O BONFINENSE
Boletim Informativo da Junta de Freguesia do Bonfim
Julho 2017 | Volume 1 | Número 10

Saúde e Apoio Social · Desporto · Coesão Social · Educação, Cultura e Lazer · Emprego, Formação e Empreendedorismo · Urbanismo, Ambiente e Mobilidade

EDITORIAL

Passeio Convívio Sénior
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Iniciativa do Pelouro da Coesão

POR ISENÇÃO

Social que teve como destino

O BONFINENSE foi reeditado no mandato em curso com uma determinação clara e
muito precisa quanto aos seus objetivos.

Viseu

Feira da Saúde

Entende-se, e sempre assim garantimos que acontecesse, que esta publicação se
destina exclusivamente a transmitir aos residentes da Freguesia informação sobre
as atividades e programas desenvolvidos pela sua Junta, não sendo por isso legítima qualquer ação ou referência, mais ou menos direta, de promoção do Executivo
em funções.
Sem exibição pessoalizada e nunca utilizando o espaço para qualquer referência de
natureza promocional, a coluna editorial subscrita pelo Presidente da Junta, em todos os exemplares emitidos, disso dá prova indesmentível.
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A XXIV Feira da Saúde teve lugar na Praça do Dr. Francisco Sá
Carneiro.

Bonfim em Cena
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Durante o mês de março decorreu o Bonfim em Cena, com

Em respeito pelo princípio enunciado, e não obstante o cuidado atrás exposto,
cumpre informar que, considerando o ato eleitoral para as autarquias marcado para
01 de outubro próximo, não será até essa oportunidade publicado mais nenhum
número do BONFINENSE.
Aproveitamos para desejar que o período de férias em curso proporcione as maiores felicidades a todos os bonfinenses.

diversas iniciativas culturais.

São João do Bonfim
páginas 5 e 6
Festas de São João do Bonfim,
com as festividades do Santo
Antoninho da Estrada e do São
João do Bonfim.

BOAS FÉRIAS.

Casa d’Artes do Bonfim
página 7
Apresentação do projeto, dos
parceiros e da imagem associada à Casa d’Artes do Bonfim.

Próximos eventos
página 8
Eventos que decorrerão brevemente na freguesia.
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O BONFINENSE

Coesão Social
BONFIM EM FAMÍLIA

Durante a tarde do dia 18 de março realizou-se o
evento «Bonfim em Família», no recinto da Escola
Básica do Campo 24 de Agosto. Houve iniciativas
para toda a família: música, dança e jogos tradicionais. Esta iniciativa foi organizada pela Triplic’arte
e contou com o apoio da Junta de Freguesia do
Bonfim.
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BAZAR DE PÁSCOA

À semelhança da época natalícia, a Junta de Freguesia do Bonfim realizou, nos dias 10 e 11 de abril,
um Bazar da Páscoa com entrega de bens essenciais aos mais carenciados. Desta vez pudemos contar com a disponibilidade de roupa de homem,
mulher, criança e bebé, sapatos, artigos para o lar
e brinquedos. Com a disponibilidade destes artigos a Junta pôde ajudar cerca de 50 agregados
familiares. Para a realização deste bazar, contamos com doações das entidades: Fios e Desafios,
Cetelem, Associação dos Antigos Alunos e Professores da Escola Rainha Santa Isabel e de particulares.

Estrelas de Silveirinhos e a Associação Juvenil Relatatalentos. Se tem entre os 16 e os 30 anos, junte-se a esta oficina que se realiza todas as terçasfeiras, entre as 11h00 e as 12h30, no Salão Nobre
do edifício sede da Freguesia do Bonfim. É uma
iniciativa gratuita que permite a integração de
qualquer jovem, independentemente das suas
caraterísticas físicas e cognitivas.
PASSEIO CONVÍVIO SÉNIOR

O Passeio Convívio Sénior deste ano, promovido
pelo Pelouro da Coesão Social da Junta de Freguesia do Bonfim, teve Viseu como destino. No dia 19
de maio, todos os pensionistas e reformados da
freguesia do Bonfim tiveram a oportunidade de
participar nesta iniciativa. A primeira paragem foi
em Viseu, seguindo-se o almoço na Quinta do Cisne, em Mangualde. Depois de almoço, houve música e dança, seguindo-se um pequeno lanche antes do regresso à freguesia do Bonfim.

