O BONFINENSE
Boletim Informativo da Junta de Freguesia do Bonfim
Janeiro 2019 | Volume 1 | Número 14

Coesão Social · Cultura e Atividades Recreativas · Educação e Cidadania · Emprego, Formação e Empreendedorismo · Desporto · Saúde · Urbanismo, Ambiente e Mobilidade

EDITORIAL

Declaração Universal
dos Direitos Humanos

ANO NOVO...
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Conferência e homenagem às
Carquejeiras do Porto

Acredito ser normal que, no final de cada ano, cada um de nós (todos nós?),
consciente ou subconscientemente, façamos um balanço dos nossos comportamentos, das nossas opções, do que fizemos e, do que não fizemos e gostaríamos de ter feito, no decurso do ano a findar.
Pairará certamente nas análises de cada um de nós um sentimento de impotência pessoal direta perante as mudanças profundas que o atual mundo em que
vivemos requer. As guerras, as injustiças, os ainda existentes incumprimentos
dos Direitos Humanos, as corrupções fruto de ganâncias desmedidas, são realidades que todos gostaríamos de ter poder para corrigir.
Porém, como realisticamente aquelas são metas longe do nosso alcance pessoal
direto, concentremo-nos numa reflexão pessoal autocrítica, reveladora daquelas escolhas e atos que fizemos e que praticamos ao longo do ano e com os
quais assumimos não nos sentir felizes. Resulta habitualmente dessas constatações o nosso propósito sincero e convicto no sentido de alterar e corrigir aquilo
que entendemos não ter estado tão bem como gostaríamos – Comprometemonos então, determinados e autoconfiantes, de que “Ano Novo…Vida Nova!”.
Que esse propósito que cada um de nós terá interiorizado se concretize efetivamente e esforcemo-nos para neste “Ano Novo” sermos, se possível, um pouco
melhores para connosco e para com os outros. Seremos tão mais felizes quanto
formos capazes de contribuir para a felicidade dos outros.

Na Junta de Freguesia do Bonfim faremos os possíveis para cumprir a nossa missão da forma mais eficaz e mais útil para todos os Bonfinenses.
Os nossos votos de um Ano Novo muito feliz.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O IMT

A Junta de Freguesia do Bonfim e o IMT - Instituto de Medicina Tradicional assinaram, recentemente, um
acordo de cooperação. Este acordo tem como objetivo promover a cooperação entre a Junta de Freguesia
e o IMT, nas áreas da prestação de serviços, da promoção de hábitos saudáveis de vida, da
responsabilidade social e divulgação, entre outras áreas de interesse comum.
COMEMORAÇÕES DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA

JUNTA DE FREGUESIA ACOLHEU CONFERÊNCIA SOBRE

PORTUGUESA

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

No dia 05 de outubro, a Junta de Freguesia do Bonfim e a Associação Cívica e Cultural 31 de Janeiro e
assinalaram o dia da Implantação da República Portuguesa. As comemorações iniciaram-se com o Hastear da Bandeira Nacional, ao som do Hino Nacional
e com a atuação do Terno de Clarins da Fanfarra do
Exército, tendo-se seguido a deposição de coroas
de flores na estátua do Presidente Afonso Costa. A
sessão evocativa decorreu no Salão Nobre da Junta
de Freguesia, com as intervenções do Presidente
da Direção da Associação Cívica e Cultural 31 de Janeiro, Dr. Luís Cameirão, do Dr. Joaquim Couto, que
dedicou a sua apresentação à «Descentralização e
reorganização do território», e do Presidente da
Junta de Freguesia do Bonfim, José Manuel Carvalho. O evento culminou com um breve momento
musical.

No dia 26 de outubro, a Junta de Freguesia do Bonfim acolheu a conferência «Declaração Universal
dos Direitos Humanos - o estabelecimento dum novo paradigma civilizacional», no âmbito da iniciativa
«Livres e Iguais» - as Comemorações Nacionais dos
70 anos da ratificação portuguesa da Convenção
Europeia de Direitos Humanos. Esta iniciativa, organizada pela Casa dos Açores do Norte, teve como
oradores José Manuel Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia do Bonfim, Ponciano Oliveira, Presidente da Casa dos Açores do Norte, e José Luís Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades.

