que abraçaram este projeto, contribuin-
do para a promoção e valorização da nossa cultura 
e do nosso património coletivo. 

 

PRIMEIRA REVOLTA REPUBLICANA FOI COMEMORADA 

NO PRADO DO REPOUSO 
 

A freguesia do Bonfim foi, uma vez mais, palco das 
cerimónias comemorativas do 127.º aniversário da 
Revolta de 31 de Janeiro de 1891. A cerimónia de-
correu no Cemitério do Prado do Repouso e con-
tou com a intervenção de Luís Cameirão, Presiden-
te da Associação Cívica e Cultural 31 de Janeiro, de 
Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente do Conselho 
Metropolitano do Porto e da Câmara Municipal de 
Gaia, e de Rui Moreira, Presidente da Câmara Muni-
cipal do Porto. Todas as intervenções deram espe-
cial realce à luta pela descentralização, inspirada 

BONFINENSES REFERENCIADOS PELA JUNTA TÊM ACESSO GRATUITO A CUIDADOS DE SAÚDE ORAL E OUTRAS 

VALÊNCIAS 
 

Na sequência do protocolo de cooperação celebrado entre a Junta de Freguesia do Bonfim e a 
Universidade Fernando Pessoa, os Bonfinenses referenciados por esta Junta de Freguesia não pagarão 
qualquer honorário por tratamentos na área da higiene e profilaxia, medicina dentária conservadora e 
cirurgia oral menor. No passado mês de janeiro este protocolo foi ainda alargado às valências de 
Fisioterapia, Terapêutica da Fala e Psicologia Clínica. Informe-se sobre este protocolo e esclareça eventuais 
dúvidas no Espaço do Cidadão da Freguesia do Bonfim. 
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pelos ideais da revolta de 1891. Marcou presença 
nesta cerimónia José Manuel Carvalho, Presidente 
da Junta de Freguesia do Bonfim. 
 

JUNTA DE FREGUESIA ACOLHEU CONFERÊNCIA SOBRE O 

PALÁCIO DA AJUDA (LISBOA) 
 

No âmbito do Ciclo de Conferências “Arquiteturas 
imperfeitas ou inacabadas”, organizado pelo Clube 
UNESCO da Cidade do Porto, foi proferida uma pa-
lestra, alusiva ao Palácio da Ajuda, pelo Arquiteto 
João Carlos Santos e apresentada pelo Dr. Manuel 
Real. A conferência teve lugar, no dia 17 de feverei-
ro, na Sala Multiusos da Junta de Freguesia do Bon-
fim, que apoiou a iniciativa.  
 

PROJETO DE CIRCO SOCIAL APELOU À  

PARTICIPAÇÃO DE JOVENS DO BONFIM 
 

O Coliseu Porto, em parceria com a Junta de Fre-
guesia do Bonfim, irá desenvolver um projeto de 
Circo Social sob a direção artística de João Paulo 
Santos, acrobata de mastro chinês consagrado pe-
los maiores palcos do Circo Contemporâneo a nível 
internacional. Tendo em vista a apresentação de 
um espetáculo circense no Festival Internacional de 
Circo, no Coliseu Porto, este projeto pretende, tam-
bém, que a comunidade envolvida tenha um olhar 
renovado sobre o futuro, um forte sentimento de 
pertença e desenvolvimento de confiança, em si, 
nos outros e no grupo do qual faz parte. Ao longo 
de 2018, o projeto de Circo Social irá desenvolver 
dois ciclos de oficinas: uma dedicada ao circo 
(técnicas de grupo, estimulação sensorial, técnicas 
de expressão artística, ateliers de experimentação 
física e experimentação das técnicas circenses); e 
outra complementar (visionamento de espetácu-
los, história do circo e história da arte, dinâmicas 
interpessoais e estimulação sensorial e visitas de 
estudo). Esta iniciativa integra a programação des-
te ano do projeto municipal «Cultura em Expan-
são», que pretende fazer chegar a cultura a toda a 
população, de forma gratuita.  
 

