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EDITORIAL

Dia Metropolitano dos Avós

ETAPAS DE CIDADANIA - ELEIÇÕES CUMPRIDAS - NATAL À PORTA!
Acabamos de concluir mais um processo eleitoral e, as eleições são
resultado da nossa liberdade de escolha de “por quem” e “como
queremos ser governados”.
Essa liberdade, incompreensivelmente ainda negada a muitos povos, é
simultaneamente um direito e uma obrigação de Cidadania (infelizmente,
mais uma vez, com um nível de abstenção preocupante).
Aproxima-se, entretanto, o Natal, igual e tradicionalmente, uma época
invocadora e, felizmente, para muitos, motivadora do efetivo exercício de
Cidadania nas suas vertentes mais humanas.
Que nos perdoem os nossos leitores pela insistência com que, nesta
coluna, invocamos e defendemos os valores da Cidadania, mas, no
exercício de responsabilidades na estrutura autárquica mais próxima do
cidadão e cujo objetivo final é a contribuição para o bem-estar de uma
comunidade populacional, não nos parece exagero praticar e promover
perseverantemente os valores e os princípios da Cidadania.
As etapas acima referidas são, reconhecidamente muito mediatizadas,
tornando-se por isso particularmente exigentes e reveladoras dos nossos
verdadeiros níveis de Cidadania.
É importante, porém, assumir e interiorizar que a Cidadania, desejável e
responsavelmente, terá que estar presente no nosso espírito e manifestarse no nosso comportamento todos os dias das nossas vidas.
Se tivéssemos que sintetizar os valores e princípios de Cidadania
ressaltaria, sem dúvida, a importância determinante do Respeito. O
Respeito pelo próprio e o Respeito pelos outros. É bom termos
consciência de que, sempre que não respeitamos os outros não nos
respeitamos a nós próprios.
José Manuel Carvalho
OUTUBRO, 2019

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

Tel.: 225 194 500/8
E-mail: geral@jfbonfim.pt
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PEÇA DE TEATRO INSPIRADA NO POEMA DE “PREGÕES”
No dia 09 de julho, pelas 15h00, teve lugar no Salão Nobre da
Junta de Freguesia do Bonfim uma peça de teatro baseado no
poema de "Pregões" da poetisa Maria de Lurdes dos Anjos.
Um momento de grande entrega, organizado pelos utentes do
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) da Associação Dos
Deficientes Das Forças Armadas (ADFA) do Porto.
PROVAS DE APTIDÃO PROFISSONAL NA JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM
No dia 18 de julho, a Junta de Freguesia do Bonfim acolheu, no
seu Salão de Multiusos, a apresentação da Prova de Aptidão
Profissional (PAP) dos alunos do Curso Profissional Técnico de
Turismo do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano.
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Orgulhosamente envolvidos ao facultar boas condições para a
realização destas provas, a Junta de Freguesia do Bonfim deseja,
a todos os envolvidos, as maiores felicidades e votos de muitos
sucessos profissionais.
ENCONTRO ANUAL
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LEUCEMIAS E LINFOMAS
O encontro Anual da Associação Portuguesa de Leucemias e
Linfomas (APLL) aconteceu no dia 21 de setembro, no Salão Nobre
da Junta de Freguesia do Bonfim. Com um programa recheado com
debate, esclarecimentos sobre novos fármacos, terapias e novas
formas de avaliação, houve ainda lugar para a realização de justas
homenagens a voluntários que em muito contribuem para a causa
da APLL.
“DIA METROPOLITANO DOS AVÓS”
A convite da Câmara Municipal do Porto, a Junta de Freguesia do Bonfim participou na iniciativa do “Dia
Metropolitano dos Avós”, e acompanhou cerca de 132 avós da freguesia.
Este ano, a atividade teve lugar no dia 24 de julho, no Europarque, em Santa Maria da Feira. Contou com
muita animação e com o cantor Emanuel, enquanto figura principal da animação da tarde.
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Convém relembrar que o “Dia dos Avós” comemora-se no dia 26 de julho, com o objetivo de alertar para a
importância dos avós no seio das famílias, figuras centrais da nossa sociedade que devemos respeitar e
preservar não só nesse dia, como em todos os outros.

