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EDITORIAL 

A REVOLUÇÃO DO PORTO 

A Revolução do Porto, também referida como Revolução Liberal do Porto, 

ocorreu em 1820 celebrando-se por isso este ano os 200 anos dessa 

iniciativa. Por essa razão, e tendo em conta o papel importante 

desempenhado nessa ação por personalidades da Freguesia do Bonfim, a 

Junta incluiu no seu programa cultural para este ano várias iniciativas para 

a respetiva divulgação e esclarecimento. 

O liberalismo é um sistema doutrinário que se caracteriza pela sua atitude 

de abertura e tolerância a vários níveis. De acordo com essa doutrina, o 

interesse geral requer o respeito pela  liberdade cívica  e 

pela consciência dos cidadãos. Acredita no progresso da humanidade a 

partir da livre concorrência das forças sociais. 

Tal como nesta coluna já tivemos oportunidade de expressar, 

nomeadamente referindo-nos a movimentos e ações defensoras da 

transformação de regras sociais que contribuam para a desejável 

humanização da sociedade, de que são exemplos a Revolução Francesa e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, os princípios por elas 

defendidos e preconizados são inócuos sem a aderência dos cidadãos. 

Como sabemos e está comprovado, não chega promover e definir regras e 

comportamentos sociais, por mais óbvios e consensualmente 

fundamentados que sejam, se cada um dos cidadãos as não interiorizar e 

assumidamente praticar. 

Assim, mais uma vez, agora a propósito da Revolução do Porto de há 200 

anos, aqui expressamos mais um apelo a todos os cidadãos no sentido da 

sua consciencialização de que nunca será possível disfrutar de uma 

verdadeiramente sã e consciente Felicidade individual quando rodeados 

de uma sociedade sofredora e carenciada. 

José Manuel Carvalho 
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MAGUSTO  

No dia 08 de novembro, entre as 15h00 e as 18h00 , a Junta de 

Freguesia do Bonfim organizou um Magusto, que contou com 

animação musical, castanhas  e vinho. Numa tarde passada com 

muita alegria, pelo Salão Nobre da Junta de Freguesia passaram 

cerca de  180 bonfinenses, que connosco mantiveram a tradição viva. 

Num dia especial , em que fomos presenteados com o célebre ‘Verão 

de S. Martinho’, as castanhas  foram, como diz a tradição, estrelas na 

festa. No entanto, o ‘bailarico’, ao som de Porfírio Manuel tornou-se 

num dos momentos mais encantadores, que alegrou tanto os 

‘dançarinos do dia’, como os  fiéis espectadores. 
 

WORKSHOP DE SABONETES TRADICIONAIS 

No dia 12 de novembro, o Pelouro do Emprego, Formação e 

Empreendedorismo promoveu um workshop para a confeção de 

sabonetes tradicionais . A ação decorreu na Junta de Freguesia do 

Bonfim e contou com cerca de 22 participantes, que reutilizaram 

materiais, para uma formação mais sustentável e amiga do ambiente. 

Se tiver interesse em fazer um workshop de confeção de sabonetes tradicionais, ou outros, faça nos chegar 

essa intenção de participação no Serviço Social da Junta de Freguesia. 

“ESTENDAL CELEBRAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS”  

No passado dia 20 de novembro celebrou-se o 30º Aniversário da 

Convenção dos Direitos da Criança e, neste âmbito, a Junta de Freguesia 

do Bonfim em parceria com a CPCJ Porto Oriental e as Escolas EB1 do 

Campo 24 de Agosto e da Praça da Alegria, conceberam um ‘estendal’, 

em cada um das respetivas escolas, com os desenhos e ilustrações 

feitas pelos alunos. 

Com esta iniciativa pretendeu-se sensibilizar as crianças para a 

importância deste dia e aquilo que ele significa para os seus direitos, ao 

mesmo tempo que era dada mais cor, e de uma forma personalizada, ao 

recinto escolar. 

 

 

“CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENCERRAMENTO DO PROJETO EUROPEU TRANSR” 

O Salão Nobre da Junta de Freguesia acolheu, nos dias 19 e 20 de 

novembro o Congresso Internacional de encerramento do projeto 

“Trans Sex Worker Rights are Human Rights” (TransR), financiado pela 

União Europeia e coordenado pela APDES - PortoG.  A sessão do dia 20 

de novembro teve como momento de abertura a intervenção do Sr. 

