A Junta de Freguesia do Bonfim, no
cumprimento do Decreto-Lei nº
115/2006 de 14 de junho de 2006 que
regulamenta a Rede Social, constituiu a
Comissão Social da Freguesia do
Bonfim no dia 3 de junho de 2014.
Desde essa data que, mensalmente, se
reúnem várias entidades com sede na
Freguesia do Bonfim ou que têm
intervenção direta com a população
desta Freguesia. Este órgão local de
concertação e congregação de esforços,
funciona como um espaço privilegiado
de diálogo e análise dos problemas,
visando a atenuação da pobreza e
exclusão social pela promoção do
desenvolvimento social local.
Entendemos que é fundamental que a
comunidade do Bonfim conheça as
entidades que constituem esta comissão
e as respostas que são proporcionadas
por estas instituições.
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Agora que já sabe quem somos, passamos a apresentar algum do
trabalho desenvolvido na Comissão, concretamente algumas das
iniciativas promovidas ao longo destes anos:
A Comissão Social da Freguesia do Bonfim propõe-se
a ser um agente ativo na procura da melhoria das
respostas sociais de promoção da qualidade de vida
dos bonfinenses. Como tal, desenvolveu um conjunto
de iniciativas para promoção da «reativação
comunitária», além do trabalho em rede desenvolvido
pelas instituições na sinalização, encaminhamento e
resolução de problemas e de situações de carência social ou económica.
Ao longo destes anos, orgulhamo-nos de ter organizado o «Doce Bonfim», cujo
objetivo foi criar uma maior proximidade com os bonfinenses, divulgando o
trabalho realizado por todas as instituições e promovendo a participação da
população, ao mesmo tempo em que lhes proporcionava uma tarde mais doce e
animada.
Organizamos outras atividades como o «Magusto»,
que visa combater o isolamento social e promover o
estabelecimento de novas relações entre bonfinenses,
festejamos aniversários em casa de pessoas isoladas,
celebramos o S. João nas Fontaínhas, e preparamos,
igualmente, uma tarde de fados inesquecível, todas
elas com esse mesmo propósito: aproximar os bonfinenses, promover novos
conhecimentos e alargarem as suas redes de contacto e de amizade.
Mas fizemos mais! Tendo em conta preocupações socioeconómicas, fomos
responsáveis por duas Feiras de Emprego, Formação e Empreendedorismo,
procurando dar resposta aos bonfinenses, com oportunidades de formação e de
emprego, como forma de combater carências económicas, muitas vezes
associadas aos baixos rendimentos e/ou ao desemprego.
A última atividade realizada foi o «Adota um Avô», um convívio intergeracional
entre jovens e seniores, promovendo a confraternização e a aproximação de
gerações, proporcionando um dia diferente a todos os intervenientes.

ACeS Porto Oriental
Tem a missão de garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população
de determinada área geográfica, entre elas a Freguesia do Bonfim. Rua Vale
Fo r m o s o, n . º 4 6 6 , 4 2 0 0 - 5 1 0 , Po r t o | 2 2 8 3 4 7 3 5 5 |
aces.porto.oriental@arsnorte.min-saude.pt.
Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES)
Tem como principal objetivo a realização de intervenções que visem a melhoria do
acesso à saúde, emprego e educação de comunidades e públicos em situação de
vulnerabilidade, trabalhando para a capacitação de instituições e indivíduos e para
o reforço da coesão social. Com quatro linhas de ação claras: saúde, redução de
riscos e direitos humanos; educação para a saúde; coesão social e trabalho e
cooperação e desenvolvimento, pretende melhorar as condições de vida de
pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade. Alameda Jean Piaget, n.
º100, apartado 1523, 4411-801 – Arcozelo |info@apdes.pt ou portog@apdes.pt
|227531106/7.

