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LATERAL 

E ditorial 

 
lamentos sim! prevenir e preparar…não? 

Estamos ainda no rescaldo de mais um 
verão, tempo normalmente mais aprovei-
tado para estados de maior despreocupa-
ção associados a férias e lazer.  
Registaram-se porém no mês de agosto 
dois acontecimentos que, acredito, con-
centraram as atenções de quase todos 
nós: 
- O dramático e violento surto de incên-
dios no nosso país, com uma dimensão 
recorde, e que consumiu e destruiu flores-
ta, casas e vidas. 
- A realização dos Jogos Olímpicos no Rio 
de Janeiro, o que sempre se constitui nu-
ma manifestação do mais elevado nível 
desportivo e impacto mundial. 
 
Como se aceitará, são acontecimentos 
com duas realidades de contornos e senti-
mentos praticamente opostos. 
Apesar disso, dos respetivos rescaldos e 
resultados, é possível extrair uma reflexão 
comum como a seguir se argumentará. 
 
Com efeito poderá dizer-se que de ambos 
resultaram “os LAMENTOS”. 
Muito mais sérios e insuperáveis no que 
se refere ao primeiro, pela aflição e dra-
matismo que óbvia e naturalmente lhe 
estão associados. 
Claramente menos sérios mas igualmente 
muito críticos face à quase ausência de 
obtenção de medalhas por parte dos nos-
sos atletas. 
“os LAMENTOS” estão aí… e perdurarão 

para qualquer dos casos… 
Lamentável será todavia se, como infeliz-
mente vem sendo hábito, não se fizer na-
da para, na medida do possível, se criarem 
condições que reduzam as hipóteses de 
LAMENTOS pelas mesmas razões: 
- Nos incêndios é reconhecida a enorme 
percentagem de intervenção criminosa; 
que interesses movem essa criminalidade? 
Que medidas se impõem para destruir 
esses interesses? E o ordenamento e a 
limpeza florestal? E o aperfeiçoamento 
dos meios de deteção e combate? 
É tempo de pensar, é sobretudo tempo 
de atuar – Mais PREVENIR para menos 
LAMENTAR! 
- Os atletas que nos representaram nos 
Jogos Olímpicos, com uma exceção, efeti-
vamente não nos trouxeram medalhas, 
mas eles representam o que de melhor se 
consegue em Portugal num panorama 
desportivo a exigir uma profunda refor-
mulação estrutural; Neste caso, em vez 
dos “LAMENTOS”, deveremos reconhe-
cer, aplaudir e respeitar o esforço e dedi-
cação daqueles que com o seu entusias-
mo superam as dificuldades de um siste-
ma desportivo que não promove nem 
apoia o desporto de forma alargada e in-
clusiva para a generalidade da população, 
iniciado desde logo através do desporto 
escolar. Queremos mais medalhas? 
É tempo de pensar, é sobretudo tempo 
de atuar – Mais PREPARAR para menos 
LAMENTAR! 

Programa Aconchego 

página 2 

«Quem estuda tem casa. 

Quem tem casa tem compa-

nhia.»  
 
Colónias Balneares 

página 3 

Com o apoio da Junta de Fre-

guesia do Bonfim e de associa-

ções locais, foi possível garan-

tir as colónias balneares a 145 

crianças da freguesia. 
 
Descobrir o Bonfim 
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Sugestão de um roteiro turísti-

co pela freguesia do Bonfim. 
 
Festas de Santa Clara 

página 6 

Entre os dias 30 de agosto e 

05 de setembro, realizaram-se 

as Festas de Santa Clara na 

Igreja do Bonfim. 
 
Reabilitação da Ilha da 

Bela Vista 

página 7 

A reabilitação da Ilha da Bela 

Vista continua mesmo sem 

verbas comunitárias. 
 

Próximos eventos 

página 8 

175 anos da Junta de Freguesia 

do Bonfim. 

Junta de Freguesia do Bonfim 
Campo 24 de Agosto, n.º 294 

4300– 506 PORTO 

www.jfbonfim.pt 
www.facebook.com/

juntafreguesiadobonfim 
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saúde e apoio social 

TERTÚLIA DA MEMÓRIA 

A Tertúlia da Memória é uma inicia-

tiva de informação e formação pa-

ra cuidadores informais de doen-

tes com perturbações neurodege-

nerativas, que tem lugar na Junta 

de Freguesia do Bonfim no último 

sábado de cada mês. A participa-

ção na iniciativa é gratuita, no en-

tanto, a pré-inscrição deverá ser 

realizada na secretaria da Junta de 

Freguesia do Bonfim.  

coesão social 

O que é o Programa Aconchego? 