Presidente, numa iniciativa que teve como objetivo a sensibilização e o 

aprofundamento de temáticas  fundamentais para os  “Trans Sex 

Worker”. 
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“FEIRA DE NATAL” 

De 25 a 29 de novembro o Pelouro da Coesão Social organizou uma 

Feira de Natal, com o intuito de promover a sustentabilidade de 

algumas Instituições Particulares de Solidariedade Social e de permitir 

que alguns bonfinenses pudessem ter um espaço para demonstrar os  

seus trabalhos. 

Numa reedição de um projeto feito em anos anteriores,  objetivo é que a “Feira de Natal” continue a evoluir 

e dar oportunidades aos interessados para demonstrar os seus trabalhos manuais e proporcionar aos 

bonfinenses a possibilidade de adquirir uma lembrança diferente e simbólica. 

 

“178º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA DO BONFIM” 

A Freguesia do Bonfim celebrou, no passado dia 11 de dezembro, 178 

anos de existência. Este ano, o hastear da bandeira foi diferente, feito 

na presença de várias crianças, que frequentam a Escola Básicas do 1º 

ciclo, da rede pública da freguesia. Um ato simbólico para sensibilizar 

os mais jovens para este tipo de acontecimentos e para a importância 

que as Juntas de Freguesia podem e devem ter. Uma aluna teve, 

inclusivamente, a oportunidade de ser protagonista do momento, com 

a ajuda do Sr. Presidente da Junta de Freguesia.  

No evento da noite foi feita uma evocação sobre as figuras relevantes 

na constituição da freguesia, em alusão à sua história e ao seu passado 

e a como foi formada. Uma evocação repleta de marcos históricos, 

complementada com momentos musicais. 
 

“TEATRO DE MARIONETAS” 

O Pelouro da Educação e Cidadania, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, 

presenteou as crianças que frequentam as Escolas Básicas do 1º ciclo, 

da rede pública da freguesia , com um espetáculo de marionetas.  
 

Num salão repleto de crianças, foi possível constatar a sua alegria e 

vontade de interagir com as ’personagens’ em prol do bosque, um 

momento que certamente terá despertado as crianças para a 

urgência de intervenção e proteção que devemos facultar aos 

espaços verdes e aos animais que neles habitam.  
 

A peça "O Bosque Encantado" é da autoria da "Pandora Teatro” e 

tem como intuito retratar a importância dos bosques, para os 

animais, sensibilizando os mais jovens para a preservação dos 

habitats.  

Numa performance com vários momentos de interação e suspense, 

promoveu-se  um ato de cidadania e humanidade que devemos ter 

todos os dias, proteger e salvaguardar o planeta, pensar nos outros e 

a importância da entreajuda. 
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CASA D’ARTES DO BONFIM 

Um espaço da Junta de Freguesia do Bonfim, que pretende acolher projetos ligados 

às artes, cultura, formação/educação, entre outros, sito Rua do Dr. Carlos Passos s/n, 

4000-156 Porto. 

 

2º ANIVERSÁRIO DA CASA D’ARTES 

No dia 13 de dezembro foi organizado pelo Pelouro da Cultura e das 

Atividades Recreativas um “Café-Concerto”, no âmbito do 2º Aniversário 

da Casa D’Artes do Bonfim. Numa noite brindada por uma atuação de  

jovens músicos e, ainda, uma apresentação de dança do ‘Botaswing’, não 

faltaram as boas energias que assinalaram dois anos a promover e a 

receber eventos e movimentos artísticos e os quais esperamos  que 

tenham sido o início de uma longa e próspera caminhada de um espaço ao serviço da população, da cultura 

e das artes. 

De registar, ainda, a envolvência de jovens na utilização do espaço, em alguns projetos que aqui têm 

decorrido. Numa prova disso mesmo, o aniversário teve a colaboração do Grupo de Jovens de Montebelo, 

que foram inexcedíveis , estando presentes e a apoiar a organização. 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO INFANTIL "JOTA GINJA, O QUASE NINJA"  

Em 19 de outubro, a Casa D’Artes do Bonfim foi palco da apresentação do 

primeiro livro infantil da autoria de Dénis Conceição e Susana Neves, que 

conta com ilustrações da responsabilidade de Nuno Pinto e banda sonora de 

Davide Amaral. A sua apresentação ocorreu numa das salas da Casa d’Artes, 

o Auditório Camilo Castelo Branco, perante pessoas de várias idades.  

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “OS MEUS HOBBIES” 

Com inauguração a 5 de novembro, a exposição de pintura “Os Meus 

Hobbies”, da autoria de uma bonfinense - Olinda França - , pretendeu dar 

a conhecer a suas representações artísticas. As obras estiverem em 

exibição até ao dia 20 de novembro, na Casa d'Artes do Bonfim.  