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS DE IDOSOS ISOLADOS DO GRUPO DA CSF
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OFICINAS DE PERCUSSÃO

Tiveram início, no dia 18 de abril, as oficinas de
percussão do projeto «Tum Tum Tum» no edifício
sede da Freguesia do Bonfim. Este projeto tem
como base a metodologia de intervenção pela
arte, trabalhando a empregabilidade jovem através da dinamização de oficinas artísticas, partindo
da premissa de que o desenvolvimento artístico
anda lado a lado com o desenvolvimento pessoal.
Este projeto é promovido pelo Centro Social de
Soutelo em parceria com a Assistência aos Tuberculosos do Norte de Portugal, a Associação Social

- ISOLAMENTO SOCIAL

O grupo da C.S.F., vocacionado para o apoio aos
idosos em isolamento Social e Familiar, tem vindo
a fazer visitas surpresa, festejando o aniversário
dos mesmos, com a oferta de uma prenda simbólica, e cantando os parabéns com o respetivo bolo. Pretende, assim, minorar o isolamento dos idosos numa data que lhes é querida, tentando manter a tradição destas datas.
BONFIM À JANELA

O projeto «Bonfim à Janela» convida a população
do Bonfim a embelezar as suas janelas, com o intuito de estreitar os laços comunitários, recuperar
antigos ofícios e promover a freguesia do Bonfim.
O festival, que teve início no dia 20 de maio, na

Saúde e Apoio Social
FEIRA DA SAÚDE

A XXIV Feira da Saúde do Porto teve, uma vez
mais, lugar na Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro.
A feira, subordinada ao tema “Promoção da Saúde Mental”, realizou-se na tarde do dia 24 de
maio, no âmbito das atividades de caráter social
do Pelouro da Saúde e Ação Social. Este evento
contou com a participação de diversas instituições e organismos: ACES Porto Oriental, Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa e Alexandre
Herculano, Associação Polmunale, Bombeiros Sapadores do Porto, PSP - Porto, Proteção Civil C.M.P., APF e INEM.

Na sequência de outras iniciativas, o grupo de Isolamento Social da C.S.F., realizou um convívio Interinstitucional, festejando o São João, no passado dia 23 de junho, com cerca de 60 idosos. Numa
ida até às Fontainhas, os idosos lancharam farturas e andaram nos carrosséis. Foi uma tarde diferente que permitiu combater a sua solidão.

Desporto
TORNEIO DE MATRECOS OU MATRAQUILHOS

A 8ª edição do Torneio de Matrecos ou Matraquilhos realizou-se no passado dia 27 de maio, tendo
contado com o patrocínio da Junta de Freguesia
do Bonfim. O torneio teve lugar na sede do Praça
da Alegria Futebol Clube, seguindo-se um momento musical com “O Gringo sou Eu” e DJ Urânio.
MEDALHA MUNICIPAL ATRIBUÍDA A MÁRIO BARROS

ORQUESTRA LA IDEAL

No dia 18 de fevereiro, o edifício sede da Freguesia do Bonfim foi palco de um Concerto de Tango
Argentino que contou com a participação da Orquestra Típica de Tango Argentino - La Ideal. Este
grupo portuense é composto por Alejandro Szabo
no bandoneón, Jorge Salgado Correia na flauta,
David Lloyd no violino, Francisco Monteiro no piano e Daniel Aires no contrabaixo.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A FBAUP

A Junta de Freguesia do Bonfim e a Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto assinaram,
no passado dia 03 de março, um protocolo de cooperação que visou o desenvolvimento de uma
escultura destinada às instalações do edifício sede
da Freguesia do Bonfim. Esta cooperação teve
como principal objetivo incentivar a criação artística dos alunos, direcionada para o fomento do in-
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No dia 09 de julho a Câmara Municipal do Porto
procedeu à entrega das medalhas municipais, numa sessão solene realizada no jardim da Casa do
Roseiral. Este ano foram reconhecidos 26 cidadãos e instituições, sendo que uma das Medalhas
Municipais de Valor Desportivo - Grau Ouro foi
entregue ao bonfinense Mário Barros, treinador
que dedicou 60 anos da sua vida ao Desporto Nacional.

