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EDITORIAL 

PANDEMIA 

Caiu sobre esta geração uma pandemia viral que, num espaço pouco 

superior a seis meses infetou em todo o mundo mais de 15 milhões 

pessoas e matou mais de 600 mil pessoas. 

Todos temos ganho consciência dos aspetos paralelos que esta pandemia 

tem provocado em toda a sociedade. Desde a economia à saúde mental e 

às exigidas mudanças de comportamentos sociais. 

Perante um cenário como o que acima se descreve e é infelizmente vivido 

por todos, não poderia esta Junta, com toda a sua equipa política e 

profissional deixar de considerar esta como a prioridade das nossas 

atuações desde Março e sem sabermos até quando. 

Assim, naturalmente condicionados pelas carências pessoais e materiais 

que se reconhecem às Juntas de Freguesia, não deixamos nem 

deixaremos, até ao limite das nossas capacidades, de prestar a maior 

atenção e apoio nomeadamente como temos vindo a fazer com ajudas 

económicas, fornecimento de géneros alimentares, fornecimento e 

empréstimo de computadores/tablets para as aulas em casa, voluntários 

que faziam e fazem as compras, bolsa de voluntários para IPSS, etc. 

Todos fazemos votos no sentido da mais rápida solução para os dramas 

que vivemos, desejando a todos saúde e a maior normalização social 

possível. 

 

José Manuel Carvalho 

agosto, 2020 
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CURSO DE INFORMÁTICA BASE 

Neste ano de 2020, o Pelouro do Emprego, Formação e Empreendedorismo 

deu continuidade aos cursos de informática base, com maior incidência 

para seniores. Neste  âmbito, foram realizadas duas ações, a primeira com 

início em janeiro e uma segunda em março. Infelizmente, devido à 

pandemia, esta segunda ação não foi concluída e encontra-se suspensa. 

Assim que estejam reunidas as condições necessárias, iremos retomar e 

proporcionar a esta turma a conclusão da formação.  

SEMANA DE RECEÇÃO AOS ALUNOS ST'ARTV 

No âmbito do projeto Erasmus+ KA2 St'ART, a Escola de Moda do Porto 

dinamizou, com os parceiros do projeto, uma semana repleta de atividades 

para promoção da Arte enquanto forma de reabilitar a cidade, com especial 

foco na reabilitação das ilhas urbanas do Bonfim.   

Foi com muito gosto que, no dia 27 de janeiro, recebemos no Salão Nobre da 

Junta de Freguesia do Bonfim uma palestra dinamizada pelo Professor 

Doutor Jorge Ricardo Pinto, docente do ISCET e responsável pelo Projeto de 

Investigação CHIP, sobre Cultura e Património na Cidade do Porto. 

Acolhemos, igualmente, a Inauguração da Exposição Final , no dia 31 de 

janeiro, dos trabalhos realizados durante a semana, no Salão Nobre. Ambas 

as atividades foram gratuitas, abertas ao público em geral e trouxeram 

dinamismo e juventude à nossa freguesia. 

CONVERSAS DE PAIS  

Teve início, no dia 17 de Fevereiro, na Junta de Freguesia do Bonfim, o 

projeto «Conversas de Pais». O projeto desenhado pelo Pelouro da Coesão 

Social teve o intuito de criar um espaço de diálogo e troca de ideias para pais 

de crianças até aos 10 anos, com o objetivo falar de temas ligados à 

parentalidade e partilhar formas de lidar com os desafios diários que os pais 

enfrentam. As Conversas tiveram lugar no edifício sede, de 15 em 15 dias, às 

2ª feiras, das 18.30h às 19.30h, sendo de participação gratuita. Neste momento a iniciativa encontra-se 

suspensa, devido à pandemia de COVID-19, no entanto pretendemos retomá-la logo que haja condições 

para tal. Para mais informações, contacte conversasdepaispt@gmail.com.  

WORKSHOP: COM PAIXÃO. PODE MUDAR O MUNDO? 