EXPERIÊNCIA SENSORIAL  

A Casa D’Artes do Bonfim acolheu um trabalho, de um grupo de estudantes 

do Mestrado Multimédia da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, que consiste na instalação de uma estrutura em que os utilizadores 

atravessam várias experiências sensoriais. Inspirado no livro de Franz Kafka, 

"O Covil", tivemos assim a oportunidade de dar palco aos estudantes e 

contribuir para o seu percurso académico.  

REPAIR CAFFE  

No dia 23 de novembro a Casa d’Artes foi palco de mais de uma edição do 

Repair Caffe. Esta iniciativa consiste na reparação de eletrodomésticos 

avariados pelos Técnicos da Lipor, no âmbito da Semana Europeia da 

Prevenção de Resíduos, numa atitude de civismo. 
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“FESTIVAL RAIO”   

Nos dia 7 e 8 de dezembro, a Casa D’Artes do Bonfim acolheu o Festival 

Raio, um festival que pretende dar a conhecer a arte, talentos e ofícios da 

comunidade local. Um espaço dedicado às artes e ofícios, que aglomerou 

diversos artistas, os quais fizeram múltiplas apresentações: música, 

origamis, crochet, pintura, dança, culinária, cerâmica, entre outros. 

I ENCONTRO DE ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DO BONFIM  

O Pelouro da Cultura e das Atividades Recreativas promoveu o I Encontro de 

Associações Culturais do Bonfim no dia 9 de dezembro, pelas 21 horas, na 

Casa d'Artes do Bonfim, com o intuito de conhecer as atividades que cada 

associação promove, através de uma breve apresentação, não superior a 10 

minutos, sobre as referidas atividades. Para além disto, foi debatida a 

possibilidade de se realizar evento cultural, em conjunto, com a participação 

da maioria das Associações presentes. 

ESPETÁCULO: “ANDA PARA O ESCURO COMIGO ”  

No dia 22 de dezembro, pelas 16h00, a Casa d'Artes do Bonfim recebeu o espetáculo 

"Anda Para O Escuro Comigo". Escrita e encenada por Tomé Pinto, teve a duração 

de, aproximadamente, 60 minutos e retratou a complexidade de se ser jovem.   

FEIRA DO LIVRO USADO 

Tal como em anos anteriores, a Junta de Freguesia do Bonfim 

acolheu, na primeira semana de dezembro, a “Feira do Livro 

Usado”, no seu Salão Nobre.  Foram muitas as pessoas que 

visitaram e adquiriram livros, nestes dias, na feira organizada pela 

Livraria Manuel Ferreira e pelo Pelouro da Cultura e Atividades 

Recreativas. Trata-se de mais uma forma de reutilizar, 

reaproveitar, e assim darmos nova vida às produções de uma forma mais ecológica e sustentável. 
 

  ALMOÇO DE NATAL 

O Pelouro da Coesão Social promoveu um Almoço de Natal para 

Seniores Bonfinenses no passado dia 19 de dezembro, no Salão 

Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim. O almoço contou com a 

presença de 162 idosos, mais os convidados, bombeiros e 

assistentes, que fizeram parte da organização e gestão do evento. 

Numa ementa onde não faltaram as típicas entradas, o célebre 

bacalhau e os doces à sobremesa, o dia foi ainda recheado de 

animação, convívio e atuações musicais , de fado e do grupo de 

cavaquinhos, que se reúne às quartas-feiras, na Casa d’Artes do 

Bonfim, para ensaiarem. 

O evento terminou por volta das 17:00, com a oferta de uma 

lembrança da Junta de Freguesia aos seniores, num espírito de 

partilha, convívio e ternura, do qual fazemos votos que se 

mantenha durante todo ano, entre todos os bonfinenses.  
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“VAMOS CANTAR AS JANEIRAS!” 

‘Cantar as janeiras’ é uma tradição tipicamente portuguesa, a qual, 

em tempos idos, consistia no cantar de músicas, por norma na rua, 

por grupos de pessoas com o intuito de desejar um feliz ano novo 

esperando, em retorno, as ‘sobras’ do Natal ou um donativo em 

dinheiro. 

Com o objetivo de dar continuidade a esta tradição cultural, o 

Pelouro da Cultura e das Atividades Recreativas organizou o ‘Cantar 

das Janeiras’, com a interpretação do Grupo do Rancho Folclórico do 

Porto e do Grupo Folclórico da Casa de Pessoal da Universidade de 

Coimbra, evento este que teve o desígnio único de desejar um feliz 

ano novo aos presentes e proporcionar um serão bem passado. 