Com o intuito de promover a angariação de fundos, a APLL e o
grupo de doentes oncológicos «Viver Melhor» realizaram, com o
apoio do Pelouro da Saúde, uma performance teatral no dia 06 de
setembro, com a direção de Fernando Soares e Bruno Dinis ao
piano, a qual transmitiu uma mensagem positiva e de persistência.
Um ato de grande simbolismo, o qual esperamos que se repita,
para que todos possamos ajudar, cada vez mais, aqueles que, por
diferentes motivos, necessitam destes atos de cariz solidário.
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ESPETÁCULO SOLIDÁRIO “DESISTIR NUNCA”

“QUE EFEITOS TÊM OS ANSIOLÍTICOS NAS DECISÕES E RELAÇÕES COM OS OUTROS?”

“TRICOTANDO NO BONFIM”
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Numa sociedade cada vez mais «consumida» pelo uso de
ansiolíticos, Portugal surge em terceiro lugar na lista dos
países desenvolvidos da OCDE onde a taxa de consumo é
maior, o Pelouro da Saúde promoveu, juntamente com a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade
do
Porto
e
o
Laboratório
de
Neuropsicofisiologia, uma sessão de esclarecimento sobre
os efeitos que estes fármacos têm nas decisões e nas
relações com os outros, especialmente quando usados a longo prazo.
Uma sessão da responsabilidade da Dra. Ana Gonçalves, para sensibilização dos presentes.

No mês de setembro o projeto «Tricotando no Bonfim» celebrou um ano de existência. Esta iniciativa
promovida pela Junta de Freguesia do Bonfim, mantém o seu propósito de promover atividades que
incentivem uma vida, e reforma, mais ativa e preenchida.
Ao longo deste ano foram algumas as iniciativas solidárias em que o grupo esteve envolvido, como: a
participação na Campanha Solidária Fofo 2019; doações pontuais para bebés e crianças em risco; 7 xailes
para uma instituição da Freguesia do Bonfim e mantas para um grupo de seniores da freguesia;
colaboração com a «Dress a Girl around the world» na elaboração de peitos e bolsos em crochet;
colaboração na produção de 4 xailes em crochet para a festa de finalistas de um grupo de crianças com 3
anos, sob o tema "Pregões antigos da Cidade do Porto"; Formação "Eco Bags" - elaboração de sacos para
transportar fruta e/ou legumes em crochet e tricot, em prol do lema "diminuir a utilização de plástico".
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Gostaríamos de fazer uma nota de agradecimento público às formadoras, e voluntárias, Fátima Malaco e
Ana Vilar, pelo empenho e dedicação ao projeto. Agradecer, igualmente, aos estabelecimentos e anónimos
que contribuíram com doações ao longo deste trajeto e que possibilitaram uma maior disponibilidade de
materiais ao grupo, bem como às participantes inscritas.
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CASA D’ARTES DO BONFIM
Um espaço da Junta de Freguesia do Bonfim, que pretende acolher projetos ligados
às artes, cultura, formação/educação, entre outros, sito Rua do Dr. Carlos Passos s/n,
4000-156 Porto.
ALGUNS DOS EVENTOS ACOLHIDOS NO TRIMESTRE
X CONCURSO DE DESENHO INFANTIL MOA CLUBE UNESCO
De 22 a 26 de julho, decorreu na Casa D´Artes do Bonfim a
exposição do X Concurso de Desenho Infantil MOA Clube UNESCO
“Educação Artística e Cultural pela Paz”, da Fundação MOA de
Portugal.
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Com a cedência do espaço, a Junta de Freguesia do Bonfim
solidarizou-se com a missão que a Fundação Moa se propõe a fazer
«consciencializar os agentes educativos para a importância da Arte
numa Educação de Qualidade, mais ativa, interessante e
motivadora, promotora de valores e atitudes de cidadania conscientes e responsáveis».
ESPETÁCULO:
“TODOS OS DIAS ME SUJO DE COISAS ETERNAS”
Nos dias 12 de julho e 24 de agosto, pelas 21h30, a Casa
D´Artes foi palco para a «Cultura em Expansão», programa
promovido pela Câmara Municipal do Porto.
A peça exibida foi “Todos os Dias me Sujo de Coisas
Eternas”, um monólogo, com apresentação de Sara Barros
Leitão, que tenta fazer jus ao papel desempenhado pelas
mulheres ao longo da História.
Inspirado em histórias e mitos das ruas do Porto, incorporou
um ‘micropercurso’ à volta da Casa d'Artes do Bonfim, para
gáudio dos presentes, que esgotaram a lotação do espaço.
APRESENTAÇÃO DO LIVRO“ARRISCAR - O PODER DO VOLUNTARIADO”
O primeiro livro de Luís Lobo, jovem fundador da Associação Arriscar, foi
apresentado no dia 27 de setembro. Um retrato das suas experiências de
voluntariado, com apresentação de orientações e sugestões para se ser um
melhor voluntário e uma pessoa mais consciente. De referir que parte do
valor do livro reverte a favor de 3 associações: Associação ARRISCAR , a
Para Onde? e a Associação O Meu Lugar no Mundo.