«BONFIM EM CENA» PROPORCIONOU TRÊS SEMANAS 

DE TEATRO GRATUITO 
 

A terceira edição do «Bonfim em Cena», um ciclo de 
teatro organizado pela Junta de Freguesia do Bon-
fim com a produção, direção técnica e artística do 
Teatro Art’Imagem, terminou no dia 25 de feverei-
ro. No total foram sete os espetáculos e atividades 
levadas a cena, para miúdos e graúdos, ao longo de 
três semanas. O objetivo? Promover e proporcionar 
o acesso gratuito das populações à Cultura, nomea-
damente ao Teatro, fomentando a coesão e a inclu-
são social.  
O III Ciclo de Teatro Bonfim em Cena iniciou-se no 
dia 10 de fevereiro através do Teatro Aramá, que 
levou ao palco do Salão Nobre da Freguesia do 
Bonfim a peça “Farsa de Inês Pereira”, numa adap-
tação da obra de Gil Vicente.  

Seguiu-se, no dia 11 de fevereiro, a sessão de contos 
para crianças “Vitória, Vitória! Conta-me uma Histó-
ria”, dinamizada pela Real Companhia de Teatro do 
Chulé e pela Orquestra Orff Júnior.  

Vindo de Aveiro, o Teatro Experimental de Arouca 
apresentou a todos os presentes, no dia 17 de feve-
reiro, a peça “Filhos da Profissão”. O espetáculo 
conta-nos a história de quatro miúdos oriundos de 
uma aldeia perdida na serra, centrando-se nas suas 
vivências e nos seus receios quanto ao futuro.  

Já conhece a página de Facebook da Junta 

de Freguesia do Bonfim? Faça gosto e 

acompanhe todas as novidades da 

freguesia do Bonfim.  

www.facebook.com/

juntadefreguesiadobonfim  
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No dia 18 de fevereiro foi a vez da PELE e do Nú-
cleo de Teatro do Oprimido do Porto apresentarem 
a criação coletiva “Porto Sentido”, um espetáculo 
que convida a uma reflexão sobre os impactos - 
positivos e negativos - do turismo na cidade e na 
sua população.  
 

Na última semana da terceira edição do “Bonfim 
em Cena”, a Associação de Moradores da Lomba 
foi palco do concerto encenado “Lady & Mac-
beth”, criado por Ana Luena. O espetáculo, que foi 
apresentado no dia 23 de fevereiro, gravita em tor-
no de “Macbeth” de William Shakespeare.  

O sábado de 24 de fevereiro foi dedicado aos mais 
novos e à criação de “Extraterrestres”. Durante a 
tarde, o Teatro de Ferro dinamizou uma oficina de 
construção e manipulação de marionetas, onde 

todos os presentes se dedicaram à conceção de um 
boneco extraterrestre.  

O III Ciclo de Teatro «Bonfim em Cena» culminou 
no passado domingo, dia 25 de fevereiro, com a 
apresentação da peça “CAL”, uma criação coletiva 
da PELE que foi desenvolvida no âmbito do projeto 
"Retratos das Ilhas - Bonfim para além das facha-
das", promovido pela Rede Inducar. O espetáculo, 
centrado nas problemáticas e vivências das ilhas 
portuenses, contou com a participação de um gru-
po multigeracional da comunidade do Bonfim.  

A todos os participantes desta terceira edição do 
“Bonfim em Cena”, ao público que marcou presen-
ça na apresentação dos espetáculos e aos restan-
tes intervenientes que tornaram possível a sua con-
cretização, o nosso muito obrigado. 
 