O workshop «Com Paixão. Pode mudar o mundo?» teve lugar no Salão Nobre 

da Junta de Freguesia do Bonfim, no dia 17 de fevereiro, e foi de participação 

gratuita. Uma ação integrada no projeto "Porto, Cidade Compassiva", o 

qual pretende aprofundar os cuidados comunitários e apoio aos mais 

fragilizados. Os objetivos são “sensibilizar e capacitar a sociedade para o tabu 

da morte e para a necessidade de a comunidade ajudar a cuidar das pessoas 

com necessidades paliativas que estão em casa” e “criar uma rede de suporte 

na comunidade para cada utente, no sentido de lhe ser prestado auxílio, nas 

suas tarefas diárias, de modo a atenuar o seu isolamento e sofrimento”. Para 

mais informações contacte associacaocompassio@gmail.com.  
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CURSO BÁSICO DE INTERPRETAÇÃO PARA A CÂMARA E CURSO BÁSICO DE CINEMA  

No mês de fevereiro iniciaram dois novos cursos na Junta de Freguesia do Bonfim: o Curso Básico de 

Interpretação para a Camara e o Curso Básico de Cinema. Fruto de um projeto do Orçamento Colaborativo, 

os cursos tiveram o seu espaço na Sala de Multiusos da Junta de Freguesia do Bonfim, onde foram 

administradas as aulas. Ambos os cursos foram gratuitos, sujeitos apenas a uma caução no valor de 20€, que 

será devolvido no final, caso os alunos não desistam do curso. Tal como outras atividades, os cursos foram 

suspensos durante o estado de emergência, estando a sua retoma prevista para o dia 15 de setembro. 
 

PROJETO DE APOIO E ACONSELHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS A ANIMAIS 

A Junta de Freguesia do Bonfim e a Associação dos Amigos dos Animais do Porto 

celebraram um protocolo, onde, em parceria, deram início a um projeto de apoio às 

pessoas que necessitem de cuidados para os seus animais. Neste âmbito, terá a 

oportunidade de encontrar uma pessoa especializada para expor o seu caso na 

segunda e quarta Segunda-Feira do mês, entre as 15h30 e as 16h30, na Junta de 

Freguesia do Bonfim. 

Esta parceria tem como objetivos primordiais: prestar aconselhamento à população, 

encaminhar situações para locais e profissionais especializados e promoção do 

respeito e proteção dos animais. 

O projeto iniciou no passado mês de fevereiro, no entanto encontra-se suspenso devido à pandemia de 

COVID-19 e à consequente reorganização do serviço para o cumprimento das normas da Direção Geral da 

Saúde. 

CURSO DE FOTOGRAFIA 

O Curso de Fotografia resulta de uma candidatura ao Orçamento colaborativo, a qual teve a aprovação do 

júri nomeado. Organizado ainda nos meses de fevereiro e março, foi adiado devido ao Estado de Emergência, 

mas encontra-se já a decorrer, segundo as normas e recomendações da Direção Geral da Saúde. O curso é 

gratuito, tendo sido apenas necessário, para os formandos, terem uma câmara com menu manual. 

“V BONFIM EM CENA” 

O Pelouro da Cultura e Atividades Recreativas organizou a V Edição do Ciclo 

de Teatros «Bonfim em Cena». Em fins-de-semana repletos de animação 

cultural, não faltou variedade e tipos de espetáculos diferentes, onde os 

bonfinenses e demais interessados puderam se regozijar, gratuitamente, 

com fantásticos serões, num claro apoio às artes nacionais. 

Com um programa vasto, em três fins-de-semana distintos, o «Bonfim em Cena» pretende ser uma 

iniciativa de valorização das artes, algo que a Junta de Freguesia do Bonfim tem vindo a fazer anualmente. 