Página 4

“DEATHCAFÉ” NO AUDITÓRIO CAMILO CASTELO BRANCO
No dia 29 de setembro às 17:00h, a Casa D’Artes do Bonfim acolheu o
encontro mensal da iniciativa «DeathCafé».
Um evento que
proporcionou um espaço de diálogo, experiências e pontos de vista
sobre a morte, com o objetivo de quebrar o tabu que, aparentemente,
se instalou na nossa sociedade.

FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO PORTO
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As Festividades em Honra de Nossa Senhora do Porto, que
todos os anos se realiza no terceiro fim de semana do mês de
setembro, decorreram entre os dias 12 e 16 de setembro, na
Capela de Montebelo, com muita animação e momentos de
culto religioso. A comunidade de Montebelo, com o apoio do
Pelouro da Cultura e Atividades Recreativas, celebrou a
imagem de Nossa Senhora do Porto, que foi entronizada na
Capela de Montebelo por altura das invasões francesas de
1809, e que culminou na procissão solene que encerrou as festividades.

CAMINHADA SOLIDÁRIA
A comunidade de Montebelo, na paróquia do Bonfim,
organizou uma caminhada com cariz solidário, em prol das
obras em curso na capela, em que o valor arrecadado
reverteu para o pagamento das mesmas.

FESTAS EM HONRA DE SANTA CLARA
As festas em Honra de Santa Clara decorreram do dia 29 de
agosto ao dia 01 de setembro. Com uma simbiose de
momentos religiosos e momentos de animação cultural, as
festividades ficaram marcadas por uma noite de fados
inesquecível, que certamente maravilhou a plateia presente
no sábado, 31 de agosto, que já havia contado com a presença
de vários artistas, durante a tarde, nas “Festas da Rádio”.
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A iniciativa do dia 14 de setembro, sábado, contou com o
apoio, e presença, do Pelouro da Cultura e Atividades
Recreativas e com muitos participantes, de várias idades, que
preencheram as ruas ao longo do percurso de 3,5kms que
terminou junto à Capela de Montebelo.