BAZAR DOS REIS 

O Pelouro da Coesão Social organizou, entre os dias 07 e 09 de 

janeiro, o «Bazar dos Reis», uma iniciativa de recolha de bens em bom 

estado, como roupa, brinquedos, artigos para o lar, entre outros, 

para serem distribuídos, posteriormente, à população bonfinense 

carenciada. Uma iniciativa solidária que apela ao altruísmo de cada 

um e do qual agradecemos, a todos os que contribuíram para darmos 

mais algum  conforto a quem mais necessita. 

“CURSO DE INFORMÁTICA BASE”  

O Pelouro do Emprego, Formação e Empreendedorismo retomou o 

Curso de Informática Base, no passado dia 08 de janeiro, com o qual se 

pretende promover uma introdução às novas tecnologias, 

nomeadamente à utilização do computador. Num espaço 

completamente renovado, a Junta de Freguesia do Bonfim disponibiliza 

um computador por pessoa durante as aulas de informática. Caso 

pretenda frequentar um curso de iniciação à informática, poderá realizar 

uma manifestação de interesse no Serviço Social da Junta de Freguesia. 

Os cursos são organizados por ordem de pré-inscrição. 

PROGRAMA «SAÚDE + BONFIM» 

O Programa «Saúde + Bonfim» é um projeto do Pelouro da Saúde que visa 

providenciar, a todos os residentes no Bonfim, o acesso, a preços mais 

acessíveis, a consultas de especialidade e/ou terapias complementares, 

assim como obtenção de produtos na área da saúde. Poderá obter mais 

informações e adquirir o seu cartão nos Serviços Administrativos da Junta 

de Freguesia. 

“DOAÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS DO BONFIM” 

Tal como em anos anteriores, o Grupo Pestana organizou uma iniciativa 

de cariz social, em  parceria com o Pelouro da Coesão Social, para a 

recolha de bens de primeira necessidade. Esta campanha tornou possível 

o apoio a 87 famílias carenciadas do Bonfim, que receberam um cabaz de 

produtos em vésperas de natal. 
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“LABORATÓRIO ESCOLAR DA PAISAGEM DO JARDIM DE NOVA SINTRA”  

Fruto de uma parceria entre a Junta de Freguesia do Bonfim, através do 

Pelouro da Educação e Cidadania, e a empresa municipal ‘Águas do Porto’ 

o Jardim situado na Rua Barão de Nova Sintra, nº 285,  terá, a partir do dia 

11 de janeiro, novas valências. Pretende-se, com esta iniciativa, dar maior 

relevo aos espaços verdes na educação dos jovens e aproveitar, de uma 

melhor forma, os recursos existentes na freguesia e pô-los ao serviço da comunidade. 

Através da qualificação dos jardins enquanto laboratórios escolares da 

paisagem em meio urbano, os professores poderão usufruir dos jardins e 

das instalações devidamente equipadas, de forma gratuita, para dar 

aulas...fora da sala e do recinto escolar! O seu conceito inovador  

despertou a curiosidade de muitos, que tiveram a oportunidade de ver o 

espaço no dia 11 de janeiro, aquando da sua inauguração. 

“BONFIM NO LIBERALISMO” 

A Junta de Freguesia do Bonfim irá organizar eventos no âmbito da comemoração dos 

200 anos do Liberalismo. «Bonfim no Liberalismo» é um projeto do Pelouro da Cultura e 

Atividades Recreativas e tem como objetivo relembrar os valores trazidos pelo 

liberalismo, assim como recordar atos que tiveram lugar na Freguesia do Bonfim e a sua 

importância. 

As celebrações  tiveram o seu início no dia 04 de janeiro, às 11h00, com o 

hastear da bandeira alusiva à iniciativa, a qual contou com a presença do 

Dr. Vicente Silva, a representar a Câmara Municipal do Porto. 

No dia 11 de janeiro, o Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim 

acolheu a conferência do Prof. Dr. Ribeiro da Silva pelas 21h30, numa 

palestra demonstrativa de eventos célebres que traduzem o cunho da 

Freguesia do Bonfim no Liberalismo. Neste dia, fomos ainda presenteados 

com alguns momentos musicais, com a participação do Rancho 

Folclórico do Porto, e a entoação do Hino Constitucional de 1822.  

As próximas iniciativas vão ser divulgadas, atempadamente, nos meios 

digitais da Junta de Freguesia do Bonfim (site e redes sociais), assim como 

através de meios físicos que poderá consultar no edifício sede.  

PRÓXIMOS EVENTOS 

TEATRO  HECATOMBE  

Nos dias 14 e 15 de fevereiro poderá assistir a uma 

performance teatral, inspirada em “Besta de Estilo” 

de Pier Paolo Pasolini, na Casa d’Artes do Bonfim. 