Educação, Cultura e Lazer
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COMEMORAÇÃO DE SÃO JOÃO

O BONFINENSE

Praça da Alegria, com a realização de uma feira
urbana, estende-se ao longo de todo o verão, até
ao dia 09 de setembro. A ideia foi concebida por
duas arquitetas paisagistas e uma designer, em
parceira com a Junta de Freguesia do Bonfim, visando “semear” o conceito de “cidade feliz”, incentivando a população residente a “intervir numa freguesia com potencial para ter fachadas mais
bonitas, beneficiando do clima de verão”. Flores,
pinturas, trabalhos de macramé, croché, e serralharia, são algumas das formas de embelezar as
suas janelas, varandas, pátios ou montras. Pretende-se, numa competição saudável, combater o
isolamento das pessoas e criar o espírito de comunidade, através da partilha de um interesse comum. Haverá prémios para as janelas mais belas.
Poderá inscrever a sua janela na secretaria da Junta de Freguesia do Bonfim ou por e-mail
(janelasbonfim@gmail.com). Vamos fazer das janelas da freguesia do Bonfim as mais bonitas da
cidade do Porto?

O BONFINENSE

teresse pela intervenção cívica, de forma a dotar
o edifício com uma obra de arte original que identifique e homenageie a cidade e concretamente a
freguesia. Este concurso foi ganho pela dupla Eva
Couteiro e João Renato Batista que terão a sua
proposta de escultura produzida e colocada no
espaço do edifício sede da Freguesia do Bonfim
que lhe foi destinada. Foi ainda entregue uma
Menção Honrosa ao estudante João Pinto. Os prémios foram entregues no dia 30 de junho.

dos espetáculos, esteve patente, no edifício sede
da Freguesia do Bonfim, uma Exposição de Cartazes das 35 edições do Fazer a Festa - Festival Internacional de Teatro. De forma a proporcionar à
população o acesso ao teatro, todos os espetáculos tiveram entrada gratuita.
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DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS

No dia 25 de março, a cidade do Porto celebrou o
Dia Nacional dos Centros Históricos com uma série de atividades de cariz cultural. A Junta de Freguesia do Bonfim, em colaboração com o grupo
de investigação CHIP (Culture, Heritage and Identity in Porto), sediado no ISCET (Instituto Superior
de Ciências Empresariais e do Turismo), fez parte
da programação oficial desta iniciativa com o percurso guiado intitulado «A estrada do Pão e o caminho para o Bonfim». O percurso teve início na
Sé do Porto, partindo do centro histórico para os
subúrbios, através da antiga estrada do Pão que
seguia para Valongo. Este percurso, que contou
com a presença de mais de 30 participantes, percorreu este antigo caminho, terminando na Estação de Metro do Campo 24 de Agosto, outrora
conhecido como Campo de Mijavelhas.

LANÇAMENTO DO LIVRO «MAR CÚMPLICE»

Na tarde do dia 01 de abril, teve lugar no Salão
Nobre do edifício sede da Freguesia do Bonfim a
sessão de lançamento do livro de poesia «Mar
Cúmplice», da autoria de Hélder Neto. Nesta sessão, por cada exemplar vendido, 2 euros revertiam a favor da Liga Nacional Contra a Fome.

BONFIM EM CENA

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

Com o intuito de comemorar o Dia Mundial do
teatro (que se celebra a 27 de março), a Junta de
Freguesia do Bonfim, com a colaboração artística
e técnica do Teatro Art’Imagem, organizou entre
os dias 04 e 30 de março a segunda edição do Ciclo de Teatro «Bonfim em Cena». Durante o mês
de março foram diversas as atividades realizadas
no âmbito desta iniciativa, que contou com a presença do Teatro Experimental de Arouca, que
apresentou a peça «Vidas Por um Fio», do Grupo
de Teatro Doze Arte Livre, que apresentou a peça
«Natália», da PELE, que proporcionou um ensaio
aberto de criação artística coletiva, da Associação
Qualificar Para Incluir, que apresentou a peça «O
Submarino Amarelo», do Teatro de Ferro, com a
peça «A Bela Adormecida» e da Real Companhia
de Teatro do Chulé, com a peça «Uma História de
Encantar que pode acabar mal!». Os espetáculos
tiveram lugar no Salão Nobre do edifício sede da
Freguesia do Bonfim, com exceção da peça «Bela
Adormecida», que decorreu na Sala de Ensaios do
Teatro de Ferro, no dia 19 de março. Para além

