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EDITORIAL 

EXCEÇÃO…POR RESPEITO! 

Ao longo de dois mandatos nunca este espaço foi utilizado para promover o 

desempenho desta Junta e, muito menos, para enaltecer o desempenho de funções 

do Presidente em exercício. 

Permitam-me Senhores Bonfinenses que o faça desta vez. Por respeito por todos 

vós. 

De acordo com a lei, ocorrerão este ano eleições para as autarquias. Por essa razão, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, teve a amabilidade 

de, antes da sua comunicação pública, me dar conhecimento da sua intenção de se 

recandidatar a mais um mandato o que, muito sinceramente, me satisfaz como 

cidadão, independentemente da minha adesão ao movimento independente lançado 

há oito anos por Rui Moreira. 

Nessa oportunidade, o Senhor Presidente da Câmara teve também a gentileza de 

manifestar a sua vontade de que me recandidatasse ao lugar de Presidente da Junta 

do Bonfim que desempenho desde 2013. Como é natural senti muita honra e fiquei 

muito grato pelo reconhecimento do Dr. Rui Moreira. 

Entretanto, por ponderada reflexão pessoal, lamento ter tido de comunicar ao 

Senhor Presidente que, não me sentindo seguro de continuar na posse de condições 

de disponibilidade e capacidade que considero indispensáveis para o exercício da 

função, considero não seria sério que me recanditasse.  

Assim, Senhores Bonfinenses, por seriedade para comigo, para com o Senhor 

Presidente da Câmara e, sobretudo, para com todos vós, aqui informo de que cessarei 

as funções de Presidente da Junta no final das próximas eleições autárquicas. 

Foi para mim uma honra ter exercido esta função, sempre procurando fazê-lo com 

descrição, muito empenho e dignidade. 

Aproveito para aqui expressar a minha profunda gratidão a todos quantos comigo 

colaboraram, executivo e funcionários. O meu reconhecimento para com toda as 

pessoas da estrutura da Câmara Municipal do Porto pela forma como sempre 

interagiram e colaboraram com esta Junta de Freguesia. Muito obrigado igualmente 

pelas muitas manifestações de respeito que recebi de muitos Bonfinenses – quer 

individualmente quer por parte de todas as Instituições. 

Obrigado!  
José Manuel Carvalho  

julho, 2021 
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PROCEDIMENTOS DE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE FREGUESIA 

Na sequência da evolução do surto do coronavírus e do Plano de 

Desconfinamento proposto pelo Governo da República Portuguesa, foram 

determinados, a partir de 24 de maio, os seguintes procedimentos: 

Sem prejuízo de alterações ao Plano de Desconfinamento,  Junta de 

Freguesia do Bonfim passará a funcionar normalmente, com atendimento 

de “porta aberta”. Entretanto, como medida preventiva, tendo em conta a 

preservação da saúde dos funcionários e dos utentes, haverá um controlo interno de acesso de utentes, não 

podendo estar mais de dois utentes em simultâneo em atendimento no Espaço do Cidadão/Serviço 

Administrativo e um utente no atendimento externo do Serviço Social. 

Não é permitida a permanência de utentes para atendimento no hall entrada devendo cada utente sinalizar 

a sua presença acionando a campainha da porta interna (divisória de vidro). Após registada a presença, os 

utentes serão atendidos em respeito pela regra atrás referida pela ordem da respetiva chegada. 

Nos casos de revalidação de carta de condução e cartão de cidadão, bem como para a entrega deste, 

deverão continuar a ser agendadas as respetivas marcações, por telefone: 225 194 500 (opção 1). 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS E O PAPEL DA JUNTA DE FREGUESIA 

A BLIP, reconhecida empresa de engenharia de software, sediada na 

Freguesia do Bonfim, entrou em contacto com o Vogal da Educação da Junta 

de Freguesia, Hugo Pinho, com o intuito criar sinergias entre a empresa, a 

Junta de Freguesia e a comunidade do Bonfim. 