Assente numa lógica intergera-

cional, o Programa Aconchego – 

implementado pela Câmara Mu-

nicipal do Porto em parceria com 

a Federação Académica do Porto 

– pretende reforçar a proximida-

de, solidariedade e a entreajuda 

entre a comunidade sénior da 

cidade do Porto e os jovens uni-

versitários.  

 
«Quem estuda tem casa. 

Quem tem casa tem companhia.» 

 
Com base nesta premissa, o Pro-

grama Aconchego permite que 

os seniores e as suas famílias be-

neficiem da companhia de jovens 

universitários, mediante a dispo-

nibilização da sua residência para 

alojamento. «O Sénior disponibi-

liza casa ao estudante e o estu-

dante contribui com a sua compa-

nhia para a diminuição do senti-

mento de solidão e de isolamento 

do sénior».  

Quem pode aderir ao Programa? 

- Estudantes do ensino superior, 

não residentes no concelho do 

Porto 

- Pessoas com mais de 60 anos 

de idade, residentes no concelho 

do Porto, que vivam sozinhas ou 

com o cônjuge e com condições 

para o acolhimento de estudan-

tes na sua residência 

 
O alojamento tem a duração de 

um ano letivo, havendo a possibi-

lidade de ser renovável. Os estu-

dantes contribuem, de forma 

simbólica, em géneros que são 

estipulados no momento da ade-

são. 

 
Como aderir? 

As candidaturas ao Programa 

Aconchego estão abertas e o for-

mulário de candidatura poderá 

ser obtido através do seguinte e-

mail:  

dmds@cm-porto.pt 

PROGRAMA ACONCHEGO 

desporto 

Para mais informações, poderá 

contactar o Departamento Mu-

nicipal de Desenvolvimento So-

cial da Câmara Municipal do 

Porto (225 899 260). 

TORNEIO FUTEBOL SOLIDÁRIO 

Realizou-se, entre os dias 3 e 4 

de setembro, no Complexo 

Desportivo de Campanhã, um 

torneiro de futebol solidário 

que envolveu quatro equipas 

de futebol históricas na cidade: 

o Clube Desportivo de Portugal 

(1.º lugar), o Sporting Clube de 

São Vítor (2.º lugar), o Ramal-

dense Futebol Clube (3.º lugar), 

e o Sporting Clube da Cruz (4.º 

lugar).  A iniciativa contou com 

o apoio da Porto Lazer e da 

Junta de Freguesia do Bonfim. 

mailto:dmds@cm-porto.pt
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educação, cultura e lazer 

A Associação de Moradores da Lomba e o Spor-

ting Clube de S. Victor, com o apoio da Junta de 

Freguesia do Bonfim, proporcionaram à comuni-

dade juvenil bonfinense as merecidas férias balne-

ares. O apoio de 10 colaboradores da Associação 

de Moradores da Lomba foi crucial para que, 50 

crianças, desfrutassem do período de praia entre  

os dias 18 e 22 de julho. Os jovens tiveram ainda a 

oportunidade de visitar as Grutas de Mira de Aire 

e respetivo parque aquático.  De salientar também 

o papel do Sporting Clube de S. Victor que possibi-

litou a colónia balnear a 95 crianças. 

COLÓNIAS BALNEARES 2016 

O MEU LUGAR NO MUNDO 

«O Meu Lugar no Mundo» é um projeto de inter-

venção social, coordenado por Renata Gomes e 

Cátia Oliveira, cuja ação se centra na diminuição 

do insucesso escolar em crianças do 1.º ciclo do 

Ensino Básico. Em parceria com a Junta de Fregue-

sia do Bonfim, o projeto proporcionou, durante as 

férias de verão, diversas atividades de lazer e cida-

dania às crianças de vários estabelecimentos de 

ensino da freguesia.  

Destaca-se, a título de exemplo, a visita ao espaço 

do projeto por parte da Polícia de Segurança Pú-

blica (PSP),  a visita de 

duas enfermeiras que 

abordaram questões 

de higiene pessoal e a 

presença de três vete-

ranos do IPO que rela-

taram as suas experiências pessoais. No exterior, 

as crianças tiveram ainda a oportunidade de prati-

car desporto e de se dedicarem a algumas ativida-

des de contacto com a cultura da cidade onde vi-

vem. Para além das atividades de lazer, também o 

estudo foi alvo de atenção por parte do projeto. 