*Nota de redação: São apresentadas no Boletim Informativo as entidades que, até à data de edição do presente
boletim, confirmaram pretender integrar o mesmo e que validaram as informações que aqui dispomos.
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Assistência aos Tuberculosos do Norte de Portugal (ATNP)
Tem como missão promover a educação e a inclusão social de crianças, jovens e
adultos. Desenvolve a sua atividade no Bonfim com o Projeto «Upcycling
Bonfim», sediados na Rua do Heroísmo nº 111, onde promove a capacitação
pessoal e social através da dinamização de oficinas de transformação de objetos
em fim de uso. Rua Conde de Vilas Boas, n.º 126, 4250-495, Porto (Sede)|
228349660 | www.colegiocnsc.pt.
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ARRIMO
Tem como objetivo intervir com pessoas, comunidades, instituições e/ou
associações para a promoção da saúde e erradicação da pobreza, da exclusão social
e da justiça, pela garantia dos direitos fundamentais à democracia, à educação, ao
trabalho, à cultura, à influência nas alterações sociais, em suma, à participação nas
diferentes esferas de atividade e no exercício de uma cidadania ativa. Rua Padre
António Vieira, nº 188 - 4300 - 030 Porto | 225305151 ou 933512245 |
www.arrimo.org | info@arrimo.org.
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Depois de apresentada a Comissão e algumas das suas iniciativas,
passemos agora a apresentar as entidades que a constituem*
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Assistência Médica Internacional (AMI) - Abrigo Noturno do Porto
É uma organização privada, independente, apolítica e sem fins lucrativos e que
tem como grandes objetivos lutar contra a pobreza, a exclusão social, o
subdesenvolvimento, a fome e as sequelas da guerra. A sua estrutura no Porto
permite proporcionar acolhimento/alojamento temporário a homens em
situação de sem-abrigo, com idade ativa, sem qualquer tipo de adição e em
condições de reinserção socioprofissional. Rua do Lourenço, n.º 34, 4300-305,
Porto | 225365315 ou 225189405 | www.ami.org.pt | abrigo.porto@ami.org.pt.
Assistência Médica Internacional (AMI) - Centro Porta Amiga do Porto
É uma Organização Não Governamental (ONG) portuguesa, privada,
independente, apolítica e sem fins lucrativos que tem como objetivos lutar contra
a pobreza, a exclusão social, o subdesenvolvimento, a fome e as sequelas da
guerra, com intervenção, também, no Porto junto de pessoas em situação de
pobreza e vulnerabilidade social. Rua da Lomba, n.º 153, 4300-301, Porto |
225106555| www.ami.org.pt | fundacao.ami@ami.org.pt.
Associação Católica Internacional ao Serviço da Juventude Feminina
(ACISJF)
Inspirada em valores cristãos, tem como missão a promoção integral das pessoas
em risco na perspetiva da construção de uma sociedade mais justa e equitativa.
Para prossecução dos seus objetivos, a Associação dispõe de 3 respostas sociais:
Comunidade de Inserção (CI) – Nossa Senhora do Bom Conselho, onde acolhe
jovens mães solteiras/mulheres sós com ou sem filhos, em situações de risco,
desinseridas do meio familiar, com carências económicas, vítimas das mais
variadas formas de exclusão social, tendo em vista a construção e efetivação de
um projeto de vida. O Apartamento de Autonomização Maria Vitória que apoia
jovens de sexo feminino, com idade superior a 15 anos, com medida de
promoção e proteção de apoio para a sua autonomização. O Refeitório/Cantina
Social InVia – RS, assegura a refeição do almoço a indivíduos e/ou famílias, de
faixas etárias variadas em situação de exclusão social e economicamente
desfavorecidos. Rua Arcediago Van Zeller, nº 50, 4050-621 Porto | 226009746 |
acisjf@porto.acisjf.pt.

