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EDITORIAL

Regulamento Geral de
Proteção de Dados

UM MUNDO CIVILIZADO - PARA QUANDO?
É verdade que no seu início…mas estamos no Século XXI e penso que, infelizmente, continuamos a viver num mundo ainda longe de poder ser considerado civilizado.
Em 10 de dezembro de 1948 foi adotada pela Organização das Nações Unidas a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
Na sua definição global diz-se que “Todos os seres
humanos podem invocar os direitos e as liberdades
proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de
cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita
nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do
território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela,
autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.
Porém, quase um século passado, continuamos a ser diariamente confrontados com a
divulgação de notícias que, causando-nos uma sensação mista de surpresa e apreensão,
recolocam sucessivamente no nosso pensamento a pergunta terrível - “Como é possível?”.
“Como é possível?” que continuemos há tantos anos a presenciar o drama de largos
milhares de refugiados que arriscam a vida - homens, mulheres e crianças - para fugir de
conflitos e guerras que se eternizam e os impedem de viver nas suas terras de nascimento com o mínimo de condições de dignidade humana?
“Como é possível?” que, numa sociedade dita civilizada, se separem milhares de crianças das suas famílias, incluindo bebés retirados às mães, com o argumento de estarem
em causa incumprimentos de regras migratórias?
“Como é possível?”, que dominados por sentimentos de vaidade e poder, haja ainda
quem domine, discriminatoriamente em defesa exclusiva de interesses individuais, populações de milhares ou milhões de pessoas?
“Como é possível?” que a força da ganância pessoal ilimitada continue a alimentar listas
infindáveis de atos de corrupção e usurpação ilícita de bens e valores com o prejuízo
correspondente da comunidade?
Para todos nós o rol de “Como é possível?” é infelizmente muito vasto e, por isso, impõe a todos e a cada cidadão em particular a responsabilidade de, na medida das possibilidades de cada um, exercer a sua capacidade e concorrer com o seu exemplo de vida,
no meio que lhe está próximo, para que caminhemos decisiva e verdadeiramente para
um mundo civilizado.
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JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM ASSINALOU O DIA MUNDIAL DO LIVRO

O Dia Mundial do Livro celebra-se, todos os anos, a 23 de abril.
De forma a assinalar esta data, a Junta de Freguesia do Bonfim ofereceu, ao
longo de todo o dia, marcadores de livros com poemas a quem se deslocou à
sua sede.

CONSULTA DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANCRO
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ORAL

A Junta de Freguesia do Bonfim organizou, em conjunto com a Associação Portuguesa de Medicina
Dentária Hospitalar (APMDH) e a Unidade Móvel de
Estomatologia e Medicina Dentária (UMEMD) da
Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo Regional
do Norte), duas consultas de diagnóstico precoce
de cancro oral, totalmente gratuitas. A primeira
consulta realizou-se no dia 03 de abril, na IPSS Senhor do Bonfim, onde foram observados 20 utentes, dos quais 8 apresentavam patologia que justificou referenciação institucional para a Faculdade de
Medicina Dentária da Universidade do Porto
(FMDUP). A segunda consulta realizou-se no dia 10
de abril, na Previdência Familiar do Porto, com a
participação de 12 utentes, dos quais 4 foram também referenciados para a Faculdade de Medicina
Dentária.
ENSAIO ABERTO DO ESPETÁCULO «DO OUTRO LADO»

No dia 11 de abril, a Casa d'Artes do Bonfim acolheu
um ensaio aberto do espetáculo «Do Outro Lado»,
que contou com a direção artística e criação de Sara Costa e o apoio da Junta de Freguesia do Bonfim. Este espetáculo é o resultado de um trabalho
de pesquisa sobre diferentes formas de construção
de personagens e cenas teatrais, partindo da reflexão sobre a diferenciação de géneros e os conceitos de feminino e masculino. O público presente
teve a oportunidade de assistir a um ensaio parcial
do espetáculo, tendo-se seguido uma conversa
com os seus criadores.
REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ESTEVE
EM ANÁLISE NA JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM
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tos Jorge (Advogada e Consultora Jurídica da LusaPME). Os cerca de 80 inscritos tiveram a oportunidade de ficar a conhecer o Regulamento Geral de
Proteção de Dados, que se encontra em vigor desde 04 de maio de 2016, e cuja produção de efeitos
se iniciou no dia 25 de maio. A aplicação deste novo
regulamento traz alguns impactos para as pequenas e médias empresas não só a nível operacional,
como também a nível financeiro e humano. Foi precisamente sobre esses impactos que se debruçaram os três oradores, mostrando algumas das soluções que podem ser implementadas por estas empresas. No final houve ainda um pequeno espaço
para debate onde foram respondidas algumas
questões lançadas pelo público presente.