Deste modo, foram realizadas sessões de estudo 

em dias específicos da semana com o intuito de 

consolidar as temáticas aprendidas ao longo do 

ano e de colmatar algumas dúvidas ou dificulda-

des sentidas.  

Fotografias: Associação de Moradores da Lomba e Sporting Clube de S. Victor 

Fotografias: «O Meu Lugar no Mundo» (InComunidade) 
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1. Igreja do Bonfim  

Começamos o nosso roteiro com 

uma visita à Igreja do Bonfim, 

situada no cimo da rua do Bon-

fim. A escadaria é desafiadora, 

mas a sua subida é recompensa-

dora! Estamos perante uma igreja 

de estilo neoclássico que remon-

ta a 1874, altura em que começou 

a ser construída (embora já antes tivessem existido, no 

mesmo local, duas ermidas antecessoras). Não se esqueça 

de visitar o interior!  
 
Localização: Rua Monte do Bonfim, Porto 
Horário: Seg-Sáb: 08h às 12h e 14h às 19h30 
Dom: 08h às 13h e 18h às 20h | Feriados: 18h às 20h  
Custo: Gratuito  

 

2. Casa-Oficina António Carneiro 

Seguimos agora o nosso 

caminho pela rua de Antó-

nio Carneiro, onde se en-

contra a Casa-

Oficina homónima. Neste 

museu encontram-se ex-

postos vários traba-

lhos, obras e objetos de António Carneiro (1872-1930), um 

célebre pintor e poeta natural de Amarante que fixou resi-

dência na cidade do Porto, precisamente neste edifício. 
 
Localização: Rua de António Carneiro, n.º 363, Porto 
Horário: Seg-Sex: 10h às 12h30 e 14h às 17h30  
Custo: Gratuito 

 

3. Parque de Nova Sintra 

Descendo a rua de António Carneiro e embrenhando pela 

rua do Barão de Nova Sintra, encontraremos o Parque de 

Nova Sintra. O espaço, que pertence à Câmara Municipal 

do Porto, foi outrora propriedade da família Reid, de ori-

gem britânica. O jardim mantém muitas das características 

de outros tempos, nomeadamente uma grande diversida-

de botânica e diversos caminhos por entre o denso arvore-

do. Destacam-se ainda as diversas fontes e chafarizes que 

se vão encontrando à medida que se explora o parque, os 

quais aqui foram colocados na sequência da progressiva 

canalização da água na cidade do Porto. 
 
Localização: Rua do Barão de Nova Sintra, n.º 275, Porto  
Horário: Seg-Sex: 09h às 17h  
Custo: Gratuito 

4. Museu Militar do Porto  

O Museu Militar do Porto situa-se na rua do Heroísmo, 

bem perto do Cemitério Prado do Repouso. O edifício al-

bergou, no passado, a sede da Polícia Internacional de 

Defesa do Estado (PIDE/DGS). Atualmente, o museu assu-

me-se como um autêntico repositório de equipamentos 

militares de diversas épocas, no qual constam também 

salas dedicadas a eventos político-militares que tiveram 

lugar na cidade do Porto, bem como uma vasta coleção de 

soldadinhos e outras miniaturas militares. 
 
Localização: Rua do Heroísmo, n.º 329, Porto 
Horário: Seg-Sex: 10h às 12h30 e 14h às 17h | Sábados e feriados: 14h às 
17h | Domingos: 10h às 12h30 e 14h às 17h 
Custo: Crianças até aos 6 anos: Gratuito | Jovens dos 7 aos 17 anos: 1€ | 
Adultos entre 18 e 65 anos: 3€ | Séniores: 1€ | Famílias: 3,5€ a 6€ | Militares 
e respetivo agregado familiar: Gratuito | 1.º domingo de cada mês: Gratui-
to | PortoCard: 50% de desconto  

DESCOBRIR O BONFIM - UM ROTEIRO PELA FREGUESIA 

Sozinho ou acompanhado, há vários bons motivos para explorar o Bonfim! 

Paisagens arrebatadoras, locais de grande interesse histórico e patrimonial, obras arquitetónicas, arte e 

museus, espaços verdes, são alguns desses exemplos... 