JUST A CHANGE 
 

No passado dia 20 de fevereiro foi celebrado um 
protocolo de colaboração entre a Junta de Fregue-
sia do Bonfim e a Associação Just a Change. Este 
protocolo tem por objetivo promover a realização 
de intervenções de promoção da dignidade habita-
cional, de pessoas carenciadas na freguesia do 
Bonfim, no âmbito do programa «Casa Reparada, 
Vida Melhorada». Podem beneficiar deste projeto 
as famílias carenciadas da freguesia do Bonfim, que 
vivam em condições de precariedade habitacional 
e que não tenham condições económicas para 
comprar ou recuperar uma casa, ou candidatar-se 

Fotografia do Teatro Art’Imagem 
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de forma viável a programas habitacionais da res-
ponsabilidade das autarquias locais ou da adminis-
tração central do Estado.  
 

TERAPIAS NATURAIS NOS SALESIANOS DO PORTO 
 

No dia 04 de março, a Freguesia do Bonfim deu as 
boas-vindas ao Hospital do Sorriso. O Hospital do 
Sorriso é um projeto social, inserido na Associação 
Portuguesa de Aromaterapia, que pretende divul-
gar e promover o acesso da população a terapias 
naturais assentes na aromaterapia clínica, para que 
se possa encontrar uma forma de auto cura, poten-
cializando o corpo e equilibrando a mente. Nesse 
sentido, um grupo de aromaterapeutas esteve nos 
Salesianos do Porto, tendo proporcionado a todos 
os interessados o usufruto de terapias naturais de 
forma totalmente gratuita. Esta iniciativa foi orga-
nizada pela Associação Portuguesa de Aromatera-
pia, pela Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Colégio Salesianos do Porto, pelo Co-
légio Salesianos do Porto e pela Junta de Freguesia 
do Bonfim. 

  

OBRAS DO LICEU ALEXANDRE HERCULANO JÁ  

PODEM AVANÇAR 
 

O concurso para a empreitada de recuperação do 
emblemático Liceu Alexandre Herculano já pode, 
finalmente, ser lançado. Foi assinado, no dia 07 de 
março, o acordo que transfere a titularidade da 
obra para o Município do Porto. Esta cerimónia 
contou com a presença do primeiro-ministro Antó-
nio Costa e do ministro da Educação Tiago Brandão 
Rodrigues. O acordo foi assinado na presença de 
alunos, docentes, pais e restante público. Será cer-
tamente um motivo de celebração para a comuni-
dade escolar do Liceu Alexandre Herculano, para a 
freguesia do Bonfim e restante cidade, que aguar-
dam agora pelo início das obras.   
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM ACOLHEU A  

CONFERÊNCIA «NÓS, OS PORTUGUESES» 
 

Dia 16 de março, a Junta de Freguesia do Bonfim 
recebeu o Bonfinense Inácio Pignatelli, que profe-
riu uma conferência subordinada ao tema «Nós, os 
Portugueses». Foi um momento de partilha, com 
todo o público presente, sobre temas ligados à 
identidade do Povo Português, os seus principais 
traços e características. 
 

CASA D’ARTES DO BONFIM FOI PALCO DE  

CONCERTO RENASCENTISTA E SEISCENTISTA 
 

Dia 17 de março, a Casa d’Artes do Bonfim foi palco 
de um concerto renascentista e seiscentista, pro-
porcionado por alunos do Curso de Música Antiga 
da ESMAE. O concerto "Desde las Torres del Alma" 
foi dedicado à música na Península Ibérica no alvor 
do século XVII: da Sé de Lisboa à corte de Filipe III. 
Contou com a direção de Hugo Sanches. 