 

LANÇAMENTO DO LIVRO OGIVA    

A Casa D’Artes do Bonfim acolheu, no passado dia 07 de março, o lançamento do 

livro Ogiva. Num sábado ensolarado, foram muitos aqueles que marcaram 

presença na sala, que atingiu a sua máxima capacidade, para escutar a autora - a 

Poetisa Albertina Pinto Ribeiro - a falar sobre este novo livro, as suas inspirações e 

o que pretendeu transmitir aos leitores. 
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EXPOSIÇÃO: MEMÓRIAS DO LIBERALISMO - INAUGURAÇÃO 

No âmbito das comemorações do bicentenário do liberalismo, a Casa d'Artes 

do Bonfim organizou a exposição «Memórias do Liberalismo». A inauguração 

ocorreu no dia 16 de fevereiro, atraindo o interesse de muitos. A exposição 

manteve-se até ao dia 22 de fevereiro, para visita gratuita, onde foi possível 

observar várias peças como estampas, vestuário, numismática, entre outras. 

Esta exposição faz parte da programação desenhada pela iniciativa «Bonfim 

no Liberalismo», com o objetivo de relembrar os valores trazidos pelo 

liberalismo, assim como recordar atos que tiveram lugar na Freguesia. 

“DA CIDADE, ÀS CARQUEJEIRAS”  

“Da Cidade, às Carquejeiras” - é assim que se intitula o monumento de 

homenagem às Carquejeiras, o qual poderá visitar na Alameda das Fontainhas 

- um monumento repleto de simbolismo que relembra e preserva, nas ruas da 

cidade, a marca elementar das carquejeiras na sociedade portuense. 

Para aqueles que não conhecem bem esta parte da história, estas mulheres - 

para muitos heroínas - transportavam a carqueja que aparava os fornos, onde 

era cozido o pão da cidade, num trabalho reconhecidamente desumano, 

subindo a calçada com 210 metros de comprimento e 22 por cento de inclinação até às Fontainhas, onde 

pousavam a carga (por vezes de 50 a 60 quilos), na Alameda das Fontainhas, para puderem beber água no 

fontanário.  

O orçamento colaborativo da Junta de Freguesia do Bonfim contribuiu com parte da verba necessária, com 

o intuito de preservar a memória e prestar um devido louvor a todos os sacrifícios do povo portuense ao 

longo da história. A sua inauguração aconteceu no dia 01 de março do presente ano de 2020.  

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. Através de Protocolos de Colaboração 

entre a Junta de Freguesia e as Entidades da área da saúde interessadas, 

os bonfinenses terão acesso aos respetivos benefícios através do Cartão 

“Saúde + Bonfim” (identificativo de residente no Bonfim) – o qual deve ser adquirido na Junta de Freguesia. 

Consulte no site da Junta de Freguesia a lista de entidades que aderiram a este programa e as normas ou 

dirija-se aos Serviços Administrativos para mais informações. 

LABORATÓRIO DA PAISAGEM DISPONÍVEL PARA MARCAÇÃO NO PRÓXIMO ANO LETIVO 

O Laboratório Escolar da Paisagem do Jardim de Nova Sintra, que resulta 

de uma parceria entre Junta de Freguesia do Bonfim e as Águas do Porto, 

com a colaboração da Professora Manuela Lopes, e pretende conceder 

aos alunos um espaço de investigação e de partilha de experiências, 

promovendo o ensino e aprendizagens com base na interpretação da 

paisagem e em atividades experimentais – uma resposta inovadora que 

permite aprendizagens num contexto educativo diferente e, porventura, 

mais estimulante. Os professores das escolas da freguesia poderão agendar uma aula neste espaço, no 

próximo ano letivo, para isso deverão enviar um email para hjp@jfbonfim.pt e comunicacão@jfbonfim.pt. 
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PROJETOS PREVISTOS, A RETOMAR LOGO QUE POSSÍVEL 

“BORDADOS NO BONFIM”   

A Junta de Freguesia do Bonfim, com o objetivo de proporcionar mais alternativas e 

atividades de ocupação de tempos livres, encontra-se a promover e a desenvolver uma 

nova iniciativa: «Bordados no Bonfim». 

Pretendemos criar um novo espaço para novas interações e de novas socializações. Aqui 

serão confecionados bordados em «estilo livre» e em «talagarça», com o intuito de 

aproximar pessoas, promover o convívio e novos desafios. 

O projeto tinha tudo pronto para iniciar em março, no entanto teve de ser suspenso devido ao Estado de 

Emergência. Caso pretenda se inscrever, contacte o Serviço Social da Junta de Freguesia do Bonfim: 225 194 

500 (opção 3). Pode também fazê-lo presencialmente ou por email para joaquina.soares@jfbonfim.pt.  