Fomos presenteados na sexta-feira, 30 de agosto, com um desfile das Rusgas do Bonfim, que obtiveram
um honroso terceiro lugar nas Rusgas de São João de 2019, que antecederam as atuações do Grupo de
Cavaquinhos (que habitualmente reúne e ensaia Junta de Freguesia do Bonfim, às quartas-feiras) e de
Paulo Nogueira, que fechou a noite com uma atuação musical.
No domingo, dia 01 de setembro, teve lugar a aula de zumba, seguida de uma atuação protagonizada
pelo Rancho Folclórico do Porto, que encerrou, desse modo, as Festividades em Honra de Santa Clara.
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“IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA”
No dia 04 de outubro, o Rancho Folclórico do Porto
protagonizou uma peça de teatro, intitulada de
“Implantação da República”, na Junta de Freguesia do
Bonfim. Tal como nome indica, o evento foi realizado no
âmbito das celebrações da Implantação da República, com
o apoio do Pelouro da Cultura e Atividades Recreativas
para a organização do espetáculo - uma simbiose entre a
descrição e representação histórica de momentos marcantes, com segmentos de canto alusivos à data.
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108.º ANIVERSÁRIO DO ACADÉMICO F.C.
O Académico Futebol Clube celebrou, no passado mês de
setembro, o seu 108.º aniversário. Fundado a 15 de setembro de
1911, por um grupo de estudantes do Liceu Alexandre Herculano,
as celebrações ficaram marcadas pelo Jantar Comemorativo do
108.º Aniversário, no qual a direção do clube atribuiu a «medalha
de sócio honorário» ao Presidente da Câmara Municipal do
Porto, Dr. Rui Moreira,. Foram, ainda, agraciados os sócios com
mais de 75, 50 e 25 anos de filiação. A Junta de Freguesia não
poderia deixar de congratular o Académico F.C. pelo seu 108.º
aniversário e deseja muitos sucessos desportivos e institucionais.
“PERSONAL TRAINER PARA A GESTÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM MAIS IDADE” (PT4AGEING)
Com objetivo de favorecer uma «caracterização da saúde, qualidade
de vida e o autocuidado da população idosa», a Junta de Freguesia
do Bonfim, através do Pelouro da Saúde, estabeleceu uma parceria
com a Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), no âmbito
ao Projeto “Personal Trainer para a gestão da saúde de pessoas com
mais idade” (PTAgeing), coordenado pela Prof. Dra. Manuela
Martins, docente na ESEP e investigadora CINTESIS.
INSCRIÇÕES PARA O REIKI
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Com início em novembro de 2018, a Junta de Freguesia do Bonfim, em
parceria com Associação Portuguesa de Reiki, Núcleo do Porto e
Ermesinde, proporciona sessões de terapia Reiki a título gratuito para
os bonfinenses. Estão abertas as inscrições, informe-se junto do Serviço
Social, presencialmente ou por telefone.
.
EXPOSIÇÃO
"O MEU OLHAR SOBRE O PORTO" DE JOSÉ DIOGO
Uma exposição de arte, de um artista bonfinense, que proporcionará
ao público a sua visão sobre o Porto. Com inauguração no dia 01 de
outubro, pelas 21h00, a exposição manter-se-á em exibição, durante
o mês de outubro, na Casa d'Artes do Bonfim.

ORÇAMENTO COLABORATIVO
Tal como no ano transato, a Câmara Municipal do Porto celebrou com a
Freguesia do Bonfim um contrato para o Orçamento Colaborativo, o qual
pretende promover a sustentabilidade em várias vertentes como: social,
económica, ambiental e cultural, em que, para isso, fomenta a cooperação
entre município, freguesia e cidadãos.
Caso tenha ideias para a Freguesia do Bonfim e o seu projeto incida sobre as
vertentes referidas anteriormente, não perca a oportunidade de concorrer,
envie-nos a sua proposta! Todos os residentes na Freguesia do Bonfim podem participar, individualmente ou
em grupo, devendo para isso entregar a sua proposta de projeto na Junta de Freguesia do Bonfim, num
envelope fechado, ou em suporte digital para geral@jfbonfim.pt até ao dia 22 de outubro do presente ano.
Poderá consultar as condições estabelecidas na Junta de Freguesia do Bonfim ou através do website
(www.jfbonfim.pt), no separador dos Editais e Convocatórias.
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O Pelouro da Coesão Social da Junta de Freguesia do Bonfim
organizou, no passado dia 11 de outubro, um Passeio Sénior a São
Pedro do Sul. O passeio contou com a participação de,
aproximadamente, 480 séniores, distribuídos por 10 autocarros,
com um assistente por viatura a zelar pelo seu bem-estar e
acompanhamento em permanência dos Bombeiros Voluntários do
Porto, no decurso do evento. Tal como previsto, os participantes
tiveram a oportunidade de passear e conhecer uma das zonas mais
icónicas de São Pedro Sul, junto às termas, com paisagens maravilhosas e um cenário tranquilizante.
Foi o início de um dia memorável, com muita serenidade para,
posteriormente, dar lugar a momentos de maior animação e
movimento. O almoço foi servido na Quinta dos Compadres, em
Viseu, numa sala repleta, com muito convívio à mesa. A aguardar
pelos “turistas por um dia” estava uma fabulosa pista de dança, com
direito a música e ’DJ’, que agitaram positivamente a tarde, para
júbilo dos presentes. Antes da viagem de regresso, tempo ainda para
um “lanche reforçado”, indicado para o restabelecer de forças e
energias despendidas na pista de dança.
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PASSEIO SÉNIOR A SÃO PEDRO DO SUL