Associação Democrática de Defesa dos Interesses
e da Igualdade das Mulheres (ADDIM)
Promove a valorização pessoal, profissional e social das/os suas/eus utentes, no
combate à exclusão social e à perpetuação da diferença. Comporta, ainda, as
valências de Apartamento de Autonomização e de Centro de Atendimento à
Vítima, no qual se disponibiliza apoio jurídico, psicológico e social, a mulheres e
crianças vítimas de crime, de forma confidencial e gratuita. Rua Professor Bento
de Jesus Caraça, n.º 248, 1º Andar, Sala 3, 4200-128, Porto | 225104511 |
direcao@addim.pt.
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Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal
(ACAPO - Delegação do Porto)
Promove um serviço especializado que assegura o atendimento,
acompanhamento e processo de reabilitação das pessoas com deficiência Visual,
defendendo continuamente os seus direitos. O processo de Reabilitação conta
com Assistente Social, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Técnica de Orientação
e Mobilidade/Psicomotricista e Técnica de Braille e Informática, que ensinam/
passam estratégias para que a pessoa possa dar continuidade à sua vida de forma
autónoma e independente. Desde a aceitação ao equilíbrio emocional, da
deslocação no interior da habitação às deslocações para o trabalho, para o café,
para visitar o amigo; seguindo-se a autonomia na confeção de refeições, na
organização habitacional, na utilização autónoma do dinheiro e multibanco, no
autocuidado, na estimulação do desenvolvimento normal das crianças com
deficiência visual, passando também pela autonomia na comunicação, ao acesso
à informação recorrendo às novas tecnologias e ao Braille. Rua do Bonfim, 215
4300-069 Porto | 225 899 100 ou 963772550 | porto@acapo.pt | www.acapo.pt.
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Associação Cuidadores - Melhorar a vida de quem cuida
Tem a missão de acompanhar quem cuida nas diferentes fases da vida, através de
apoio emocional, orientação, capacitação e descanso, com vista à inclusão social
da pessoa cuidadora informal. Público alvo: cuidadores informais, ex-cuidadores
informais, familiares e amigos, voluntários. CAC - Porto Oriental (CAC-POR) Rua de Contumil 653, 4350-133 Porto | 226000925 | Linha de apoio 800242252 (gratuita, nacional, dias úteis 09h00-18h00)| www.cuidadores.pt |
geral@cuidadores.pt.
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Associação dos Amigos das Deficiências Intelectuais e Desenvolvimentais
(AADID)
Tem como objetivo apoiar pessoas com dificuldades cognitivas e do
desenvolvimento, graves e profundas e as suas famílias, visando a sua integração
social e comunitária, de acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com
Deficiência. Tem uma valência social: o CAO - Centro de Atividades
Ocupacionais, com Acordo de Cooperação com o Centro Distrital da Segurança
Social do Porto. O CAO Centro Ana Sullivan acolhe jovens/adultos com graves
necessidades especiais de caráter permanente, realizando atividades
socioculturais e ocupacionais que visam desenvolver as suas capacidades e
melhorar a sua autonomia pessoal e social. Tem ainda, uma Unidade Terapêutica,
que acolhe crianças e jovens com necessidades específicas. Rua D. Agostinho de
Jesus e Sousa, s/n, Bonfim | geral@aadid.pt | 226184772 ou 913636573.
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Associação para o Planeamento da Família (APF)
Tem como missão ajudar as pessoas a fazerem escolhas livres e conscientes na
sua vida sexual e reprodutiva e promover a parentalidade positiva. APF Norte
Travessa das Liceiras, 14/16 4000-323 Porto – Portugal | 222085869 |
apfnorte@apf.pt | www.facebook.com/apfnorte.