Com uma visão muito particular e progressista sobre a forma como a empresa 

se deve interrelacionar com o meio que a rodeia, formaram uma parceria com 

a Junta de Freguesia para promover valores como a «economia circular» e a 

«responsabilidade social das empresas». 

A «economia circular» é um conceito importante que assenta na redução, reutilização, recuperação e 

reciclagem de materiais, em prol da diminuição dos resíduos e lixo produzido, bem como a pressão sobre os 

recursos naturais. Neste âmbito, a BLIP doou dezenas de recipientes de reciclagem, que a Junta de 

Freguesia, posteriormente, distribuiu por diferentes instituições. Além de se promover a economia circular, 

potencia-se o conhecimento e sensibilização das crianças e adultos para a importância da reciclagem. 

A esta meritória ação, juntou-se, ainda, o apadrinhamento de um projeto com 

jovens, em articulação com a Junta de Freguesia e a Associação O Meu Lugar 

No Mundo, tornando possível a realização de atividades e de um maior 

enriquecimento pessoal e social das nossas crianças. 

A Junta de Freguesia do Bonfim agradece, publicamente, à BLIP e a todos os 

seus colaboradores as generosas ações. 

BONFIM VOCAL ENSEMBLE  

O projeto Bonfim Vocal Ensemble tem como objetivo primordial criar um 

grupo coral, na Freguesia do Bonfim, e ensaiam todos os sábados, das 15h00 

às 16hoo, na Casa D’Artes do Bonfim, sob a orientação de Gabriel Soares. 

Neste trimestre foram retomados ensaios, cumprindo todas as 

recomendações e normas estabelecidas pela Direção Geral da Saúde. Para 

inscrições ou mais informações contacte: bonfimvocalensemble@gmail.com.  
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PALESTRA «TURISMO EM TEMPOS DE PANDEMIA» 

No passado dia 13 de maio, a Junta de Freguesia do Bonfim acolheu a 

palestra "Turismo em Tempos de Pandemia", organizada pelos 

alunos do 12º ano do Curso Profissional Técnico de Turismo do 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano. 

A palestra contou com a participação do Dr. Ricardo Valente, 

vereador da Câmara Municipal do Porto, responsável pelo Pelouro da 

Economia, Turismo e Comércio e da Gestão de Fundos Comunitários, além dos empresários da área do 

turismo, Jorge Azevedo, da empresa Spot Hostel e Vítor Craveiro da empresa AL Alves & Craveiro. A 

representar a Junta de Freguesia do Bonfim esteve o Vogal da Educação e Cidadania, Hugo Pinho, que, na 

sua intervenção, reforçou a importância de se dar a oportunidade aos jovens para dinamizar atividades 

como esta, que lhes engradece o currículo e a aprendizagem e, simultaneamente, gera uma oportunidade 

para novos contactos, experiências e conhecimentos da realidade. 

A Junta de Freguesia do Bonfim enalteceu, novamente, os alunos 

pela iniciativa e pelo trabalho subjacente, reforçando a sua 

disponibilidade para continuar a colaborar e a ser um agente ativo 

na promoção do ensino, da educação e do bom funcionamento das 

atividades escolares. 

 

VI CICLO DE TEATRO: BONFIM EM CENA   

No mês de maio tivemos a oportunidade de organizar o VI Ciclo de Teatro: 

«Bonfim em Cena». Entre 9 e 16 de maio dispusemos de uma semana 

repleta de oferta cultural, em que o público teve a possibilidade de 

assistir, de forma gratuita, a diferentes espetáculos, em diferentes dias. 

A iniciativa consistiu numa organização da Junta de Freguesia do Bonfim, 

com a Direção Técnica e Produção do Teatro Art´Imagem, com o intuito 

de apoiar a Cultura e artistas, que nos presentearam com belíssimas 

performances. O evento seguiu todas as orientações da Direção Geral da 

Saúde, assegurando as condições necessárias para a realização do 

mesmo, em segurança para artistas e espectadores. 