CAPELA DO CEMITÉRIO DO PRADO DO REPOUSO  

ENCONTRA-SE A SER RESTAURADA 
 

A Capela do Cemitério do Prado do Repouso en-
contra-se a ser restaurada pela Câmara Municipal 
do Porto. Os trabalhos, que “contemplam o trata-
mento e a pintura das fachadas, a reparação de caixi-
lharias, a recuperação do pavimento interior e o res-
tauro de artes decorativas (gessos e estuques)”, es-
tão previstos estar concluídos em junho. O Cemité-

JARDINS E MATA DA QUINTA DE NOVA SINTRA REABERTOS AO PÚBLICO 
 

Abriram recentemente ao público os jardins e a mata da Quinta de Nova Sintra, 
localizados na Rua do Barão de Nova Sintra. Depois de dez meses de profundas 
obras de reabilitação ao nível da pavimentação, iluminação, sistema de rega, toda 
a flora e várias fontes, este belíssimo espaço já pode ser visitado também ao fim-
de-semana. A reabertura teve lugar no Dia Mundial da Árvore, 21 de março, na 
presença do Presidente da Águas do Porto, Frederico Fernandes, de vereadores 
da Câmara Municipal do Porto e do Presidente da Junta de Freguesia do Bonfim, 
José Manuel Carvalho. A entrada no parque é gratuita e este poderá ser visitado 
de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00, aos sábados, domingos e feriados 
(abril a setembro), das 09h00 às 19h00, e aos sábados, domingos e feriados 
(outubro a março), das 10h00 às 18h00. 
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rio do Prado do Repouso, um verdadeiro museu a 
céu aberto, está integrado na Association of Signifi-
cant Cemeteries in Europe (ASCE), que reúne orga-
nizações que cuidam de cemitérios relevantes em 
termos históricos ou artísticos. 
 

NOVO ESPAÇO DE LAZER NA FREGUESIA DO BONFIM 

 
O polidesportivo exterior da Associação de Mora-
dores da Lomba, localizado entre o final da Rua de 
Vera Cruz e a Travessa da Lomba, foi recém-
requalificado pela Câmara Municipal do Porto. Este 
equipamento é frequentado pelos mais jovens que 
aqui realizam treinos de futsal e jogos de futebol 
mais amadores. Nas obras de reparação, que se re-
velavam urgentes, procedeu-se à substituição do 
pavimento desportivo em relva sintética, à repara-
ção e pintura dos muros de vedação, ao alargamen-
to da rampa de acesso e à substituição do pavimen-
to na zona do estacionamento. Este novo espaço 
de lazer da freguesia do Bonfim, inclui também um 
jardim nas traseiras.  

ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AURÉLIA DE 

SOUSA RECEBEM PRÉMIOS DE MÉRITO E EXCELÊNCIA 
 

No dia da Aurélia os alunos do agrupamento viram 
reconhecidos o seu esforço e trabalho, ao receber 
diplomas de Mérito e de Excelência. Que assim con-
tinuem e que a estes se juntem ainda mais no futu-
ro.  

Próximos eventos 
 

DIA MUNDIAL DA DOENÇA DE PARKINSON 2018 
 

No dia 05 de maio, pelas 15h00, a Junta de Fregue-
sia do Bonfim organizará, em conjunto com a Asso-
ciação Portuguesa de Doentes de Parkinson, uma 
sessão dedicada à doença de Parkinson. Esta ses-
são contará com a presença de Joana Mesquita, 
dirigente da Delegação do Porto da APDPk e do Dr. 
João Massano que se irá debruçar sobre alguns as-
petos desta doença. A entrada é gratuita.  

 

GEOMETRY AT FINE ARTS AND DESIGN FACULTIES -  

EUROPEAN ENCOUNTER OF ERASMUS PARTNER  

FACULTIES 
 

Entre os dias 07 e 09 de maio, a Freguesia do Bon-
fim irá acolher o evento “Geometry at Fine Arts and 
Design Faculties - European Encounter of Erasmus 
Partner Faculties”, um encontro internacional so-
bre a pedagogia da Geometria e Perspetiva orienta-
da para o Desenho. Neste encontro marcarão pre-
sença vários académicos e palestrantes convidados 
que irão partilhar os seus conhecimentos e investi-
gações, promovendo-se, desta forma, um fórum de 
discussão com algumas das sessões abertas ao pú-
blico. Este evento é organizado pela Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto com a parce-
ria da Junta de Freguesia do Bonfim. 
 