2ª EDIÇÃO DO “PT4AGEING” 

A Junta de Freguesia do Bonfim associou-se à Escola Superior de Enfermagem do Porto e 

ao Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde para a realização de um 

projeto de investigação, junto da população com mais de 65 anos. 

Em 2019 organizamos uma edição do PT4Ageing e, antes do Estado de Emergência, 

estava a ser programada uma nova para 2020, para a qual aguardamos um parecer 

positivo sobre as condições necessárias para a sua realização. O impacto da 1ª edição foi 

positivo e consistiu em realizar sessões que promovem atividades específicas com vista à 

mobilidade, postura, equilíbrio, controlo de movimentos, entre outras! 

Divulgaremos, em tempo oportuno, novas informações quanto a uma segunda edição e quais os requisitos 

para aderir, caso sejam reunidas as condições necessárias. 

DANÇAR A VIDA - DANÇA SÉNIOR  

Dançar a Vida é um projeto da autoria da Junta de Freguesia do Bonfim, o qual pretende 

implementar neste ano de 2020, com o objetivo promover a mobilidade dos bonfinenses 

e, simultaneamente, ser mais uma atividade de opção de ocupação de temos livres. 

Destina-se a bonfinenses com idade igual ou superior a 50 anos (podem ter mobilidade 

reduzida e até estar em cadeiras de rodas) e tem início previsto para 17 de setembro. 

Deverá ter o Cartão Saúde + Bonfim, o qual pode adquirir nos Serviços Administrativos da  

Junta de Freguesia do Bonfim. 

Para mais informações ou realização de uma inscrição, envie email 

para ams@jfbonfim.pt ou faça-o presencialmente, junto dos serviços da Junta de Freguesia. 

 

  BONFIM VOCAL ENSEMBLE - GRUPO CORAL 

O projeto Bonfim Vocal Ensemble tem como objetivo primordial criar um grupo coral, na 

Freguesia do Bonfim, e encontram-se abertas as inscrições. 

Os ensaios vão decorrer na Casa D’Artes do Bonfim, uma vez por semana, sob a 

orientação de Gabriel Soares. Tem início previsto para a primeira quinzena de setembro 

(sujeito a alterações) e serão garantidas as recomendações e normas estabelecidas pela 

Direção Geral da Saúde. Para inscrições ou mais informações contacte 

bonfimvocalensemble@gmail.com. 
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A JUNTA DE FREGUESIA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

“TELETRABALHO DURANTE O ESTADO DE EMERGÊNCIA” 

Por deliberação do executivo da Junta de Freguesia do Bonfim, o Edifício Sede esteve encerrado ao público 

do dia 16 de março ao dia 31 de maio, no entanto os serviços estiveram sempre em funcionamento. Através 

de telefone ou email, disponibilizado nas plataformas digitais e afixados na fachada e em locais próprios e 

visíveis, foi possível mantermos o trabalho, por si. Desde atestados para diversos fins, como apoios sociais, 

nunca paramos e mantivemos o nosso apoio à população, com os serviços do dia-a-dia, a que se juntaram 

novas iniciativas criadas durante este período. A todos aqueles que apoiaram a disseminação pela freguesia 

das informações e iniciativas da Junta de Freguesia o nosso muito obrigado!  

“VOLUNTARIAMO-NOS POR SI” 

Tendo em conta o Estado de Emergência e as normas e recomendações da 

Direção Geral da Saúde (DGS), considerando se tratar de um potencial pico da 

pandemia no nosso país e de um índice mais elevado de transmissão do vírus 

pela comunidade, a Junta de Freguesia do Bonfim, em parceria com a Pedalar 

Sem Idade Porto e os Corpo Nacional de Escuteiros Agrupamento 6 Bonfim, 

desenhou um projeto onde se reunia um conjunto de voluntários para dar 

assistência aos ‘grupos de maior risco’, nomeadamente para a aquisição de 

bens essenciais, assim como medicamentos e produtos farmacêuticos. Assim, 

foram beneficiários bonfinenses com idade igual ou superior a 65 anos, 

bonfinenses com doenças crónicas ou outras patologias associadas e, ainda, 

famílias monoparentais. 