Um reconhecimento devido àqueles que nos brindaram com a sua 

atuação: Real Companhia de Teatro do Chulé, Teatro Aramá, Mafalda da 

Nova Covas, PELE, Teatro de Ferro e Teatro Experimental de Arouca.  

 

ESCOLA DE MÚSICA DA FREGUESIA DO BONFIM 

A Escola de Música da Freguesia do Bonfim iniciou a sua atividade no 

passado mês de maio, na Casa D’Artes do Bonfim. Trata-se de um 

projeto aprovado no âmbito do Orçamento Colaborativo 2021, o qual 

tem como intuito a formação (tanto singular, como coletiva) do 

indivíduo na área musical e o seu enriquecimento cultural. Uma ótima 

oportunidade para crianças e jovens (mas não só!) de terem aulas de 

música, de forma gratuita.  

Para mais informações, contacte: escolademusicabonfim@gmail.com.  
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TERAPIA COMPLEMENTAR REIKI - RETOMA DO ATENDIMENTO PRESENCIAL 

A Junta de Freguesia do Bonfim, em parceria com a Associação Portuguesa de 

Reiki, proporciona aos bonfinenses a procura de uma melhoria da qualidade de 

vida, através da aplicação da terapia de Reiki, como terapia complementar, 

através de uma linha de voluntariado, a título gratuito.  

Com o Plano Desconfinamento em vigor, decretado pelo Governo da 

República Portuguesa, foi possível retomar o atendimento presencial, 

realizando-se três vezes por mês, quarta-feira à tarde, por marcação prévia.  

Para se inscrever deverá possuir o Cartão de Saúde+ Bonfim e ligar para o 225 194 500 (opção 3).  

CONSULTA DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANCRO ORAL 

Em parceria com a Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar 

(APMDH), a Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte e 

a Unidade Móvel de Estomatologia e Medicina Dentária (UMEMD), foram 

promovidas consultas de Diagnóstico Precoce de Cancro Oral (DPCO), na 

Junta de Freguesia do Bonfim. 

Este ano foi realizada uma teleconsulta prévia de diagnóstico, tendo as 

inscrições decorrido até ao dia 11 de junho na Junta de Freguesia do Bonfim.  

 

APRESENTAÇÃO DE CURTAS-METRAGENS 

No 25 de maio, pelas 21h30, o Salão Nobre da Junta de Freguesia do 

Bonfim converteu-se em sala de cinema para receber e apresentar ao 

público duas curtas metragens: Confinada e Eternamente Tua. 

As Curtas Metragens foram realizadas no âmbito dos Cursos de Cinema 

e Interpretação para a Camara, referentes ao Orçamento Colaborativo 

de 2020 da CMP e dinamizados na Junta de Freguesia do Bonfim. 

«Confinada» retrata o primeiro período da pandemia, o choque da necessidade de recolhimento ao 

domicílio, à solidão que muitos sentiram e ao desconhecimento que se vivia na época. 

Já «Eternamente Tua» foi inspirada na obra «Histórias do Porto», do Dr. Germano Silva, que nos presenteou 

com a sua presença. A história relata-nos uma história de amor, muito antiga, que ainda hoje leva populares 

a deixar flores no cemitério. 

 

RETOMA NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRESERVATIVOS 

Considerando a necessidade de sensibilizar a população sexualmente 

ativa para a utilização do preservativo enquanto método altamente eficaz 

na prevenção da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, 

nomeadamente da infeção pelo VIH, quando corretamente utilizado, a 

Junta de Freguesia do Bonfim, em parceria com a Unidade de Saúde 

Pública do ACES Porto Oriental, concedeu mais de 2400 preservativos a 

título gratuito, desde de 2019. 

Com a reabertura da Junta de Freguesia do Bonfim e o Plano de Desconfinamento em vigor, voltou a ser 

possível colocar o dispensador à entrada, permitindo a sua distribuição a título gratuito. 
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PROJETO SOLIDÁRIO: INVISIBILIDADES  

Na segunda-feira, dia 07 de junho, foram recebidos, na Junta de 

Freguesia, os alunos da Academia Beatriz Ribeiro e do Externato 

Santa Clara - promotores do Projeto Solidário “INVISIBILIDADES” -, o 

qual pretende retribuir à comunidade os apoios recebidos. Neste 

âmbito foi produzido um livro, feito pelos alunos, e que pode ser 

adquirido através de donativo.  