Terá a duração de 45 minutos e com entrada livre. 

V BONFIM EM CENA 

A Junta de Freguesia do Bonfim irá acolher uma nova 

edição do ciclo de teatro «Bonfim em Cena», uma 

parceria entre o Pelouro da Cultura e Atividades 

Recreativas com  o Teatro Art’Imagem. 

Todas as sessões terão lugar na Junta de Freguesia 

do Bonfim e nas seguintes datas: 

• 08/02 | 21:30 - “Remédios Santos”; 

• 15/02 | 21:30 - “Tão estranhamente eu”; 

• 16/02 | 16:00 - “Família Ramos - Oficina de 

construção e manipulação”; 

• 21/02 | 21:30 - “Mexe - Cidade, Corpo Coletivo”; 

• 22/02 | 21:30 - “Morte, Medos, Paixões - Assim é a 

vida (e não propriamente por esta desordem)”; 

• 23/02 | 16:00 - “Anda para o Escuro Comigo”. 

Para mais informações contacte: 225 194 500. 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

«BONFIM NO LIBERALISMO»: EXPOSIÇÃO 

"MEMÓRIAS DO LIBERALISMO"  

A Casa D’Artes do Bonfim irá receber a exposição 

“Memórias do Liberalismo” do dia 16 a 22 de fevereiro. 

Com inauguração marcada para o dia 16 de fevereiro, às 

16:00h, terá a oportunidade de ver estampas, vestuário, 

numismática, entre outros, da Época do Liberalismo. 

Horário:  das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 18h00. 

Entrada Livre. 

CONVERSAS DE PAIS 

Inicia no próximo dia 17 de Fevereiro, pelas 18h30, na 

Junta de Freguesia do Bonfim, o projeto «Conversas de 

Pais», para pais de crianças até aos 10 anos, cujo intuito é 

falar de temas ligados à parentalidade. As Conversas 

serão de 15 em 15 dias, às 2ª feiras, das 18h30 às 19h30, na 

Junta de Freguesia do Bonfim. Inscrições e mais 

informações para conversasdepaispt@gmail.com. 

Participação gratuita!  

ATELIER "TÉCNICAS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA"  

Vai realizar-se na Casa d’Artes  do Bonfim um atelier de 

"Técnicas de Expressão Plástica" que visa sensibilizar a 

comunidade Bonfinense para a prática de experiências 

gráficas e cromáticas interessantes. 

O atelier vai funcionar nos dias 9, 16, 23, 30 de março e 

dias  6, 13, 20 e 27 de abril das 15:00 às 17:00 e será 

orientado pela Prof. Arminda Santos . 

Inscrições até ao 29 de Fevereiro  para o email 

casadasartes@jfbonfim.pt, para idades compreendidas 

entre os 15 e os 60, inclusive. 

"BONFIM NO LIBERALISMO": CONFERÊNCIA DO 

PROF. DOUTOR JOEL CLETO  
No dia 27 de março, pelas 21h30, o Salão Nobre da Junta 

de Freguesia do Bonfim será palco de uma conferência do 

Prof. Doutor Joel Cleto, reconhecido historiador e 

responsável pelo programa “Pelos Caminhos da História” 

do Porto Canal. Entrada Livre. 

TRICOTANDO NO BONFIM 

O projeto «Tricotando no Bonfim» tem prevista a sua 

continuidade neste ano de 2020, todas as terças-feiras 

das 14h00 às 17h00 nas instalações da Junta de Freguesia. 

A participação é gratuita e aberta a todos os bonfinenses.  

CAVAQUINHO 

A Casa d’Artes do Bonfim acolhe, todas as quartas-feiras à 

tarde, aulas livres de cavaquinho dirigidas pelo Professor 

Paulo Rocha. A participação e frequência das aulas tem 

um custo de 20€ por mês, existindo dois horários à 

disposição: das 15h00 às 16h00 para iniciação; e das 16h00 

às 17h00 para um nível mais avançado. Para mais 

informações contactar para o número 913 996 305 ou 

para o email prcavaquinho@gmail.com. 

REIKI 

Com início em novembro de 2018, a Junta de Freguesia do 

Bonfim, em parceria com Associação Portuguesa de Reiki, 

Núcleo do Porto e Ermesinde, proporciona 3 tardes de 

sessões de terapia Reiki por mês, a título gratuito, para os 

bonfinenses. Estão abertas as inscrições, informe-se junto 

do Serviço Social, presencialmente ou por telefone.  