PASSEIO SÉNIOR 
 

O próximo Passeio Sénior, destinado à população 
reformada da freguesia do Bonfim, realizar-se-á no 
dia 17 de maio. Este ano o destino escolhido foi a 
Quinta do Cruzeiro, localizada em Vila Praia de Ân-
cora. As inscrições para o passeio, que têm um cus-
to de 8€, podem ser efetuadas de 30 de abril a 11 de 
maio, no Serviço Social da Junta de Freguesia do 
Bonfim (de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e 
as 12h00). 
 

PROJETO-PILOTO «CASA PARTILHADA» IMPLEMENTADO NA FREGUESIA DO BONFIM 
 

O projeto-piloto «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. Tem por objetivo combater a solidão e o isolamento e desenvolver afetos entre a população 
sénior, tentando solucionar dois problemas sociais: a precaridade habitacional e o isolamento social. Nesse 
sentido, a Junta de Freguesia do Bonfim identificou duas potenciais beneficiárias, na casa dos 80 anos, que 
residiam sozinhas, com parcos recursos económicos e com falta de condições de habitabilidade. As duas 
senhoras, que se tornaram amigas, residem agora juntas num apartamento T2 no Parque Habitacional das 
Fontainhas, beneficiando de apoio domiciliário prestado pela IPSS Senhor do Bonfim, que auxilia na 
limpeza da casa e no fornecimento de refeições.  

Fotografia de Filipa Brito (Portal de Notícias Porto.) 
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SEMANA E FEIRA DA SAÚDE DO BONFIM 
 

Entre os dias 21 e 27 de maio, realizar-se-á a Semana 
da Saúde do Bonfim. De 21 a 24 de maio várias insti-
tuições da freguesia acolherão atividades ligadas a 
esta área. O dia 25 será dedicado à XXV Feira da Saú-
de, estando a última iniciativa marcada para o dia 27,  
com a realização de uma Cãominhada.  
 

EXPOSIÇÃO DA TRADICIONAL CASCATA DE SÃO JOÃO 
 

Entre o dia 01 e o dia 30 de junho poderá visitar a Ex-
posição da Tradicional Cascata de São João, na Asso-
ciação de Moradores da Lomba. 
 

III CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS  

DO BONFIM 
 

Este ano, a III Corrida de Carrinhos de Rolamentos 
do Bonfim terá lugar no dia 02 de junho, pelas 14h30, 
na Rua de Pinto Bessa. Inscreva-se, até ao dia 22 de 
maio, nos Serviços Administrativos da Junta de Fre-
guesia do Bonfim (de segunda a sexta-feira, entre as 

08h30 e as 17h30) ou envie a ficha de inscrição pre-
enchida para comunicacao@jfbonfim.pt 
 

SANTO ANTONINHO DA ESTRADA 
 

A festividade do Santo Antoninho da Estrada realiza-
se no dia 16 de junho, no sopé da Igreja do Bonfim. 
Entre as 14h00 e as 18h00 decorrerá a Mostra do 
Bonfim Associativo. Pelas 16h00 haverá um Espetá-
culo de Música, Danças e Cantares e, pelas 19h00, a 
celebração da Missa Solene. No dia 17 de junho, pe-
las 17h00, realizar-se-á uma Sardinhada Popular, no 
ringue da Associação de Moradores da Lomba. A en-
trada é livre. 
 

SÃO JOÃO DO BONFIM 
 

A festividade do São João do Bonfim terá lugar, no 
dia 22 de junho, no sopé da Igreja do Bonfim. Pelas 
21h30 realizar-se-á o Encontro de Ranchos Folclóri-
cos, onde marcará presença a Associação de Danças 
e Cantares de Macau, o Rancho Folclórico de Viana 
do Castelo e o Rancho Folclórico do Porto. 

mailto:comunicacao@jfbonfim.pt