Todos os donativos (em dinheiro ou géneros) têm como destino o 

desenvolvimento de projetos de apoio à população carenciada. Trata-

se, por isso, de uma iniciativa de sinergias, com fins nobres e, como 

tal, a Junta de Freguesia do Bonfim não poderia ficar indiferente, 

associando-se à causa. Uma vez mais, e tal como dissemos aos alunos, 

louvamos o seu espírito solidário e esperamos que o mesmo possa 

inspirar outros a fazer iniciativas similares. 
 

EXPOSIÇÃO DE CERÂMICA - ANTÓNIO MAIA 

A Casa D’Artes do Bonfim foi palco de uma Exposição de Cerâmica, da autoria de 

António Maia, a qual esteve em exibição de 02 a 09 de julho, com entrada livre. 

A Casa D’Artes do Bonfim é uma casa aberta à cidade para acolher projetos ligados às 

artes, à cultura e à formação, numa lógica de inclusão social. Pretende-se, assim, que 

seja um local que dê oportunidade às artes de se mostrarem. assim ser um palco para 

criações coletivas com a Comunidade. Para mais informações, contacte: 

casadasartes@jfbonfim.pt.  
 

FESTIVAL D’ARTES DO BONFIM 

O Bonfim oferece o palco aos artistas e seus projetos, com o Apoio da 

Rádio Nova! 

O Festival D’Artes do Bonfim apresenta a sua primeira edição, 

promovendo um concurso aberto a todos os que se apresentem a 

solo ou em grupo (máximo de 8 elementos). As inscrições decorreram 

até ao início de julho, onde os candidatos tinham de enviar as suas 

propostas de apresentação por email. As atuações a concurso serão 

das mais diversas áreas, com um limite máximo de 10 minutos, em que serão premiados os 3 primeiros 

classificados. 

O Festival está agendado para dia 24 de julho, a partir das 15 horas, na Junta de Freguesia do Bonfim. A 

entrada é gratuita, sujeita à capacidade do Salão Nobre, cumprindo todas as normas e recomendações da 

Direção Geral da Saúde.  
 

CONCERTO DO GRUPO CUM CORDE CANTATE 

O concerto do grupo Cum Corde Cantate  teve lugar na Junta de 

Freguesia do Bonfim, no dia 04 de julho, às 15h00, com entrada 

livre. Trata-se de um grupo que acredita que «com a música se 

chega ao coração de todos» e em que a sua missão é «lutar por 

incluir todos, sem distinção, neste mundo belo que é o mundo da 

música, do canto e da arte». 
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CASCATA DE S. JOÃO - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOMBA 

VENCE CONCURSO 

As cascatas de S. João, por tradição, são uma das principais atrações 

dos festejos populares do S. João do Porto - locais de visita obrigatórios 

no decorrer dos festejos, onde se vislumbram verdadeiras obras de 

arte, cujo o intuito é contar uma história sobre a cidade e fazer jus à 

alma portuense. A Junta de Freguesia não podia deixar de apoiar. 

Pese embora se verifique uma diminuição das cascatas existentes, não deixam de fazer parte das 

comemorações e tradições do S. João, no Porto, as quais todos nós devemos preservar. Assim sendo, é 

ainda mais de louvar a iniciativa da Associação de Moradores da Lomba que, todos os anos, faz uma cascata 

de S. João, alusiva à cidade e à Freguesia do Bonfim. 

Numa construção idealizada pelo Sr. Fernando Neto, com apoio de 

outros moradores da Lomba e da Associação, a cascata esteve em 

exibição durante o mês de junho, tendo participado no concurso 

promovido pela Câmara Municipal do Porto, no qual obteve o 1.º lugar. 