Celebrou-se, no dia 18 de abril, o Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios. De forma a assinalar a
data, a Junta de Freguesia do Bonfim aliou-se ao
grupo de investigação CHIP (Culture, Heritage and
Identity in Porto) e à Paróquia do Bonfim, para a
realização, no dia 22 de abril, de um percurso cultural guiado: «A leste da cidade - um outro Porto».
A iniciativa possibilitou aos participantes a subida
à torre sul da Igreja do Bonfim, seguindo-se um
percurso que culminou junto à Estação de Campanhã. Foram percorridos espaços emblemáticos e
explorados lugares recônditos entre a freguesia
do Bonfim e Campanhã, onde predominou a partilha de conhecimento, curiosidades e estórias que
também fazem parte da história da cidade, de um
outro Porto.
APRESENTAÇÃO DA OBRA «CAMINHADA»

A Freguesia do Bonfim recebeu, no dia 06 de
maio, Fátima Silva, coordenadora do projeto de
divulgação dos escritos do Dr. Alberto Teixeira de
Sousa. Nesse dia foi apresentada a obra

CINEMA NA LOMBA

O cinema está de volta à Lomba, dando continuidade ao mote “filmes, conversa e petiscos”. Quinzenalmente, ao sábado, e sempre às 21h30, a Associação de Moradores da Lomba recebe o projeto Nove e Meia - cineclube nómada que proporciona, a todos os interessados, uma sessão de cinema com entrada gratuita. Esta iniciativa integra
o programa «Cultura em Expansão 2017», organizado pela Câmara Municipal do Porto.
PROMOVE A TUA TERRA

SANTO ANTONINHO DA ESTRADA

SÃO JOÃO DO BONFIM

A festa do São João do Bonfim teve início no dia
15 de junho, com a II Corrida de Carrinhos de Rolamentos do Bonfim, numa descida alucinante pela
Rua de Pinto Bessa. A iniciativa foi promovida pela Junta de Freguesia do Bonfim e contou com
uma grande adesão de participantes. Apesar do
seu grau competitivo, esta iniciativa teve como
propósito o convívio, a diversão e o entretenimento entre todos os participantes e o público
que marcou presença em grande número. Os
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No dia 10 de junho a freguesia do Bonfim celebrou
o Santo Antoninho da Estrada. Esta festa, inserida
na programação das Festas do São João do Bonfim, realizou-se no sopé da Igreja do Bonfim e
contou com diversas atividades. A festividade iniciou-se, pelas 09h00, no edifício sede da Fregue-
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No passado dia 08 de junho, a Junta de Freguesia
do Bonfim recebeu alunos da Escola Secundária
Alexandre Herculano e da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, para a apresentação do
projeto SEI/PROM@TT - Promove a Tua Terra. Este projeto, que conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, tem por base a realização de atividades de levantamento e georreferenciação de
informação associada ao património natural e cultural, visando potenciar o conhecimento e desenvolvimento turístico da área de implantação dos
estabelecimentos de ensino básico e secundário.
Estas duas instituições, em parceria, elaboraram
recursos para a promoção do turismo na freguesia do Bonfim, que resultaram num poster, num
panfleto e num pequeno vídeo, que mostra os
principais atrativos desta freguesia. O vídeo conjuga diversos elementos turísticos do Bonfim,
elencando lugares como o Cemitério do Prado do
Repouso, a Biblioteca Pública Municipal do Porto,
a Igreja do Bonfim e diversas artérias da freguesia
onde tanto há para descobrir. Pode consultar o
poster no hall principal do edifício sede da Freguesia do Bonfim e visualizar o vídeo na página de
facebook da Junta de Freguesia do Bonfim e do
Explore Bonfim.