A Junta de Freguesia do Bonfim acolheu, no dia 18
de abril, um workshop subordinado ao tema «RGPD
- Impacto nas micro e pequenas empresas». Este
workshop foi proporcionado pela LusaPME e contou com a intervenção de Maria de Fátima Patrício
(Advogada e Presidente da Direção da LusaPME),
de Paulo Teixeira Brandão (Consultor em Tecnologias e Sistemas de Informação) e de Manuela San-

WORKSHOP DE TRENCH

No dia 19 de abril, alunos e professores da Escola
Básica do Campo 24 de Agosto participaram num
workshop sobre o jogo de estratégia TRENCH. A
Junta de Freguesia do Bonfim abriu as portas a esta
iniciativa, proporcionando aos alunos o contacto
com este jogo de tabuleiro, inspirado nas Trincheiras da I Guerra Mundial, que foi criado pelo português Rui Alípio Monteiro. Os pequenos aprendizes
mostraram-se motivados e empenhados em aprender este jogo que, agora, também estará disponível
na escola.
WORKSHOP «GOSTAVAS DE SER DOUTOR PALHAÇO?»

No passado dia 21 de abril, a associação cultural Palhaços d’Opital orientou o workshop «Gostavas de
ser Doutor Palhaço?». A Junta de Freguesia do Bonfim acolheu esta associação que tem por objetivo

A DOENÇA DE PARKINSON ESTEVE EM DEBATE NA
JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM

PRIMEIRA SESSÃO DA SEMANA DO PDM

A primeira sessão da Semana do PDM, dedicada ao
Ambiente, realizou-se no dia 07 de maio, na Junta
de Freguesia do Bonfim. A sessão foi aberta por
Pedro Baganha, vereador do Urbanismo, Espaço
Público e Património da Câmara Municipal do Porto, que realçou a importância da Semana do PDM,
onde a cidade foi apresentada tendo por base os
estudos de caraterização e diagnóstico que foram
divididos em grandes temáticas.
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No dia 05 de maio, a Junta de Freguesia do Bonfim
abriu as portas à Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson - Delegação Distrital do Porto,
com a qual organizou uma conferência sobre a doença de Parkinson. A sessão foi aberta pela Dr.ª
Adelaide Santos, Vogal do Pelouro da Saúde da
Junta de Freguesia do Bonfim, seguindo-se uma
pequena intervenção de Fernando Pereira, Delegado Distrital do Porto da Associação Portuguesa de
Doentes de Parkinson (APDPk). A primeira parte
desta conferência contou com o testemunho de
Joana Mesquita, dirigente da delegação Norte da
APDPk e doente de Parkinson. O último orador foi
o Dr. João Massano, Médico Neurologista no Hospital de São João do Porto, que abordou alguns aspetos ligados ao Parkinson, a segunda doença neurodegenerativa mais comum a nível mundial, depois do Alzheimer, e que afeta cerca de vinte mil
portugueses. A sessão encerrou com um pequeno
debate e esclarecimento de dúvidas por parte do
público presente.

ria da Junta de Freguesia do Bonfim. Neste encontro marcaram presença vários académicos e palestrantes convidados que partilharam os seus conhecimentos e investigações em conferências abertas
ao público em geral. A Junta de Freguesia do Bonfim foi um dos locais escolhidos para a conferência
do dia 07 de maio, dedicada ao tema «Mirrors &
Perspectives», e proferida por Lino Cabezas Gelabert, Professor da Universidade de Barcelona. Na
Junta teve ainda lugar o jantar deste encontro internacional, que contou com a presença do Rancho
Folclórico do Porto. As restantes conferências
abertas realizaram-se na Escola Artística de Soares
dos Reis e na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, nos dias 08 e 09 de maio, respetivamente.
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implementar um programa de intervenção dentro
dos hospitais, de forma a levar alegria, afetos e boa
disposição aos seniores que estão internados.

ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE
GEOMETRIA E PERSPETIVA

Entre os dias 07 e 09 de maio, a freguesia do Bonfim acolheu o evento "Geometry at Fine Arts and
Design Faculties - European Encounter of Erasmus
Partner Faculties", um encontro internacional sobre a pedagogia da Geometria e Perspetiva orientada para o Desenho, organizado pela Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto com a parce-

Seguiram-se as intervenções de Isabel Martins, diretora do Departamento Municipal de Planeamento Urbano, de Paulo Farinha Marques, coordenador
da equipa do CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Energéticos), de Mónica
Santos, da equipa do CEGOT (Centro de Estudos de
Geografia e Ordenamento do Território) e da professora Ana Monteiro que deu a conhecer os rela-

CABEM!
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Iniciou-se a 19 de maio o programa regular de atividades “cabem!”, promovido pela PELE. Este é um
projeto co-financiado pela Direção-Geral das Artes, que conta com o apoio da Junta de Freguesia do
Bonfim e da Casa d’Artes do Bonfim. As iniciativas inseridas neste programa decorrem entre a Casa d’Artes
do Bonfim e o Jardim Paulo Vallada (Jardim das Pedras), com programação até ao final deste ano.
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tórios efetuados no âmbito do Clima e do Ambiente Urbano. No final da sessão o público teve a oportunidade de colocar questões e dar o seu contributo para o debate.
PASSEIO SÉNIOR DO BONFIM JUNTA BONFINENSES EM
CAMINHA

No dia 17 de maio, realizou-se o Passeio Sénior do
Bonfim, promovido pelo Pelouro da Coesão Social
da Junta de Freguesia do Bonfim. Este ano, 450 reformados da freguesia tiveram a oportunidade de
ficar a conhecer Caminha. O almoço foi servido na
Quinta do Cruzeiro, em Vila Praia de Âncora, tendose seguido um momento de música ao vivo e dança. Antes do regresso ao Bonfim foi proporcionado
um pequeno lanche a todos os presentes.

Freguesia do Bonfim abriu as portas a este debate,
onde marcaram presença o Presidente desta Junta,
José Manuel Carvalho, o vereador do Pelouro do
Urbanismo e do Pelouro do Espaço Público e Património da Câmara Municipal do Porto, Pedro Baganha, o Coordenador do Programa PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian, Hugo Seabra, o geógrafo
Álvaro Domingues, e um antigo morador de São
Vítor, José Castelo. A moderação esteve a cargo de
Lígia Ferro, socióloga. No decorrer da sessão, que
contou com a participação de moradores das ilhas
da freguesia, foram apresentados os resultados
deste projeto que se desenvolveu ao longo de dois
anos. Com ele pretendeu-se envolver as pessoas
que habitam nestes espaços, reforçando a sua
identidade e o sentido de pertença, revelando um
"Bonfim para além das fachadas". No final foi servido um Porto de Honra, oferecido pela Junta de Freguesia do Bonfim.
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UMA SEMANA DEDICADA À SAÚDE NO BONFIM

Decorreu, entre o dia 21 e 27 de maio, a Semana da
Saúde do Bonfim, uma iniciativa organizada pelo
Pelouro da Saúde da Junta de Freguesia do Bonfim.
Nos primeiros quatro dias dessa semana, de 21 a 24
de maio, foram desenvolvidas atividades exclusivas
para as instituições e estabelecimentos de ensino
da freguesia. Durante esse período 13 entidades
promoveram 36 atividades ligadas à área da saúde
em 12 instituições do Bonfim.