Muitos parabéns a todos os que contribuíram na produção deste ano! 

 

RASTREIO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS  

A APDES (Agência Piaget para o Desenvolvimento) vai disponibilizar um 

serviço de rastreios a Infeções Sexualmente Transmissíveis, na Junta de 

Freguesia do Bonfim, até  ao fim de outubro de 2021. A ONG realiza testes 

rápidos ao VIH, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis, de forma anónima, 

confidencial e gratuita. O teste é realizado de forma não invasiva, através 

de punção digital e tem a duração média de 15 minutos.   

O rastreio está aberto a toda a comunidade, sendo no entanto garantida a prioridade a residentes na 

Freguesia do Bonfim.  

Horário: 6ª-feiras, das 14h00 às 16h00, apenas por agendamento. 

Os agendamentos serão feitos por email ou telefone, através dos seguintes contactos: portog@apdes.pt 

ou 962 301 076 / 927 952 067. 
 

DANÇAR A VIDA EM DESTAQUE NA IMPRENSA 

Dançar a Vida consiste num conjunto de aulas de dança para seniores 

com o objetivo de promover a mobilidade, a coordenação motora e 

equilíbrio. Destina-se a bonfinenses com idade igual ou superior a 60 anos 

(podem ter mobilidade reduzida e até estar em cadeiras de rodas). 

As suas valências atraíram a atenção da imprensa, tendo sido alvo de 

destaque no Jornal Público, com uma notícia no dia 29 de maio, onde se 

dá conta da importância de atividades como esta na vida das pessoas, 

para além de uma reportagem exibida na Praça da Alegria no dia 1 de 

julho. 

Importa referir que na atividade são cumpridas todas as normas e 

recomendações da Direção Geral da Saúde, com o uso de máscara e o 

distanciamento social necessário. Para se juntar à iniciativa, será 

necessário aderir ao Cartão Saúde + Bonfim, na Junta de Freguesia. 
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PEDALAR SEM IDADE NO BONFIM 

No presente trimestre foram retomados os passeios na Bonfineta, no âmbito da 

parceria da Junta de Freguesia do Bonfim com a Pedalar Sem Idade Porto. Os 

passeios são realizados respeitando todas as normas da Direção Geral de Saúde e 

implicam um donativo de 1 euro por viagem para o projeto. 

A nossa bicicleta está pronta para levar os bonfinenses, com mais de 65 anos, a 

passear. Inscreva-se e aproveite para dar um passeio, visitar parques e jardins, ter 

uma experiência diferente. Para inscrições ou mais informações, contacte: 

225 194 500 (opção 3 - Serviço Social).  

BILHETE PARA PASSEIO  

A Junta de Freguesia do Bonfim, numa iniciativa ímpar, ofereceu cerca  

330 bilhetes, aos seniores da Freguesia do Bonfim (65 ou mais anos), um 

bilhete para um dia de passeio, em segurança, através de uma agência de 

viagens. O bilhete oferecido incluiu: viagem de autocarro, almoço, 

cruzeiro e assistência por representante da agência, com várias datas 

possíveis para agendamento, possibilitando a visita ao Santuário do 

Menino Jesus de Praga e ao Pinhão. As paisagens encantadoras marcam esta viagem, onde o Douro rasga a 

paisagem, proporcionando imagens para mais tarde recordar. 

As inscrições decorreram entre abril e maio e permitiram um dia diferente, 

animado, em segurança. O feedback que a Junta de Freguesia teve, até ao 

momento, tem sido muito positivo por parte de quem já usou o bilhete. 

Temos a indicação que ainda há pessoas que vão usar o voucher nas 

próximas semanas, às quais desejamos um ótimo passeio! 

Esta iniciativa demonstra que é possível dinamizar atividades de forma segura, proporcionando bem-estar e 

momentos alegres à população, um mote para o que todos devemos promover: viver, mas em segurança!  