MEMBROS DA COMISSÃO SOCIAL PARTICIPARAM
NUMA OFICINA COLABORATIVA
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- INSTITUTO DE MEDICINA TRADICIONAL

A Junta de Freguesia do Bonfim acolheu, no dia 09
de outubro, uma oficina colaborativa na qual participaram os membros da Comissão Social da Freguesia do Bonfim. Ao longo do dia foram diversas as
atividades desenvolvidas que permitiram uma maior interação entre todos os representantes das entidades que fazem parte da Comissão Social. Esta
oficina teve como principais objetivos a identificação dos desafios que se colocam às atividades da
Comissão Social da Freguesia e de que forma podem ser superados, a definição de uma estratégia
para os diferentes grupos de trabalho e para as
ações por si levadas a cabo, e a identificação dos
próximos passos que devem ser dados.

Seguiu-se uma homenagem às Carquejeiras do Porto, com a deposição de uma pintura, da autoria de
Fernando Mesquita, intitulada «A Carquejeira». Esta
simbólica homenagem da Junta de Freguesia do
Bonfim teve como intuito assinalar o árduo trabalho desempenhado por estas mulheres que, no final do século XIX e início do século XX, não tiveram
direitos nem como seres humanos nem como incansáveis trabalhadoras. A sessão foi encerrada
com um Porto de Honra.
OFICINA DE TEATRO FÓRUM

A PELE encontra-se a dinamizar uma atividade dirigida ao público juvenil Bonfinense (10-15 anos), na
Casa d'Artes do Bonfim. A Oficina de Teatro Fórum
realiza-se todas as sextas-feiras, entre as 16h30 e as
18h00, sendo de participação gratuita.
RÁDIO OFICIAL DA FREGUESIA DO BONFIM

A Rádio Super Festas (RSF) é, desde o dia 31 de outubro, a rádio oficial da Freguesia do Bonfim.

PASSEIO SÉNIOR DO BONFIM TEVE COMO

Realizou-se, no dia 26 de outubro, o Passeio Sénior
do Bonfim, promovido pelo Pelouro da Coesão Social da Junta de Freguesia do Bonfim. A população
reformada Bonfinense visitou a cidade de Chaves,
tendo-se seguido o almoço que foi servido na Quinta do Príncipe. O passeio culminou com um momento de música e dança, proporcionando momentos de convívio entre todos os presentes.

A Casa d’Artes do Bonfim transformou-se, no passado dia 18 de novembro, numa autêntica Biblioteca Viva. Sob o lema “não julgues o livro pela capa”,
a associação de solidariedade social “Saber Compreender” promoveu o evento cultural de intervenção social “Boa História, Bonfim”. O objetivo da
iniciativa passou por desconstruir estereótipos e
combater preconceitos que pairam sobre determinados grupos da sociedade portuguesa, através de
histórias contadas na primeira pessoa: livros que
são pessoas, pessoas que são livros.

O BONFINENSE

«BOA HISTÓRIA, BONFIM»

DESTINO CHAVES

PLANO LOCAL DE SAÚDE DO PORTO ORIENTAL

(2017-2020)

AURÉLIA DE SOUSA

O VI Corta-Mato da Escola Secundária Aurélia de
Sousa realizou-se no dia 09 de novembro. Esta iniciativa foi apoiada pela Junta de Freguesia do Bonfim.
7.º ANIVERSÁRIO «UM SENTIDO NA POESIA»

No dia 09 de novembro, a ACAPO - Associação dos
Cegos e Amblíopes de Portugal celebrou o 7.º aniversário da iniciativa «Um Sentido na Poesia». Nesta sessão comemorativa, que teve lugar no Salão
Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim, a poesia
foi lida com mais do que um sentido, tendo-se seguido um breve momento musical.