PRÓXIMOS EVENTOS
"JOTA GINJA, O QUASE NINJA"
Apresentação do primeiro livro infantil da autoria de
Dénis Conceição e Susana Neves, no dia 19 de
outubro, na Casa D'Artes do Bonfim.
"TIC TAC ALIMENTAR NA DIABETES" - RASTREIOS
A Cooperativa do Povo Portuense e a Junta de
Freguesia do Bonfim, no âmbito do projeto “TIC TAC
Alimentar na Diabetes”, vão levar a cabo no mês de
outubro rastreios de glicemia e de Índice de Massa
Corporal no Gabinete de Apoio Polivalente (GAP) da
Junta de Freguesia.
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EXPOSIÇÃO "20 ANOS DE ARQUITETURA
INDUSTRIAL"
Uma exposição da responsabilidade do gabinete «ad
quadratum arquitectos», com a realização de uma
mostra de fotografias, cujo intuito é evidenciar os 20
anos de arquitetura industrial e projetos de grande
complexidade, ressalvando a importância de se
respeitar e salvaguardar o valor arquitetónico e
histórico dos edifícios. De dia 15 a 31 de outubro, na
Casa D’Artes do Bonfim.
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PRÓXIMOS EVENTOS

Entre os dias 07 a 09 de janeiro, terá lugar na Junta de
Freguesia do Bonfim o «Bazar dos Reis» para pessoas
De 01 de novembro a 15 de dezembro, a Junta de
carenciadas, cujo intuito é providenciar alguns dos artigos
Freguesia do Bonfim irá promover uma recolha de bens
que mais necessitam.
para o «Bazar dos Reis». Poderá fazer a sua doação de
roupa e calçado (bebé, criança e adulo), artigos de casa, TRICOTANDO NO BONFIM
brinquedos e livros no Serviço Social da Junta de O projeto «Tricotando no Bonfim» tem prevista a sua
Freguesia do Bonfim, de segunda a sexta-feira, das continuidade neste ano de 2019, todas as terças-feiras das
09:30h às 12:30h e das 13:30h às 16:30h.
14h00 às 17h00 nas instalações da Junta de Freguesia.

RECOLHA DE BENS

MAGUSTO

A participação é gratuita e aberta a todos os bonfinenses.

Um dia de convívio, com momentos de animação e sem
faltar as castanhas e o vinho. Venha festejar connosco no
dia 8 de novembro. Inscrições abertas a todos os
bonfinenses, do dia 15 de outubro até ao dia 6 de
novembro. Preço: 1€ por pessoa.

CAVAQUINHO

ALMOÇO DE NATAL

DO PROJETO EUROPEU TRANSR

A Junta de Freguesia do Bonfim acolhe, todas as quartasfeiras à tarde, aulas livres de cavaquinho dirigidas pelo
Professor Paulo Rocha. A participação e frequência das
aulas tem um custo de 20€ por mês, existindo dois
horários à disposição: das 15h00 às 16h00 para iniciação; e
FEIRA DE NATAL
das 16h00 às 17h00 para um nível mais avançado. Para
Entre os dias 25 a 29 de novembro realizar-se-á uma Feira
mais informações contactar para o número 913 996 305
de Natal para venda de produtos. Para mais informações,
ou para o email prcavaquinho@gmail.com.
deverá contactar o Serviço Social [225 194 500 (opção
CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENCERRAMENTO
3)] . Inscrições até 4 de novembro.

A época natalícia é uma época tradicionalmente de
convívio, fraternidade e amizade. Dia 19 de dezembro, a
Junta de Freguesia do Bonfim irá oferecer um almoço, a
título gratuito, para seniores bonfinenses. Inscrições
abertas do dia 02 a 13 de dezembro. Número de inscrições
limitadas.

FEIRA DO LIVRO
Entre os dias 01 a 09 de dezembro, a Livraria Ferreira
organizará uma Feira do Livro Usado, no Salão Nobre da
Junta de Freguesia do Bonfim, aberta a toda a população.

Página 8

BAZAR DOS REIS

A APDES - PortoG, coordenadora do projeto “Trans Sex
Worker Rights are Human Rights” (TransR), financiado
pela União Europeia, irá organizar o Congresso
Internacional de encerramento deste projeto, nas
instalações da Junta de Freguesia do Bonfim, nos dias 19 e
20 do mês de novembro.
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