sia do Bonfim com uma caça ao puzzle pelas associações do Bonfim. Esta iniciativa, organizada pela
Associação O Meu Lugar no Mundo em parceria
com a Junta de Freguesia do Bonfim, pretendeu
dar a conhecer o papel das instituições sediadas
na freguesia, que têm ajudado ao crescimento da
mesma e dos seus habitantes. Assim, cada um dos
participantes teve um conjunto de enigmas para
desvendar sobre a freguesia, que lhes deu acesso
a uma série de pistas sobre as rotas a percorrer
para chegarem às instituições acolhedoras. Em
cada instituição receberam uma peça de um puzzle que, no final, foi construído em conjunto. Durante toda a tarde, decorreu a Mostra do Bonfim
Associativo, na qual as diferentes associações e
instituições sediadas na freguesia do Bonfim tiveram a oportunidade de divulgar o seu trabalho e
dá-lo a conhecer a todos os interessados que por
ali passaram. Antes da realização da Missa Solene,
e para animar todos os presentes, houve um espetáculo de danças e cantares que contou com a
presença de: Os Amigos de Gondomar, Escola de
Dança Dance Point, Associação O Meu Lugar no
Mundo, Sandra Moreira com os Alunos de Yoga
das Escolas Básicas da Freguesia, Tuna Académica
da Faculdade de Direito da Universidade do Porto
e Rancho Folclórico do Porto.

O BONFINENSE

«Caminhada», de Alberto Teixeira de Sousa. Esta
apresentação contou ainda com um curto momento musical, onde o público foi presenteado
com a atuação do grupo «Uma Vontade de Música».

O BONFINENSE
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grandes vencedores da tarde foram: na categoria
seniores, o 1º classificado foi António Soares
(carro n.º 19) e o 2º classificado José Sousa (carro
n.º 9); na categoria juniores, o 1º classificado foi
Tiago Sousa (carro n.º 31, dos Escuteiros do Bonfim) e o 2º classificado Patrício Tavares (carro n.º
4, do Colégio Barão de Nova Sintra); a melhor
equipa foi a Associação de Moradores da Lomba;
e o carro mais original foi o n.º9, de José Sousa.
Finda a prova, a animação estendeu-se até à Associação de Moradores da Lomba com a tradicional
sardinhada popular. No dia 17 de junho, pelas
17h00, teve lugar no sopé da Igreja do Bonfim o
encontro de Ranchos Folclóricos, com a presença
do Rancho Folclórico Aldeia Nova de Perafita, do
Rancho Folclórico Etnográfico Flor de Linho de
Pedrouços e do Rancho Folclórico do Porto.

to. O tema da rusga deste ano, na qual participaram cerca de 300 pessoas (a mais numerosa de
todo o desfile!), foi «As Fontes da Nossa Cidade».
Muitos parabéns à organização e a todos os participantes pelo esforço, dedicação e empenho com
que mantêm viva uma tradição da cidade do Porto! Recordamos a classificação:
1º lugar - Freguesia de Campanhã (223 pontos);
2º lugar - Freguesia do Bonfim (208 pontos);
3º lugar - União das Freguesias de Aldoar, Foz do
Douro e Nevogilde (182 pontos).

ENTREGA DE PRÉMIOS DE MÉRITO

CASCATA DE SÃO JOÃO DA A. M. DA LOMBA

No Concurso de Cascatas de São João 2017, promovido pela Câmara Municipal do Porto, a Cascata da Associação de Moradores da Lomba foi premiada com uma Menção Honrosa. Muitos parabéns! A tradicional Cascata de São João da Associação de Moradores da Lomba esteve em exposição durante todo o mês de junho, no âmbito da
programação do São João do Bonfim.

Realizou-se, no passado dia 28 de junho, a entrega dos prémios de mérito aos alunos finalistas
do 4º ano das Escolas Básicas da Freguesia do
Bonfim. O evento teve lugar no Salão Nobre do
edifício sede da Freguesia do Bonfim e contou
com a presença do Sr. Presidente da Junta e
do Vogal do Pelouro da Educação, Cultura e Lazer.
Fizeram ainda parte do evento os Diretores dos
Agrupamentos Escolares da Freguesia, coordenadores e professores dos alunos, encarregados de
educação, familiares e amigos. A solenidade contou também com dois momentos musicais apresentados pela «Associação O Meu Lugar no Mundo».
SEMANA CULTURAL DO BONFIM
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RUSGAS DE SÃO JOÃO