11.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO RUMO À EXCELÊNCIA

A 11.ª Edição do Prémio Rumo à Excelência, integrado no programa educativo municipal Porto de Futuro, tem como objetivo promover o mérito escolar. A cerimónia de entrega dos prémios, relativos
ao ano letivo 2017/2018, decorreu no edifício dos
Paços do Concelho, com a presença do Presidente
da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, acompanhado pelo Vereador da Educação, Fernando
Paulo. Em 2018 foram 40 os alunos selecionados
para este prémio, propostos pelas escolas públicas
da cidade do Porto. Da vasta lista de premiados incluem-se alguns estudantes de escolas da Freguesia do Bonfim, nomeadamente da Escola Secundária Aurélia de Sousa e da Escola Secundária Alexandre Herculano. A Junta de Freguesia do Bonfim felicita todos os alunos premiados, esperando que este seja mais um passo para futuros sucessos na vida académica.
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VI CORTA-MATO DA ESCOLA SECUNDÁRIA

A Junta de Freguesia do Bonfim integra o conjunto
de parceiros do Plano Local de Saúde do Porto Oriental 2017-2020 (PLS). Este plano é um documento
estratégico, inclusivo e integrado, que abrange a
área geográfica do Porto Oriental. O seu principal
objetivo é melhorar a saúde da população do Porto
Oriental, reduzindo as desigualdades ao nível da
saúde. O PLS é coordenado e elaborado pela Unidade de Saúde Pública, enquanto unidade funcional do ACES Porto Oriental.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A CLÍNICA POPULAR
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A Junta de Freguesia do Bonfim assinou um protocolo de cooperação com a Clínica Popular. Este protocolo tem como objetivo a disponibilização de tratamentos de medicina dentária, ao domicílio, a utentes com
mobilidade reduzida ou incapacitados de se deslocar e que sejam identificados pela Junta de Freguesia ou
pelas entidades parceiras.

O BONFINENSE

CASA BÔ CELEBRA DIA DE SÃO MARTINHO

PALESTRA SOBRE EPILEPSIA NA JUNTA DE FREGUESIA

A Casa Bô celebrou o São Martinho na Junta de Freguesia do Bonfim, no dia 10 de novembro. O Magusto Bô contou com a realização de uma feirinha
artesanal e de artigos em 2.ª mão, um workshop de
Danças Folk, narrativas musicais e um concerto e
baile Folk.

A Junta de Freguesia do Bonfim acolheu, no passado dia 20 de novembro, uma palestra alusiva à Epilepsia. A iniciativa foi organizada pelo Pelouro da
Saúde da Junta de Freguesia, em parceria com a
Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e
Pessoas com Epilepsia (EPI) e teve como palestrante o Dr. Gonçalo Videira, Médico Neurologista do
Centro Hospital do Porto - Hospital Geral de Santo
António. Estiveram também presentes o VicePresidente da EPI, Eng.º Nelson Ruão e a Psicóloga
da EPI, Drª Cristina Silva.

TRADICIONAL MAGUSTO NA JUNTA DE FREGUESIA
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No Dia de São Martinho, 11 de novembro, o Salão
Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim foi palco
do tradicional Magusto. Este convívio, que juntou
cerca de 100 Bonfinenses, contou com a animação
do Duo Realce.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE REIKI

Realizou-se, no dia 21 de novembro, uma sessão de
esclarecimento sobre Reiki na Junta de Freguesia
do Bonfim, na qual estiveram presentes cerca de 50
pessoas. Esta sessão teve como palestrante Maria
Filomena Isidoro, Presidente do Núcleo do Porto da
Associação Portuguesa de Reiki, e Bruno Silva, representante do Núcleo de Ermesinde da Associação Portuguesa de Reiki. A iniciativa foi dinamizada
pela Associação Portuguesa de Reiki em conjunto
com a Junta de Freguesia do Bonfim, através do
Pelouro da Saúde.
ESCOLAS DO BONFIM ASSISTIRAM A PEÇAS DE TEATRO

A Junta de Freguesia do Bonfim cedeu o seu Salão
Nobre, entre os dias 12 e 16 de novembro, para a
apresentação das peças de teatro "Posso Falar de
Mim", "Farsa de Inês Pereira" e "Auto da Barca do
Inferno". Estas apresentações ficaram a cargo do
Teatro Aramá, que teve como público as diversas
escolas da freguesia.
PLANO DE CONTINGÊNCIA LOCAL SAÚDE SAZONAL