Benéfica e Previdente
Tem como finalidade desenvolver ações de proteção social nas áreas da
segurança social e da saúde e promover a cultura e a melhoria da qualidade de
vida dos associados e seus familiares. Assume não só a sua responsabilidade
mutualista oferecendo serviços complementares de saúde ao Serviço Nacional de
Saúde e vários planos e modalidades mutualistas, nomeadamente de poupança,
como também desenvolve respostas sociais – para crianças e jovens, adultos,
famílias e idosos – em situação de elevada vulnerabilidade. Rua dos Bragas, 68 4050-122 Porto (Sede) | https://www.benefica-previdente.com/ | https://
www.facebook.com/BeneficaPrevidente/ | 222046380 (Sede) | 222005603
(Clínica Médica) | 225573740 (Casa das Glicínias) | 225366856 (Infantário Flor
de Abril) | 224071429 (Creche Primavera) | 220991199 (SAD Centro Histórico
do Porto).

Centro Distrital do Porto do Instituto da Segurança Social
Tem como missão garantir a proteção e a inclusão social das pessoas,
reconhecendo os seus direitos, assegurando o cumprimento das obrigações
contributivas e promovendo a solidariedade social. Rua António Patrício, n.º
262, 4199-001, Porto | 220908100 ou 220908109 | www.seg-social.pt.
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - Porto Oriental (CPCJ)
Tem como missão remover o perigo em que as crianças e /ou jovens se
encontrem; trabalhamos com crianças desde o seu nascimento até aos dezoito
anos, prolongados até aos 21 desde que o jovem o solicite. Rua Delfim Maia
73/75 4200-255 Porto |225191620| cpcjoriental@cnpdpcj.pt; cpcjoriental@cmporto.pt.
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - (DGRSP)
Tem por missão o desenvolvimento das políticas de prevenção criminal, de
execução das penas e medidas e de reinserção social e a gestão articulada e
complementar dos sistemas tutelar educativo e prisional, assegurando condições
compatíveis com a dignidade humana e contribuindo para a defesa da ordem e da
paz social. Rua da Boavista, n.º 691, 4050-110, Porto (Equipa do Porto Penal 1 ) |
222085775 | www.dgrs.mj.pt | correio.porto.p1@dgrs.mj.pt.
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Fios e Desafios - Associação de Apoio Integrado à Família
Intervém nas áreas do apoio às crianças e jovens, do apoio à família e do apoio à
integração social e comunitária, bem como da educação e formação dos cidadãos,
tendo como missão apoiar famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e
exclusão social, investindo na promoção do seu desenvolvimento integral,
potenciando, para isso, a capacitação, fortalecimento e autonomia, numa lógica
sobretudo de prevenção e em meio natural de vida. Rua do Heroísmo, nº 113,
4300-258 Porto | 225303036 ou 939956231 | fiosedesafios@fiosedesafios.com.
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Centro de Caridade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
É uma IPSS que desenvolve a sua ação nas áreas da educação, da saúde e do apoio
aos idosos, tendo sempre como ideal e prática o amparo e assistência aos mais
necessitados. Assim, têm diversos serviços como creche/pré-escola, ensino básico,
ensino e formação profissional, cento de dia e setor médico. Rua de Costa Cabral
120-144, 4200-208 Porto | http://perpetuo-socorro.pt/ | geral@perpetuosocorro.pt | 225095043.
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Fundação Lar de Nossa Senhora do Livramento
É uma Casa de Acolhimento Residencial sediada na Freguesia do Bonfim, desde o
ano de 1810. Atualmente localizada na Rua de Santos Pousada 182, com traseiras
para o Campo 24 de Agosto, a Casa é um Edificado imponente e histórico da
cidade do Porto. Na década de 70 acrescenta uma segunda resposta social dirigida
à comunidade – o Jardim-de-Infância/Pré-escola do Livramento. Integra até 45
crianças e jovens entre os 6 e os 25 anos na Casa de Acolhimento e até 40
crianças no Jardim de Infância. Desde a sua fundação mantém a sua missão:
assegurar a proteção de crianças e jovens através de uma intervenção que
promova o seu desenvolvimento físico, bem-estar emocional e a sua autonomia.