Este projeto cumpriu todas as normas de higiene e recomendações da DGS, para salvaguarda dos 

bonfinenses. Aos nossos parceiros, aos nossos voluntários, o nosso muito obrigado por colaborarem 

connosco e garantirmos, juntos, uma plataforma de retaguarda para os residentes da nossa freguesia. 

“BOLSA DE VOLUNTÁRIOS” 

Numa época que exigiu um esforço de todos nós e um suplementar para 

algumas entidades como lares, IPSS, instituições de apoio domiciliário, entre 

outras, a Junta de Freguesia do Bonfim associou-se a esta causa e promoveu, 

junto dos bonfinenses, uma campanha de sinalização de voluntários para 

reforçar a capacidade e os recursos humanos de entidades que prestam apoio a 

pessoas caracterizadas enquanto pertencentes a ‘grupos de risco’, 

nomeadamente, reforço a lares e apoio domiciliário. O intuito foi zelar pelo bem-

estar daqueles que são, potencialmente, mais vulneráveis, face ao COVID-19, e 

salvaguardar os serviços que lhes proporciona uma melhor qualidade de vida, 

visto que, por mais difíceis que sejam as épocas, há pessoas que deles 

necessitam e é fundamental preservar a sua continuidade. 

“BENS ALIMENTARES, MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS AO DOMICÍLIO”  

Acreditando que era, e é, fundamental proteger os grupos potencialmente mais vulneráveis, a Junta de 

Freguesia do Bonfim trabalhou no sentido de sensibilizar mercearias e farmácias para tornar possível 

entregas ao domicílio e divulgar, posteriormente, a forma como os bonfinenses o podiam fazer, evitando 

assim as deslocações destes grupos e potenciais contactos e contágios. Obrigado a todos os 

comerciantes que aceitaram o desafio e se predispuseram a salvaguardar a saúde dos bonfinenses! 
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“DOAÇÃO E EMPRÉSTIMO DE MATERIAL INFORMÁTICO A ALUNOS BONFINENSES” 

No mês de abril, a Junta de Freguesia do Bonfim desenvolveu uma 

campanha de recolha de equipamentos informáticos, para assim possibilitar 

a continuação dos estudos à distância, por parte dos alunos bonfinenses. 

Depois de feito um levantamento das carências dos alunos bonfinenses, a 

Junta de Freguesia do Bonfim adquiriu parte dos equipamentos necessários, 

no entanto, para chegarmos aos cerca de 30 agregados familiares 

Bonfinenses que solicitaram o nosso apoio, contamos com a contribuição de 

particulares, associações e empresas da Freguesia, envolvendo toda a 

comunidade, o que nos deixa extremamente orgulhosa de uma comunidade 

que se une nas dificuldades. A todos eles, o nosso muito obrigado! Juntos 

somos, sem margem para dúvida, mais fortes! 

Aos alunos, beneficiários da iniciativa, esperamos que este contributo vos possa ajudar no vosso percurso e 

que, um dia, sejam vocês a ajudar o próximo. 

“EQUIPA ESPECIALIZADA DE APOIO AO DOMICÍLIO, A PESSOAS INFETADAS POR COVID 19” 

A Junta de Freguesia do Bonfim, em estreita colaboração com a Saúde 

Pública do ACES Porto Oriental, considerou premente a criação de 

uma equipa especializada de apoio ao domicílio, a pessoas infetadas por 

COVID 19. Assim, articulamos com a Benéfica e Previdente – Associação 

Mutualista para liderar esta equipa, repto esse que aceitou sem hesitar. Esta 

parceria só foi possível pelo enorme sentido de responsabilidade e pela 

imensa vontade de minorar as dificuldades sentidas pela nossa população. Esta nova resposta social será 

muito relevante para que todas as pessoas identificadas pelos serviços de saúde da nossa freguesia, que não 

necessitem de hospitalização, possam usufruir dos serviços desta equipa especializada no conforto da sua 

casa.  