Está tudo aqui, no Bonfim! 

http://www.explorebonfim.com/#!parquedenovasintra/nyfgg
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5. Arca de Água de Mijavelhas  

Num percurso até ao Campo 

24 de Agosto, vale a pena visi-

tar o Poço ou Arca de Água de 

Mijavelhas, localizada na esta-

ção do Metro do Porto. Trata-

se de um antigo reservatório de água datado do século 

XVI, que se localizava no então Campo de Mijavelhas 

(atual Campo 24 de Agosto). As ruínas foram encontradas 

durante as escavações para a construção da estação Cam-

po 24 de Agosto. 
 
Localização: Estação de Metro "Campo 24 de Agosto"  
Custo: Gratuito 
 

6. Biblioteca Pública Municipal do Porto 

Partindo do Campo 24 de Agosto, seguimos rumo 

à Biblioteca Pública Municipal do Porto, situada junto ao 

Jardim de S. Lázaro. O edifício, com grande monumentali-

dade, possui um elevado interesse histórico e patrimonial. 

Nos seus primórdios, o edifício foi um convento: o Conven-

to de Santo António da Cidade. Na década de 30 do século 

XIX, quando se extinguiram as ordens religiosas no contex-

to do Cerco do Porto, o edifício passou a adquirir novas 

funções, tendo então acolhido, em 1842, a Biblioteca Públi-

ca Municipal do Porto, fundada em 1833 por D. Pedro IV. 

Vale a pena visitar os seus claustros, os azulejos de diver-

sas épocas que se encontram expostos e, claro, as salas de 

leitura! 
 
Localização: Rua de D. João IV, n.º 17, Porto  
Horário: 15 Julho a 15 Setembro - Seg-Sex: 10h às 18h | 
16 Setembro a 14 Julho – Seg e Sáb: 10h às 18h; Ter-Sex: 09h às 19h30  
Custo: Gratuito  
 

 

7. Cemitério Prado do Repouso  

Sabia que o Cemitério Prado do Repouso, inaugurado em 

1839, foi o primeiro cemitério público da cidade do Por-

to? Considerado como um 

museu a céu aberto, o 

Cemitério Prado do Re-

pouso integra uma das 

melhores coleções de 

arte existentes na cidade 

do Porto, reunindo obras 

de artistas de renome. 

Somam-se ainda numero-

sas construções de valor 

histórico e artístico, ergui-

das a pedido de várias personalidades que ali jazem. 
 
Localização: Rua Joaquim António de Aguiar (entrada norte) e Largo 
Padre Baltazar Guedes (entrada sul) 
Horário: Todos os dias: 08h30 às 17h30  
Custo: Gratuito 

 

8. Fontainhas  

O nosso roteiro culmina nas Fontainhas, área cuja visita é 

incontornável! Aqui poderá apreciar a vista sobre o Douro 

e Vila Nova de Gaia, num local tranquilo e sossegado. Sabia 

que três das seis pontes da cidade do Porto se localizam 

no Bonfim? Daqui poderá contemplar a Ponte do Infante, a 

Ponte de S. João e a Ponte Maria Pia, construída pela firma 

parisiense Eifell & Cª. Foi inaugurada em 1877, doze anos 

antes da Torre Eifell, em Paris!  
 
Localização: Alameda das Fontainhas, Porto  
Custo: Gratuito  
 

contexto turístico e cultural da cidade 

do Porto. Além da sugestão da visita a 

locais e pontos de interesse da fregue-

sia, o roteiro contém diversos vales de 

desconto que podem ser utilizados pelo 

seu utilizador. O roteiro turístico do 

Bonfim é de distribuição gratuita e po-

derá ser solicitado na Junta de Fregue-

sia do Bonfim.  

 
www.explorebonfim.com 

www.facebook.com/ExploreBonfim 

ROTEIRO TURÍSTICO DO BONFIM 

A freguesia do Bonfim conta agora com um roteiro turístico impresso! 

A publicação – que foi elaborada ao longo do terceiro trimestre deste 

ano – conta com uma breve contextualização histórica da autoria de 

Jorge Ricardo Pinto e aborda um conjunto de dez pontos de interesse 

turístico da freguesia. Pretende-se, com este roteiro, divulgar a história 

e o património da freguesia do Bonfim, por vezes desconhecido no 

http://www.explorebonfim.com/#!miradouro-das-fontainhas/hsqo3
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Realizou-se, entre os dias 03 e 10 de julho, a 7.ª 

edição do Festival SET - Semana das Escolas de 

Teatro, promovida pela Escola Superior de Músi-

ca, Artes e Espetáculo (ESMAE). A freguesia do 

Bonfim foi palco da peça de teatro “Sete Peca-

dos” que, no dia 09 de julho, pelas 18h00, teve 

lugar no Jardim Paulo Vallada (Jardim das Pe-

dras).  