Rua de Santos Pousada 182 |
225372471 ou 967348468
|secretaria@larlivramento.org.
Grupo de Ação Social do Porto (GASPORTO)
Fundado em 2002, trata-se de uma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento guiada pelo lema “Estamos Juntos”. Constituindo-se numa
Escola de Vida dedicada à ajuda e ao desenvolvimento humano, o GASPORTO
atua de forma multidisciplinar em áreas como o apoio e a dinamização
sociocultural, a saúde e a educação. Com ação em Portugal, na cidade do Porto, e
em Moçambique, na vila da Macia, o GASPORTO apoia diversos públicos –
idosos; bebés, crianças e jovens; adultos em situação de vulnerabilidade social;
pessoas com deficiência". Rua Dr. Roberto Frias, s/n, 4200-465 Porto (Sede) |
Escritório: Rua Calouste Gulbenkian, 117, 4050-145 Porto | www.facebook.com/
gasporto | 222445369 ou 938973026 | secretariado@gasporto.org.
Grupo de Jovens de Montebelo
É constituído por jovens que se reúnem quinzenalmente para momentos de
oração e dinamização de atividades culturais, lúdicas e recreativas realizadas
“com” e “para” a comunidade e organizam e colaboram em diversas atividades de
cariz solidário. A sua missão é serem dinamizadores sociais, atentos à comunidade
envolvente, ajudar o outro
e contribuir para reavivar a comunidade. Com sede na
.
Capela de Montebelo, aceitam jovens que queiram se juntar ao grupo e, neste
momento, trabalham no sentido de reunir fundos para financiar as obras da
capela que os acolhe. Rua Joaquim Urbano, s/n Capela, 4350-206, Porto (Capela
de Montebelo) | grupodejovensdemontebelo@gmail.com | https://
www.facebook.com/GrupoDeJovensDeMontebelo/.
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Legião da Boa Vontade – Centro Social
Tem como missão prestar serviços de solidariedade social às populações
carenciadas no desenvolvimento de programas e projetos destinados à terceira
idade, à adolescência, à infância, à maternidade e à família, contando, para isso
alguns programas de diferentes áreas de atuação onde permitem a distribuição de
roupa, calçado, artigos de higiene pessoal e do lar e cabazes de alimentos; a
prevenção de eventuais patologias decorrentes de lesões bucais; na promoção da
cidadania; em intervenção junto de sem-abrigo; promoção na qualidade de vida
sénior; orientação a grávidas e suas famílias, entre outras valências. Rua
Comandante Rodolfo de Araújo, n.º 104, 4000-414, Porto | 222086494 |
Instagram/Facebook: @lbvportugal | www.lbv.pt.
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Junta de Freguesia do Bonfim
É uma autarquia local, atua de forma empenhada na procura de soluções que,
efetiva e comprovadamente, contribuam para melhorar as condições de vida dos
bonfinenses e, como tal, pretendemos ser um agente ativo na resposta e
amenização dos problemas e das dificuldades da nossa comunidade. Quer de
forma direta, quer num diálogo constante com a CMP e outras entidades
responsáveis e com competências em diferentes áreas, esforçamo-nos por
conseguir concretizar o maior número de objetivos nas áreas da Coesão Social,
da Cultura, da Educação e Cidadania, da Saúde, do Ambiente, da Mobilidade, da
Formação e Empreendorismo e do Desporto. Mais importante do que possamos
aqui referir sobre o nosso desempenho, estão disponíveis para qualquer residente
da Freguesia que o solicite, os relatórios trimestrais de atividade e desempenho
financeiro apresentados à Assembleia de Freguesia, entidade fiscalizadora da
nossa atuação. Tendo em conta que a união fará uma força maior, potenciamos o
trabalho em rede com e entre as instituições, desenvolvendo respostas conjuntas
com parceiros, por forma a proporcionarmos a melhor solução possível.