Aproveitamos este espaço para agradecer toda a disponibilidade e colaboração dos serviços de saúde, 

especialmente, à Saúde Pública dos ACES Porto Oriental, ao serviço social do Centro Hospitalar do Porto 

(Hospital de Santo António) e ao serviço social do Centro Hospitalar de São João, pelo espírito de missão!  

“REABERTURA DO EDIFÍCIO SEDE”  

Por deliberação do executivo da Junta de Freguesia do Bonfim, o 

atendimento presencial retomou no dia 11 de maio e mantém-se o horário: 

09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00. Informamos todos os interessados que 

é obrigatório o cumprimento de todas as normas definidas pela Direção 

Geral de Saúde, especificamente, a utilização de máscara em espaços 

fechados e o distanciamento social do mínimo de 2 metros. À entrada da 

Junta encontrará vários alertas e indicações de como proceder, onde 

aguardar e a capacidade máxima de cada espaço. Solicitamos a compreensão 

de todos e o estrito cumprimento das normas em vigor. 

Privilegie os contactos por telefone 225 194 500 ou por email 

geral@jfbonfim.pt, sempre que for possível. Visite o nosso site onde, entre 

outros serviços, poderá fazer o download do formulário do pedido de 

atestado e o formulário de adesão ao Cartão Saúde + Bonfim. 



 
 

O BONFINENSE 
Boletim Informativo da Junta de Freguesia do Bonfim 

 agosto 2020 | Volume 1 | Número 19 
15.000 exemplares 

Distribuição gratuita 

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

“DO BONFIM PARA O MUNDO” - NOTORIEDADE DA FREGUESIA NO PANORAMA INTERNACIONAL  

A Freguesia do Bonfim foi, no mês de fevereiro, alvo de atenção mediática 

internacional, fruto de um artigo do jornal The Guardian – jornal inglês, de grande 

notoriedade e com alcance mundial - o qual caracterizou o Bonfim como "um dos 

dez quarteirões urbanos mais agradáveis da Europa". 

O artigo publicado pelo “The Guardian” refere a boa qualidade na rede de 

transportes de que a freguesia predispõe e o comércio existente como dois 

pontos muito favoráveis e atrativos para uma estadia, assim como as fabulosas 

vistas que a nossa freguesia dispõe para o Rio Douro. Menção de destaque, ainda, para o Parque de Nova Sintra, um 

parque arborizado com um conjunto notável de fontes antigas. Também o charme característico do Bonfim, fruto das 

suas elegantes residências, e respetivas fachadas, do início do século XX, foi alvo de ênfase por parte da publicação. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
Em todos os eventos 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. 

FESTAS EM HONRA DE SANTA CLARA 

Nos dias 4, 5 e 6 de setembro estão previstas as 

festividades em honra de Santa Clara, as quais vão 

contar com muita música e animação no Sopé da Igreja 

do Bonfim. Atempadamente, anunciaremos e 

divulgaremos o respetivo cartaz. 

AQUI. AGORA  

No dia 6 de setembro, das 15h às 18h, em 4 salas da Casa 

d’Artes do Bonfim, terão lugar 4 manifestações teatrais, 

baseadas no contacto com a comunidade do Bonfim. 

Cada performance terá apenas 15 minutos, durante as 3 

horas, de 20 em 20 minutos. Deverá realizar inscrição 

prévia para aqui.agora.producao@gmail.com.  

ESPETÁCULO 'MUITA TRALHA POUCA TRALHA'  

A Casa D’Artes do Bonfim acolherá, no dia 27 setembro, às 

11 horas, Espetáculo 'Muita Tralha Pouca Tralha' de 

Catarina Requeijo. Para mais informações contacte: 

casadasartes@jfbonfim.pt. 

ESPETÁCULO 'PRINCESA BRUXA'  

No dia 7 novembro, pelas 11 horas, a Casa D’Artes do 

Bonfim será palco para o Espetáculo 'Princesa Bruxa', de 

Mariana Amorim. Para mais informações contacte: 

casadasartes@jfbonfim.pt. 
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