As Festas de São João do Porto culminaram, no
dia 25 de junho, num ambiente repleto de alegria,
animação, bairrismo e tradição. As Rusgas de São
João desfilaram pelas ruas da cidade, desde a Praça da Batalha até à Praça General Humberto Delgado, em frente ao edifício dos Paços do Concelho. A Freguesia do Bonfim, representada pela
«Associação O Meu Lugar no Mundo», obteve um
total de 208 pontos, ficando assim em segundo
lugar no concurso das Rusgas de São João do Por-

Decorreu, entre os dias 03 e 09 de julho, a Semana Cultural do Bonfim, iniciativa promovida pelo
Pelouro da Educação, Cultura e Lazer da Junta de
Freguesia do Bonfim. Esta iniciativa, de entrada
gratuita, juntou público das mais diversas idades,
tendo tido como principal intuito o fomento das
artes. Esta semana cultural proporcionou a todos
os presentes momentos de poesia, workshops, e
sessões musicais. Durante toda a semana estiveram expostos trabalhos de pintura de Edite Pi-

Emprego, Formação e
Empreendedorismo
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

A Freguesia do Bonfim possui, no seu edifício sede, o Gabinete de Inserção Profissional (GIP). Este
gabinete é um serviço de apoio à empregabilidade, que trabalha em estreita colaboração com o
serviço de emprego do Porto e visa prestar acompanhamento à população desempregada que esteja em fase de inserção ou reinserção profissional. Presta ainda apoio às empresas, na contratação de colaboradores, informação sobre medidas
de apoio a contratação e estágios e lançamento e
divulgação de ofertas de emprego. Funciona no
seguinte horário: segunda-feira, quarta-feira,
quinta-feira e sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e
das 13h30 às 17h30.

CASA D’ARTES DO BONFIM

A sessão de apresentação da Casa d’Artes do Bonfim, inserida na Semana Cultural do Bonfim, realizou-se no passado dia 07 de julho. O novo espaço
da freguesia assume-se como uma estrutura essencialmente promotora das artes, da cultura e
da formação prática e pedagógica junto da população, contribuindo também assim, por esse meio,
para a inclusão social. São parceiros da Junta de
Freguesia do Bonfim, neste projeto, a Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto e a PELE
– Associação Cultural e Social. A Casa d’Artes do
Bonfim, localizada na Rua Dr. Carlos Passos (junto
à Avenida Fernão de Magalhães), insere-se num
edifício datado de 1930 que foi projetado pelo Arquiteto Rogério de Azevedo e que funcionou como creche de «O Comércio do Porto».

DEBATE PÚBLICO OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA ARU DE CAMPANHÃ-ESTAÇÃO

No passado dia 01 de abril realizou-se, na Associação de Moradores da Lomba, a segunda sessão
de debate público da Operação de Reabilitação
Urbana ARU de Campanhã-Estação. Recordamos
que nesta requalificação está incluída uma área
pertencente à freguesia do Bonfim, nomeadamente a zona da Lomba.
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Urbanismo, Ambiente e
Mobilidade
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nheiro, numa pequena amostra intitulada «Entre a
loucura e o entusiasmo - melancólico sentir» e a
instalação fotográfica «Pedras ao lado da evidência» da autoria de Eduardo Roseira, que visou alertar para as diversas formas de pobreza e carência
social com que nos cruzamos diariamente. A instalação fotográfica foi igualmente uma homenagem ao poeta Sebastião Alba. A ACAPO marcou
também presença com uma banca de exposição e
venda de artigos realizados pelos alunos do Grupo de Manualidades.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE VERA CRUZ