Exemplo disso será a Comissão Social da Freguesia do Bonfim. Campo 24 de
agosto nº 294, 4300-506 Porto |
225194500 | www.jfbonfim.pt |
geral@jfbonfim.pt | www.facebook.com/juntadefreguesiadobonfim/ |
www.explorebonfim.com/ | www.facebook.com/explorebonfim/.
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PELE_Espaço de Contacto Social e Cultural
É uma estrutura artística do Porto, criada em 2007. Desde a sua génese que se
centra na afirmação da arte enquanto espaço privilegiado de diálogo e criação
coletiva, procurando um equilíbrio entre ética, estética e empoderamento.
Desenvolve uma ação e reflexão contínua focada na interação entre criação
artística e participação cívica e política. Em 2018 foi reconhecida com um
prémio de Acessibilidade Social pela Acesso Cultura. Casa d’Artes do Bonfim,
Rua Dr. Carlos Passos 59-27, 4300-191 Porto (espaço de trabalho regular) |
915920764 | www.apele.org | Facebook: @apeleespaco / Instagram
@pele.espaco | pele.associacao@gmail.com.
Polícia de Segurança Pública (PSP) - 3.ª Esquadra
Tem por missão assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna
e os direitos dos cidadãos, nos termos da Constituição e da lei. Rua do Heroísmo
nº 218, 4300-255 Porto | 225898930 | www.psp.pt.
Previdência Familiar do Porto – A.S.M
Assume a Missão de prestar serviços de apoio social, saúde e educação/
formação, promovendo a qualidade de vida e bem-estar dos seus Associados e
famílias. Oferece um variado leque de serviços/benefícios, nomeadamente,
Serviço Social, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Convívio, Clínica
Social, Serviços Médicos ao Domicílio, Empréstimos sobre Penhor,
Aconselhamento Jurídico, Subsídio de Funeral e outros, integrados na Liga das
Associações de Socorro Mútuo do Porto. Rua Coelho Neto, n.º 73/75, 4000178, Porto | 225371108 | www.previdencia.pt | geral@previdencia.pt.
Qualificar para Incluir Associação de Solidariedade Social (QPI)
É uma instituição Particular de Solidariedade Social que intervém junto de
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, com o propósito de
criar e implementar, com a população que acompanha, oportunidades de
educação, formação e emprego que contribuam efetivamente para a saída da
.
situação de pobreza. O trabalho em rede com as instituições da comunidade e
com empresas com responsabilidade social são essenciais para criar intervenções
inovadoras capazes de inverter a reprodução da pobreza. Rua Santos Pousada,
n.º 840, 4000-481, Porto | 223255591 / 918897179 / 914964826 | www.qpi.pt
| qualificarparaincluir@gmail.com.
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Senhor do Bonfim
Tem como missão prestar serviços de apoio Social aos seus utilizadores e
familiares e comunidade em geral, visando o bem – estar e a satisfação das
necessidades das pessoas que usufruem dos serviços desta IPSS. Promover o
bem-estar e conforto dos cidadãos, estabelecer relações de vizinhança e
proximidade com todas as instituições públicas e privadas da comunidade onde
está inserida, oferecendo um conjunto de serviços, através das suas respostas
sociais tais como: Creche com capacidade para 35 crianças dos 3 meses aos 3
anos; Centro de Dia para 30 Utentes; Serviço de Apoio Domiciliário para 40
Utentes; e Estrutura Residencial para Idosos para 11 Utentes. Rua Padre
António Vieira, n.º 97/103, 4300-031, Porto | 225361672 |
www.senhordobonfim.org | geral@senhordobonfim.org.