OS AÇORES NO BONFIM

O Dia da Autonomia e do Divino Espírito Santo foi
assinalado, no dia 20 de maio, no Salão Nobre da
Junta de Freguesia do Bonfim. A Vice-Presidência
do Governo Regional dos Açores, através da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, em parceria com a Casa dos Açores do Norte e
o Mercadinho dos Açores, realizaram um almoço
típico, com animação cultural e divulgação dos melhores produtos deste arquipélago.
DEBATE FINAL DO PROJETO «RETRATOS DAS ILHAS

-

BONFIM PARA ALÉM DAS FACHADAS»

O debate final do projeto «Retratos das Ilhas - Bonfim para além das fachadas», promovido pela Rede
Inducar, realizou-se no dia 21 de maio. A Junta de
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE
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FREGUESIA DO BONFIM

Durante os meses de julho e agosto, o horário de
funcionamento da Junta será alterado:
Manhã - das 09h00 às 12h30
Tarde - das 13h30 às 17h00

No dia 25 de maio realizou-se a 25.ª edição da Feira
da Saúde do Bonfim, subordinada ao tema do Dia
Mundial da Organização Mundial da Saúde deste
ano «Saúde para Todos em qualquer lugar». Ao
contrário do que tem sido habitual em anos anteriores, a feira teve lugar na Junta de Freguesia do
Bonfim. Esta iniciativa contou com 20 entidades
participantes que proporcionaram várias atividades, incluindo três mini palestras sobre «Prevenção
da Saúde Renal», «O Enigma da Saúde Mental» e
«Sexualidade, Mitos e Verdades». A XXV Feira da
Saúde do Bonfim foi visitada por cerca de 500 pes-

A Junta de Freguesia do Bonfim agradece a todas
as entidades e instituições que tornaram possível a
realização desta iniciativa, e ao público em geral
que marcou presença nas diversas atividades. Contamos com o vosso apoio e participação em próximas edições.
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soas, entre alunos, seniores e público em geral, que
foram acolhidos pela Drª Alegria, a mascote desta
edição. No final desta iniciativa foram ainda entregues os prémios do concurso «Saúde para Todos
no Bonfim» à Escola Básica de Fernão de Magalhães, à Escola Básica da Lomba, à Escola Básica Dr.
Augusto César Pires de Lima e à IPSS Senhor do
Bonfim.

«CONCERTO PARA ESTRELAS»
NA CASA D’ARTES DO BONFIM

No dia 31 de maio realizou-se, na Casa d'Artes do
Bonfim, um ensaio aberto do espetáculo «Concerto
para Estrelas». Este espetáculo, proporcionado pelo Teatro do Frio, convidou o público para uma experiência imersiva comandada por sons, sonoridades, palavra e contemplação. Todos os presentes
tiveram a oportunidade de experienciar a performance através de auscultadores distribuídos no
local, antecedido por um breve trajeto em silêncio.

A Semana da Saúde do Bonfim culminou com uma
Cãominhada pelo Bonfim, no dia 27 de maio, numa
organização conjunta da Junta de Freguesia e da
associação Osso de Cão. A Cãominhada teve início
na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro (antiga Praça
Velasquez), com 12 cães e os seus respetivos donos, e acabou na Junta de Freguesia do Bonfim.