-

MÓDULO INVERNO
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FEIRA DO LIVRO USADO DO BONFIM

Encontra-se em vigência, até ao dia 30 de abril de
2019, um Plano de Contingência Local Saúde Sazonal - Módulo Inverno. A exposição ao frio intenso,
particularmente durante vários dias consecutivos,
pode contribuir para a transmissão de doenças
infeciosas do aparelho respiratório e provocar lesões relacionadas com o frio. O enregelamento e
hipotermia, entre outros problemas de saúde graves, podem obrigar a cuidados médicos de emergência. Assim sendo, é recomendado que perante
sintomas sugestivos de gripe, contacte preferencialmente o Centro de Contacto SNS 24 (808 24
24 24) ou a equipa de saúde familiar do Centro de
Saúde, evitando idas desnecessárias aos serviços
de urgência.

Decorreu entre os dias 26 de novembro e 01 de dezembro, na Junta de Freguesia do Bonfim, uma Feira do Feira do Livro Usado dinamizada pela Livraria
Manuel Ferreira. Ao longo dessa semana, foram
inúmeros os visitantes que passaram pela feira e
testemunharam a diversidade dos livros expostos.
ESPETÁCULOS DE TEATRO GRATUITOS ÀS ESCOLAS
BÁSICAS DA FREGUESIA

Durante a quadra natalícia, o Teatro Aramá proporcionou diversos espetáculos aos(às) alunos(as) das
Escolas Básicas da Freguesia. Estes espetáculos foram oferecidos pela Junta de Freguesia do Bonfim.

DEBATE «PORTO PATRIMÓNIO MUNDIAL

- CUIDAR DELE

E COMO?»

No dia 23 de novembro, o livro «Somos importantes!», da autoria de António Luís, foi apresentado
no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim. A
sessão contou com as intervenções de Gustavo
Santos e de Gustavo Teixeira "Mesk" (Ilustrador).
«Somos importantes!» é um livro infantil (para
adultos) que é um Apólogo, ou seja, uma história
que tem como foco objetos inanimados falantes,
cuja moral é o título do próprio livro.

CARENCIADAS BONFINENSES

A Junta de Freguesia do Bonfim realizou em parceria com a Fios e Desafios - Associação de Apoio Integrado à Família, entre os dias 03 e 05 de dezembro, um bazar natalício aberto à população carenciada da freguesia. Neste bazar foram disponibilizadas roupas para bebé, criança e adulto, brinquedos, livros, jogos e outros artigos, de forma totalmente gratuita. A Junta de Freguesia do Bonfim
agradece a todas as pessoas que contribuíram para
esta iniciativa, à IPSS Senhor do Bonfim e à Associação + Sorrisos. Juntos conseguimos ajudar inúmeras famílias Bonfinenses a ter um Natal mais feliz.

Este debate foi moderado por Arminda Deusdado
(Jornalista) e contou com as intervenções de Manuel Luís Real e António Manuel Silva
(Arqueólogos), José Alberto Rio Fernandes
(Geógrafo) e Nuno Gomes Oliveira (Biólogo). A iniciativa foi apoiada pela Junta de Freguesia do Bonfim e coorganizada pelo Clube UNESCO da Cidade
do Porto e pelo Campo Aberto - Associação de Defesa do Ambiente.
ÁTRIO DA JUNTA DE FREGUESIA TRANSFORMOU-SE
NUMA FEIRA DE NATAL

Decorreu, entre os dias 10 e 14 de dezembro, uma
Feira de Natal na Junta de Freguesia do Bonfim, da
qual fizeram parte diversas instituições e particulares.
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BAZAR DE NATAL PARA AJUDAR FAMÍLIAS

No dia 08 de dezembro, a Junta de Freguesia do
Bonfim acolheu o debate «Porto Património Mundial - cuidar dele e como?».

O BONFINENSE

APRESENTAÇÃO DO LIVRO «SOMOS IMPORTANTES!»