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Santa Casa da Misericórdia do Porto
É uma IPSS que assenta a sua ação nas seguintes áreas: Intervenção Social,
Saúde, Ensino Especial, Educação, Cultura, Culto, Ambiente e Projetos
Especiais. Tem como missão oferecer aos seus clientes, beneficiários e Irmãos,
soluções integradas e inovadoras na prestação de serviços humanizados,
assegurando a melhoria das condições e da qualidade de vida da comunidade em
geral, e em particular dos mais desfavorecidos. Preservar e difundir o seu
património cultural, material e imaterial, promovendo iniciativas e parcerias de
apoio à economia social. Rua Joaquim Vasconcelos nº 79, 4050-311 Porto |
220924422 | www.scmp.pt | scmp@scmp.pt.
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Salesianos do Porto
São um colégio de identidade católica, orientado pelos Salesianos – padres e
irmãos – dedicados, fundamentalmente, à educação da juventude, onde se
propõe a ser uma casa que acolhe, paróquia que evangeliza, escola que forma
para a vida e lugar de encontro entre amigos que sabem viver em alegria. Além
da a oferta educativa que possuem: pré-escolar (3 aos 5 anos); 1º, 2º e 3º Ciclo e
Ensino Secundário (Científico-Humanístico e Cursos de Planos Próprios),
desenvolvem o ArtiSport, que suporta a oferta de atividades extracurriculares,
englobada no projeto educativo pastoral, aberto aos alunos e a toda a
comunidade envolvente com a organização de atividades que abrangem a
formação de jovens e adultos, e vão da área artística à desportiva, passando pelo
ensino de línguas e formação de adultos. Largo P. Baltazar Guedes, n.º 248, 4300
-059, Porto | 225898250 | www.porto.salesianos.pt | porto@salesianos.pt.

PRÓXIMAS AÇÕES E INICIATIVAS
Em todos os eventos devem ser respeitadas as recomendações da Direção Geral da Saúde.

Reativação de Seniores em Estruturas Residenciais para Idosos e Centros de Dia
Considerando os tempos e condicionantes atuais, em que muitas atividades com
população sénior tiveram de ser suspensas, a Comissão Social de Freguesia do Bonfim
encontra-se a organizar duas atividades que prometem trazer alegria ao dia-a-dia dos
seniores:
Melhor vídeo de apresentação do desafio «Cantar as Janeiras»
Consiste num passatempo para apurar o «melhor vídeo de apresentação do desafio
“cantar as janeiras” nos meses de janeiro e fevereiro». Os vídeos a concurso,
realizados segundo as normas e recomendações da Direção Geral da Saúde, serão
apresentados no Facebook, da Junta de Freguesia do Bonfim onde também será
anunciado, posteriormente, o vencedor. Junte-se a nós, assista aos diferentes vídeos
nas nossas plataformas e ajude-nos a escolher. Cante as janeiras com os nossos
participantes, em segurança, no conforto do seu lar!
Melhor vídeo de apresentação do desafio «Rusgas de S. João»
Consiste num passatempo para apurar o «melhor vídeo de apresentação do desafio
“Rusgas de S. João” nos meses de maio e junho». Os vídeos a concurso, realizados
segundo as normas e recomendações da Direção Geral da Saúde, serão
apresentados no Facebook, da Junta de Freguesia do Bonfim onde também será
anunciado, posteriormente, o vencedor. Junte-se a nós, assista aos diferentes vídeos
nas nossas plataformas e ajude-nos a escolher.
Troca de Correspondência entre Jovens e Seniores
Na sequência da iniciativa «Adota um avô» - uma ação de promoção do convívio,
confraternização e a aproximação de gerações, seniores e jovens - promovida, pela
primeira vez, a 05 de julho de 2019, e na impossibilidade de dar continuidade a esta
iniciativa nos mesmos moldes, a Comissão Social de Freguesia está a adaptar esta
tipologia às condicionantes atuais, permitindo que seniores e jovens mantenham o
contacto por carta, estreitando laços e mantendo o espírito criado e que se pretende
desenvolver e fomentar no futuro.

Somos Comissão Social da Freguesia do Bonfim!