Fotografia: Festival SET 

Fotografia: Paulo Pimenta 

7.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL SET 

RETRATOS DAS ILHAS - BONFIM PARA ALÉM 

DAS FACHADAS 

«Retratos das Ilhas - Bonfim para além das facha-

das» é um projeto que tem por objetivo 

«recuperar espaços de participação e construção 

coletiva, envolvendo as pessoas, no sentido do re-

conhecimento das ilhas enquanto património hu-

mano e comunitário, com a fotografia participativa 

e o teatro comunitário».  Pretende-se, desta for-

ma, dar a conhecer e valorizar as vivências que se 

estendem para lá das fachadas das Ilhas do Bon-

fim. 

No passado dia 28 de julho, na sede do Sporting 

Clube de S. Victor, decorreu a apresentação deste 

projeto, o qual foi promovido pela Rede Inducar e 

financiado pelo Programa PARTIS - Práticas Artís-

ticas para a Inclusão Social, da Fundação Calouste 

Gulbenkian. É implementado em parceria com a 

Pele Espaço de Contacto Social e Cultural, Junta 

de Freguesia do Bonfim, Câmara Municipal do 

Porto, Máquinas de Outros Tempos, Centro Por-

tuguês de Fotografia, Colorfoto e com outras ins-

tituições e projetos locais. 

Este ano, as Festas de Santa Clara realizaram-se 

entre os dias 30 de agosto e 05 de setembro. A 

Igreja do Bonfim – que, no primeiro domingo de 

setembro de 1803 recebeu as relíquias de Santa 

Clara, provenientes de Roma – foi palco de diver-

sas iniciativas de grande valor cultural promovi-

das pela Paróquia do Bonfim, das quais se desta-

cam: a apresentação do livro “Ismael Matos, o 

padre da boa imprensa”, de D. Ximenes Belo 

(agraciado com o Prémio Nobel da Paz em 1996); 

a inauguração da Exposição Coletiva de Artes 

Plásticas da SPA (SalutePerArt), que esteve pa-

tente até dia 11 de setembro; o Free-Trail Santa 

Clara em homenagem a João Oliveira; e vários 

momentos musicais, que contaram com a presen-

ça de várias bandas e grupos regionais. Durante 

as festividades foi ainda possível visitar a torre 

sineira da Igreja do Bonfim e escalar a sua facha-

da.  

FESTAS DE SANTA CLARA 
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SESSÕES DE CINEMA NO BONFIM 

FESTAS EM HONRA DE N. S. DO PORTO 

Celebraram-se, entre os dias 15 e 18 de setembro, 

as Festas em Honra de Nossa Senhora do Porto, 

na Capela de Montebelo. Além do culto religioso, 

decorreram também alguns momentos musicais 

que animaram as noites de 16 e 17 de setembro na 

freguesia do Bonfim.  No domingo, dia 18 de se-

tembro, realizou-se a majestosa procissão.  

emprego, formação 

e empreendedorismo 

O Pelouro do Empre-

go, Formação e Em-

preendedorismo da 

Junta de Freguesia do 

Bonfim promoveu 

mais uma ação de for-

mação gratuita direcionada aos bonfinenses de 

todas as idades. Cada formação contou com doze 

participantes inscritos. Esta formação, que decor-

reu entre o dia 12 de julho e 04 de agosto, entre 

as 15h e as 17h, teve como objetivo dar a conhe-

cer uma série de ferramentas básicas de informá-

tica para que os cidadãos se enquadrem nestas 

novas tecnologias.  

AULAS DE INFORMÁTICA 

urbanismo, ambiente 

e mobilidade 

A reabilitação da Ilha da Bela Vista continua mes-

mo sem verbas comunitárias. O projeto, com o 

valor base de 810 mil euros, tem como intuito a 

reabilitação de 35 habitações. As obras foram visi-

tadas em agosto pelo presidente da Câmara Mu-

nicipal do Porto, Rui Moreira, acompanhado pelo 

vereador da Habitação e Ação Social, Manuel Pi-

zarro, e pelo presidente da Junta de Freguesia do 

Bonfim, José Manuel Carvalho. A intervenção que 

está a ser realizada nesta ilha pretende servir de 

modelo, que será mais tarde replicável no conjun-

to de ilhas privadas espalhadas pela cidade e que, 

segundo palavras de Rui Moreira, “fazem parte de 

uma forma de viver da 

cidade do Porto que 

nós não queremos 

perder e que quere-

mos recuperar”. 