A RUA DE PINTO BESSA ENCHEU-SE PARA ASSISTIR A
MAIS UMA CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS

No passado dia 02 de junho, o Pelouro da Cultura e
Atividades Recreativas da Junta de Freguesia do
Bonfim organizou a III Corrida de Carrinhos de Rolamentos do Bonfim, inserida na programação das
Festas da Freguesia do Bonfim. Esta corrida, na
qual participaram 32 concorrentes, proporcionou
ao vasto público presente momentos de convívio,
entretenimento e diversão, em torno de uma atividade que tem vindo a crescer nos últimos anos. A
Rua de Pinto Bessa foi, uma vez mais, o local escolhido para esta competição, onde se sagraram vencedores os seguintes participantes:
SENIORES: 1.º lugar - António Gouveia; 2.º lugar Serafina Pinto; 3.º lugar - António Soares
JUNIORES: 1.º lugar - Patrulha Águia; 2.º lugar - Duarte Cruz; 3.º lugar - Patrulha Morcego
MELHOR EQUIPA: Agrupamento 6 Escuteiros do
Bonfim
CARRO MAIS ORIGINAL: António Soares
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A Junta de Freguesia do Bonfim felicita os vencedo-
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O fim-de-semana foi dedicado à conferência «Ciclo
de encontros multidisciplinares: importância da relação terapêutica», organizada pela Sociedade Portuguesa de Psicossomática e pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Esta conferência, realizada no
dia 26 de maio no Salão Nobre desta Junta, contou
com a participação de mais de 50 pessoas.
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res, agradecendo a presença de todos os participantes e público em geral, que tornaram possível a
realização desta corrida.
«FAÇA LIKE PELO AMBIENTE»
A Junta de Freguesia do Bonfim acolheu, no dia 04
de junho, a exposição «Faça Like pelo Ambiente»,
desenvolvida no âmbito do projeto «Laboratório
do Erro», com o envolvimento de alunos do Externato Santa Clara. No decorrer do dia, os visitantes
tiveram a oportunidade de participar em minioficinas temáticas, visualizar maquetes sobre o ciclo da água, conhecer o funcionamento de uma
ETA (Estação de Tratamento de Águas) e de uma
ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais),
aprofundar conhecimentos sobre as energias renováveis e não renováveis e perceber a importância
da proteção do ambiente. Esta exposição contou
com o apoio da Junta de Freguesia do Bonfim e esteve patente no Salão Nobre desta Junta.
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PRIMEIRO TÍTULO DE FUTSAL ALCANÇADO PELA
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOMBA

A equipa de futsal de infantis, da Associação de
Moradores da Lomba, alcançou o seu primeiro título de Campeão da Divisão de Honra da 2.ª Divisão
Distrital da Associação de Futebol do Porto. A Junta de Freguesia do Bonfim felicita os jovens jogadores e a Associação de Moradores da Lomba por esta vitória.
BAILES DE SÃO JOÃO ANIMARAM BONFINENSES

Tiveram início no dia 08 de junho os Bailes de São
João na Escola Básica da Praça da Alegria. Esta iniciativa, organizada pelo Praça da Alegria Futebol
Clube com o apoio da Junta de Freguesia do Bonfim, contou com a participação do Grupo Musical
Olhos d'Água. Os bailes decorreram durante todo o
mês de junho, nas seguintes datas: 08, 09, 15, 16,
23, 24, 29 e 30 de junho.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CLÍNICA
DAVALLMED E A JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM

No dia 12 de junho foi assinado um protocolo de

cooperação entre a Clínica Davallmed e a Junta de
Freguesia do Bonfim. O presente protocolo tem
por objetivo a disponibilização de tratamentos relacionados com a colocação e reabilitação oral sobre
implantes, a utentes que sejam sinalizados por esta
Junta.
«COMO TRATAR DO NOSSO CÃO»
A Junta de Freguesia do Bonfim, em conjunto com
a associação Osso de Cão, promoveu, no passado
dia 13 de junho, a ação de sensibilização «Como tratar do nosso cão» junto dos alunos da Escola Básica
do Campo 24 de Agosto.
CAPACITAR BONFIM 3.0 - FEIRA DO EMPREGO,
FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DO BONFIM

A Comissão Social da Freguesia do Bonfim, em conjunto com a Junta de Freguesia do Bonfim, organizou no dia 14 de junho a iniciativa Capacitar Bonfim
3.0 - Feira do Emprego, Formação e Empreendedorismo do Bonfim. A feira iniciou-se na Estação de
Metro do Campo 24 de Agosto, onde decorreu
uma mostra de oferta formativa que contou com a
presença das seguintes entidades: Fundação Manuel António da Mota, Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto, Exército Português, Escola Profissional Perpétuo Socorro, Balleteatro Escola
Profissional, Escola de Comércio do Porto, Escola
Profissional Bento de Jesus Caraça, Escola Profissional do C. J. de Campanhã, ESTEL - Escola Profissional de Tecnologia e Electrónica, Escola Profissional de Economia Social, AE Infante D. Henrique no
Porto, EPROMAT - Escola Profissional de Matosinhos, Obra de N.ª Sr.ª das Candeias, Escola de Moda do Porto, Dual, Manpowergroup Solutions, Marina Poças Falcão Mota-Prego e Egor - Trabalho
Temporário. Houve ainda lugar para duas performances artísticas; a abertura da mostra ficou a cargo do projeto de inserção social «Som da Rua», e a
turma de 1º ano do curso Animador Sociocultural
da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial
do Porto apresentou uma coreografia. O dia culminou com a realização do debate «Novas dinâmicas
de emprego na cidade do Porto», no Salão Nobre
da Junta de Freguesia do Bonfim. Este debate teve
como intervenientes José Manuel Carvalho, Presi-
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CASCATA DE SÃO JOÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOMBA

A Cascata da Associação de Moradores da Lomba ficou em primeiro lugar no
Concurso de Cascatas de São João 2018, promovido pela Câmara Municipal do
Porto. A Junta de Freguesia do Bonfim felicita a associação por mais este
prémio. A cascata esteve em exposição entre os dias 01 e 30 de junho, tendo
integrado as Festas da Freguesia do Bonfim.

PROTOCOLO DE PARCERIA COM A COOPERATIVA DO POVO PORTUENSE

dente da Junta de Freguesia do Bonfim, Rui Valente, Diretor do IEFP Porto, Rui Pedroto, da Fundação
Manuel António da Mota, Fernando Ramos, da
Manvia e Diogo Velho, da Blip Web Engineers.

EXPOSIÇÃO NO SALÃO NOBRE

O fim-de-semana de 16 e 17 de junho foi dedicado
às Festas da Freguesia do Bonfim. Esta iniciativa,
organizada pelo Pelouro da Cultura e Atividades
Recreativas da Junta de Freguesia do Bonfim, teve
o seu início no sábado, no sopé da Igreja do Bonfim, com a Mostra do Bonfim Associativo. Seguiuse o Espetáculo de Danças e Cantares que contou
com a participação de Batucada Radical, Os Amigos
de Gondomar, Grupo de Dança da Escola Aurélia de
Sousa, BotaSwing Dance Academy, Associação "O
Meu Lugar no Mundo", Cantos da Casa d'Artes do
Bonfim, Orfeão Universitário do Porto, Rancho Folclórico de Abragão (Penafiel) e Rancho Folclórico
do Porto. No decorrer do espetáculo foi servido
porco no espeto, tendo o dia terminado com a celebração da Missa Solene. O encerramento das festas teve lugar na Associação de Moradores da Lomba, no domingo, com a Tradicional Sardinhada Popular.

CONVÍVIO SÉNIOR DE SÃO JOÃO NAS FONTAINHAS

O grupo de Isolamento Social da Comissão Social
da Freguesia do Bonfim, em conjunto com algumas
instituições parceiras desta Junta, realizou um convívio sénior de São João, no passado dia 21 de junho. Este convívio interinstitucional teve lugar nas
Fontainhas, local onde os idosos tiveram oportuni-
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No dia 15 de junho foi inaugurada uma exposição
que reuniu os projetos de criação artística que foram desenvolvidos, no decorrer deste ano letivo,
por quatro turmas do 1.º ciclo das Escolas Básicas
da Alegria, de Fernão de Magalhães, de N.ª Sr.ª de
Campanhã e do Campo 24 de Agosto. Esta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal do Porto e
orientada pela Associação de Ludotecas do Porto/
CLIA_ANILUPA, foi sendo desenvolvida, semanalmente, num espaço de atelier na Escola Básica da
Alegria, na Junta de Freguesia do Bonfim e na Casa
d’Artes do Bonfim. Na inauguração estiveram presentes o vereador da Educação da Câmara Municipal do Porto, Fernando Paulo, o Presidente da Junta de Freguesia do Bonfim, José Manuel Carvalho, o
Vogal do Pelouro da Educação e Cidadania, Hugo
Pinho, e os pais, alunos e professores envolvidos
neste projeto. Esta mostra, que incluiu esculturas e
instalações, máscaras e instrumentos musicais, performances de movimento e dramáticas, esteve em
exposição no Salão Nobre desta Junta.