JUNTA DE FREGUESIA APOIA COLÓNIAS DE FÉRIAS 

A Junta de Freguesia do Bonfim irá comparticipar a inscrição de crianças bonfinense nas 

colónias de férias, promovidas pela Associação de Moradores da Lomba e do Sporting 

Clube de S. Vítor. Ambas as colónias foram organizadas seguindo as diretrizes da Direção 

Geral da Saúde, garantindo, assim, todas as condições de segurança.  

APOIO AO FESTIVAL SET 

Seguindo aquela que tem sido a sua política de apoio às artes, à educação e à formação, a 

Junta de Freguesia irá apoiar a 11ª edição do Festival Semana das Escolas de Teatro (SET) - 

um festival gratuito de Teatro, Música, Dança e outras artes, organizado por alunos/as e 

professores/as da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo - Instituto Politécnico 

do Porto (ESMAE-IPP), o qual se irá realizar entre 16 e 24 de julho de 2021 na ESMAE-IPP. 

Para mais informações, contacte set.esmae@esmae.ipp.pt. 

ADESÃO AO CARTÃO SAÚDE+ BONFIM 

O Programa “Saúde+ Bonfim” tem como objetivo providenciar, a todos os 

residentes do Bonfim, o acesso, a preços mais acessíveis, a consultas de 

especialidade e/ou terapias complementares, assim como obtenção de 

produtos na área da saúde. Para adesão ao Cartão, contacte: 225 194 500.  
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ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS  2021  
Senhores Eleitores da Freguesia do Bonfim, 
Considerando o atual estado  de saúde pública e as condições existentes, o executivo desta Freguesia decidiu retomar 

os habituais locais de voto, com a exceção de quem votava habitualmente na Escola Alexandre Herculano, que, em 

alternativa, exercerá o seu direito de voto na Escola do Campo 24 de Agosto e neste Edifício Sede. 

Sem prejuízo de alterações motivadas por decisões das Autoridades de Saúde, do Governo ou do Executivo da 

Freguesia, considerando a evolução da pandemia, agradecemos a melhor atenção dos senhores eleitores para os 

locais de voto estabelecidos para as eleições em título: 

1. Posto Sede – Escola do Campo 24 de Agosto  e Edifício Sede (por obras no Alexandre Herculano); 

2. Posto A - Escola do Bairro Fernão Magalhães; 

3. Posto B - Escola Aurélia de Sousa; 

4. Posto C - Escola da Lomba. 

Existindo alterações, oportunamente serão publicitadas no site, Facebook e expositores no Edifício Sede. Em caso de 

dúvida poderão consultar os serviços da Junta de Freguesia por telefone: 225 194 500 ou por email: lhs@jfbonfim.pt. 

Certos da melhor compreensão e adesão dos senhores Eleitores, e em semelhança ao último ato eleitoral, tudo 

faremos para assegurar as condições de salubridade necessárias para que todos possam exercer o seu direito de voto 

de forma segura. 

PRÓXIMOS EVENTOS E ATIVIDADES 
Em todos os eventos e atividades devem ser respeitadas as recomendações da DGS, mantendo a distância de 

segurança, uso obrigatório de máscara em recintos fechados, entre outras que se considerem ajustadas. 

SANTA CLARA - NOTA INFORMATIVA 

As Festas em Honra da Santa Clara estão previstas para o primeiro fim-de-semana de setembro, como dita a tradição. A 

sua realização dependerá da evolução do estado da pandemia e o aval da Direção Geral de Saúde, seguindo todas as 

normas em vigor. Oportunamente, caso haja autorização para avançar, divulgaremos nos nossos meios de 

comunicação - sugerimos que acompanhe o Facebook e o site da Junta de Freguesia ou os expositores no edifício sede. 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO: «VIDA E ESPIRITUALIDADE DA MADRE MARIA TERESA DO MENINO JESUS» 

No próximo dia 11 de setembro, pelas 15h30, a Junta de Freguesia do Bonfim acolherá a apresentação do livro Vida e 

Espiritualidade da Madre Maria Teresa do Menino Jesus  do autor Gustavo Borges. A entrada é gratuita, limitada à 

capacidade do Salão Nobre. 