A Rua de Vera Cruz, artéria transversal à Rua de
Pinto Bessa, foi requalificada pela Câmara Municipal do Porto, respondendo a um desejo antigo
dos moradores. As obras dotaram a rua de passeios e de um piso regular, em oposição aos degraus
e rampas de acesso a garagem que aí existiam.
Fica assim assegurada a mobilidade pedonal de
todos os residentes.
TERMINAL RODOVIÁRIO DO CAMPO 24 DE AGOSTO
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No dia 10 de maio foi inaugurado, pelo Presidente
da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, o
novo Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto, projetado e construído pela empresa Transdev. O Terminal, situado junto ao Hotel Vila Galé
Porto e à estação de metro Campo 24 de Agosto,

passará a acolher 300 autocarros privados, estimando-se uma média de 4500 passageiros por dia que
usufruirão do mesmo. Estas modernas instalações
permitirão aliviar a situação de transporte rodoviário
na Cordoaria, onde deixa de haver este tipo de
transporte, e na Praça da Batalha que passa a ter
apenas 20% dos autocarros que até agora recebia.
Este equipamento possui 17 lojas e um parque de
estacionamento para 370 automóveis.
OBRAS NO MONTE DO TADEU

Ao longo das últimas semanas os arruamentos e passeios do Monte do Tadeu sofreram obras de melhoramento. Na sequência da mesma requalificação,
estão ainda previstas obras de arranjo e remodelação dos jardins envolventes.

livre, animação de rua, visita à torre da igreja e parede escalada. Será publicado, em breve, o programa
detalhado.
Bonfim à Janela
O Bonfim à Janela é um projeto de âmbito social e
ambiental que, em parceria com a Junta de Freguesia do Bonfim, pretende incentivar a população
do Bonfim a enfeitar e ornamentar as suas janelas,
fachadas, varandas ou montras. Os concorrentes
deste festival deverão usar elementos florais e vegetais, a que podem também agregar outros saberesfazeres como o artesanato, a pintura, o crochet, entre outros. O concurso decorrerá até ao dia 09 de
setembro e haverá prémios para as janelas mais belas. Inscreva a sua janela na Junta de Freguesia
do Bonfim ou por e-mail janelasbonfim@gmail.com

TRABALHO DE BENEFICIAÇÃO DO TABULEIRO DA PONTE
DO INFANTE

A Ponte Infante D. Henrique, vulgarmente conhecida por Ponte do Infante, foi inaugurada em 2003 e
construída para substituir o tabuleiro superior da
Ponte Luís I. Recentemente foram realizados trabalhos de beneficiação do tabuleiro da Ponte do Infante, ao nível do pavimento e iniciada a substituição
das luminárias do separador central da ponte e nos
passeios.

Próximos eventos
Museu Militar do Porto
Todos os domingos de manhã, entre as 10h00 e as
12h30, poderá visitar gratuitamente o Museu Militar
do Porto e participar numa aula de TRENCH, jogo de
estratégia criado por Rui Alípio Monteiro e inspirado
nas Trincheiras da I Guerra Mundial. No primeiro sábado de cada mês, entre as 10h30 e as 12h30, poderá
ainda participar numa Aula Aberta de Esgrima Medieval, promovida pelo GEMAC.
Festas de Santa Clara
Entre os dias 01 e 03 de setembro decorrerão as Festas de Santa Clara, junto à Igreja do Bonfim. Realizarse-ão espetáculos de música e dança, cinema ao ar

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

«Bonfim + outras»
Espaço fotografia de Ricardo Lemos
Dia 19 de setembro, entre as 15h00 e as 18h00, no
Salão Nobre do edifício sede da Freguesia do Bonfim.
Apresentação do espetáculo «CAL»

A 20 de setembro, no âmbito do MEXE - Encontro
Internacional de Arte e Comunidade, será apresentado o espetáculo «CAL», uma criação da PELE no âmbito do projeto «Retratos das Ilhas - Bonfim para
além das fachadas». Promovido pela Rede Inducar e
financiado pelo programa PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian, este projeto tem como objetivo a
promoção de espaços de participação e construção
coletiva no sentido do reconhecimento das ilhas enquanto património imaterial, humano e comunitário,
através da fotografia participativa e do teatro comunitário.
Exposição de Orquídeas do Bonfim
Nos dias 23 e 24 de setembro, o Salão Nobre do edifício sede da Freguesia do Bonfim irá acolher a I Exposição e Venda de Orquídeas do Bonfim. A exposição poderá ser visitada entre as 10h00 e as 18h00.
Serão ainda realizados workshops do cultivo de Phalaenopsis e Cymbidium. A entrada na exposição e a
participação nos workshops é gratuita.
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