FESTAS DA FREGUESIA DO BONFIM
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PROJETOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA ESTIVERAM EM

O BONFINENSE

A Junta de Freguesia do Bonfim assinou um protocolo de parceria
com a Cooperativa do Povo Portuense, para o desenvolvimento do
Projeto SAAL - Serviços Ambulatórios de Apoio Local - 2.ª geração
junto dos idosos mais vulneráveis nos contextos sociais e económicos
da cidade do Porto. Este projeto pretende ser uma réplica do SAAL
dos anos 70, tendo como principais objetivos o combate à
degradação das habitações (com prioridade para as ilhas privadas), a
capacitação dos idosos na prevenção dos acidentes domésticos e a
promoção do envelhecimento ativo. O desenvolvimento deste
projeto, que se irá estender nos próximos três anos, surge no
seguimento do Prémio “BPI Sénior 2017” atribuído à Cooperativa do Povo Portuense.

dade de lanchar farturas, andar num carrossel e visitar a tradicional Cascata de São João das Fontainhas.

ponderante no seu êxito escolar. A Junta de Freguesia do Bonfim felicita estes jovens alunos, fazendo
votos de um futuro repleto de novas conquistas.

RUSGAS DE SÃO JOÃO

A Avenida dos Aliados encheu-se, no dia 22 de junho,
para assistir às tradicionais Rusgas de São João. Das
sete rusgas que atuaram em representação das freguesias e uniões de freguesia da cidade do Porto, a
Rusga da Freguesia do Bonfim foi, uma vez mais, a
mais numerosa, tendo contado com a participação
de 350 Bonfinenses. A rusga deste ano, representada pelo Sporting Clube de S. Vítor, teve como tema
central o momento da Instauração da República, obtendo um total de 187 votos, que lhe garantiu o terceiro lugar. O primeiro lugar foi atribuído à Rusga da
Freguesia de Campanhã, seguindo-se a Rusga da
União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. A Junta de Freguesia do Bonfim felicita e agradece à organização e a todos os participantes pelo esforço, dedicação e empenho com que mantêm viva
esta tradição da cidade do Porto.

A iniciativa «Tricotando a Solidariedade» visa a confeção de peças, pela via do Tricô, para fins solidários.
Terá o seu início em setembro e destina-se a todos
os Bonfinenses que tenham disponibilidade e vontade em participar no projeto, bem como a cidadãos
das proximidades da freguesia. O principal objetivo
é o de possibilitar uma reforma mais ativa e dinâmica, se for o caso, e promover a interação entre diferentes gerações. Terá lugar, quinzenalmente, na
Junta de Freguesia do Bonfim. Para mais informações, contacte o Serviço Social da Junta de Freguesia do Bonfim.

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS E

«PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL»

Próximos eventos
TRICOTANDO A SOLIDARIEDADE

CERTIFICADOS DE MÉRITO ESCOLAR

No dia 27 de junho decorreu, no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim, a cerimónia de entrega
dos Prémios e Certificados de Mérito Escolar aos alunos finalistas do 4.º ano das Escolas Básicas da Alegria, de Fernão de Magalhães, da Lomba, das Florinhas e do Campo 24 de Agosto. O evento contou
com a presença do Presidente da Junta, José Manuel Carvalho e do Vogal do Pelouro da Educação e Cidadania, Hugo Pinho. Os alunos premiados foram
acompanhados pelos seus professores e encarregados de educação, que desempenham um papel pre-

No dia 19 de setembro, pelas 15h00, a Junta de Freguesia do Bonfim irá realizar, em conjunto com a Associação de Doentes Renais de Portugal, uma palestra subordinada ao tema «Prevenção da Doença Renal». A entrada é gratuita.
MOSTRA E FESTIVAL DE CIDADANIA DO BONFIM

O Pelouro da Educação e Cidadania da Junta de Freguesia do Bonfim organizará, na Escola Secundária
Alexandre Herculano, a Mostra e Festival de Cidadania do Bonfim. Esta iniciativa decorrerá no dia 22 de
setembro.
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