REABILITAÇÃO DA ILHA DA BELA VISTA 

Fotografia: Miguel Nogueira 

Ao longo dos últimos meses, o Bonfim tem acolhi-

do diversas sessões de cinema de forma a promo-

ver a sétima arte junto da comunidade bonfinen-

se e demais interessados. O projeto «Nove e Meia 

- cineclube nómada», no âmbito do programa 

«Cultura em Expansão 2016», tem exibido vários 

filmes na Associação de Moradores da Lomba, 

sob o mote «há cinema, conversa e petiscos».  No 

passado dia 05 de agosto, o programa «Cinema 

Fora do Sítio», promovido pela Câmara Municipal 

do Porto, levou o filme de animação «À Procura 

de Dory» até às Fontainhas.  

Fotografia: Pedro Figueiredo 
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Distribuição gratuita 

Junta de Freguesia do Bonfim 
Campo 24 de Agosto, n.º 294 
4300– 506 PORTO 

AS RECEITAS DA D. SILVINA 

Bacalhau à Lagareiro 
Ingredientes (para 4 pessoas): 
4 postas de bacalhau demolhado; 
Batatas para assar (pequeninas); 
1 molho de grelos; 
2 dentes de alho; 
Sal q.b.; 
Azeite q.b. 

  
 
 

Modo de preparo: 
Assar o bacalhau na brasa.  
Às batatas, dá-se uma pré-cozedura apenas 
em água com a casca e um pouco de sal. Reti-
ram-se, escorrem-se bem e, coloca-se um pa-
no por cima para não se queimarem, dá-se um 
murro nas batatas para que abatam. Fotografia: Lidl 

próximos eventos 

iniciativas a decorrer 

PASSEIO DE CONVÍVIO SÉNIOR 

No próximo dia 22 de outubro será realizado o Pas-

seio de Convívio Sénior que tem como destino a cida-

de de Aveiro, e contará com um almoço, música ao 

vivo e lanche. As inscrições, que têm um custo de 8€, 

terão de ser efetuadas entre os dias 03 e 07 de outu-

bro, no átrio da Junta de Freguesia do Bonfim, das 

09h30 às 12h00.  A partida será no Campo 24 de 

Agosto, a partir das 09h00, estando a chegada pre-

vista para as 19h00.  

 

ESCOLA DA ALEGRIA 

A antiga Escola Infantil nº1, que ficava na Praça da 

Alegria, comemora, este ano, o seu centenário. Para 

assinalar esta data, estará patente, no Salão Nobre 

da Junta de Freguesia do Bonfim, uma exposição que 

será inaugurada no dia 07 de outubro, pelas 17h30 e 

que poderá ser visitada até ao dia 26 de outubro. No 

dia 25 de outubro, pelas 17h30, será ainda realizado 

um colóquio com o título: “A comemoração do cen-

tenário da Escola Infantil nº 1 do Porto - O legado da 

Professora Maria Isabel Martins Ferreira”. 

 

175 ANOS DA JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM 

A Junta de Freguesia do Bonfim comemora, no dia 11 

de dezembro, o seu 175º aniversário. Estão a ser pre-

paradas uma série de iniciativas para a comemoração 

desta assinável data. Em breve será anunciada a pro-

gramação completa.  

MUSEU MILITAR DO PORTO 

Aula aberta de esgrima medieval no primeiro sábado do 

mês, das 10h30 às 12h30 

Visita gratuita no primeiro domingo do mês, das 10h00 

às 12h30 e das 14h00 às 17h00 

 

LARGO SOARES DOS REIS 

Feira Solidária de Velharias e Artesanato no segundo 

sábado do mês, das 09h00 às 18h00 

 

PRAÇA DO DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO  

Feira de Antiguidades e Velharias no terceiro sábado do 

mês, das 08h00 às 18h00 

 

JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM 

Tertúlia da Memória no último sábado do mês, das 

10h00 às 12h00 

Encontros/ensaios de criação artística coletiva com a 

Pele Espaço , todas as terças-feiras, das 21h00 às 23h00 

FEIRA ARTÍSTICA 

A Alameda das Fontainhas irá receber, no dia 08 de ou-

tubro, entre as 13h30 e as 19h30,  uma Feira Artística. A 

feira conta com o apoio e a organização do Pelouro da 

Educação, Cultura e Lazer da Junta de Freguesia do 

Bonfim. 