SESSÕES DE REIKI NA JUNTA DE FREGUESIA

A Associação Portuguesa de Reiki e a Junta de Freguesia do Bonfim, através do Pelouro da Saúde,
dinamizaram, no mês de dezembro, duas sessões
de terapia Reiki. As sessões, que tiveram lugar no
Gabinete de Apoio Polivalente da Junta de Freguesia do Bonfim, foram proporcionadas pelo terapeuta Bruno Dias e pela terapeuta Filomena Isidoro. A
participação foi gratuita e limitada a três pessoas
por sessão.
FESTA DE NATAL DO G.A.S. PORTO
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A Junta de Freguesia do Bonfim acolheu, no passado dia 09 de dezembro, a Festa de Natal do G.A.S.
Porto - Grupo de Acção Social do Porto.

A iniciativa contou com inúmeros visitantes às bancas da IPSS Senhor do Bonfim, GAS Porto, AADID,
AMI, Tricotando a Solidariedade e dos particulares
Rosa Ribeiro, Rosa Martins, Tiane Severo e Alessandra (Projeto Santa Casca) e Simone Alcântara. Esta
iniciativa foi promovida pelo Pelouro da Coesão
Social da Junta de Freguesia do Bonfim.

O BONFINENSE

177.º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA DO BONFIM

A Junta de Freguesia do Bonfim assinalou, no dia 11
de dezembro, o 177.º Aniversário da Freguesia do
Bonfim. As comemorações iniciaram-se com o Hastear da Bandeira na Junta de Freguesia, tendo-se
seguido a emissão de rádio, com artistas convidados que atuaram no Jardim do Campo 24 de Agosto. A emissão ficou a cargo da Rádio Super Festas
(RSF), rádio oficial da Freguesia do Bonfim.
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O programa culminou com a participação de vários
grupos e coletividades da Freguesia, que atuaram
no Salão Nobre da Junta de Freguesia.

No contexto das comemorações do 177.º Aniversário da Freguesia foram ainda inauguradas duas exposições alusivas ao Bonfim: uma exposição de desenhos elaborados pelas Escolas Básicas da Freguesia e uma exposição coletiva de fotografias.

O 1.º Aniversário da Casa d’Artes do Bonfim esteve
também integrado nas comemorações do aniversário da freguesia. Durante o dia 11 de dezembro, a
Casa d’Artes abriu portas à exposição de retratos,
da autoria de João Paulo Lima (PELE), que surgiu
no âmbito do projeto de criação coletiva «Jardim
das Pedras».

As duas exposições, que resultaram de um desafio
lançado à população pela Junta de Freguesia, tiveram por objetivo homenagear o Bonfim e os seus
habitantes, evocando lugares, tradições, vivências
e o património edificado.

Página 6

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI

A Junta de Freguesia do Bonfim, o Núcleo do Porto da Associação Portuguesa de Reiki e o Núcleo de Ermesinde da Associação Portuguesa de Reiki
assinaram, recentemente, um protocolo de cooperação. Este protocolo tem
como objetivo proporcionar aos residentes do Bonfim a melhoria da qualidade de vida, através da aplicação da terapia de Reiki, como terapia complementar, através de uma linha de voluntariado.

ALTERAÇÕES AO RECENSEAMENTO ELEITORAL

RECITAL DE BAILADO

Nos dias 15 e 16 de dezembro, o Salão Nobre
da Junta de Freguesia do Bonfim foi palco de um
Recital de Bailado, organizado pela Academia Fernanda Canossa.

FORMAÇÃO DE INGLÊS

Iniciou-se, no mês de dezembro, uma formação de
inglês vocacionada para o atendimento e o diálogo.
A turma iniciou com 22 formandos, integrando Bonfinenses e funcionários da Junta de Freguesia. A
formação terá continuidade durante o mês de janeiro, às terças e quintas-feiras, entre as 17h30 e as
19h30.
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A Junta de Freguesia do Bonfim agradece a todos
os presentes e aos participantes que contribuíram
e abrilhantaram este Aniversário da Freguesia, nomeadamente aos particulares que contribuíram para a exposição coletiva de fotografias alusivas ao
Bonfim, à comunidade escolar da Freguesia, à Associação das Carquejeiras do Porto, ao Bota Swing, à
Casa Bô, ao CNE – Agr. 6 Bonfim, à PELE, à Rádio
Super Festas e ao Rancho Folclórico do Porto. Um
agradecimento especial também para os artistas
convidados: Cláudia Lopes; Mattias; Pax 2000; Pedro Vieira; Porfirio Manuel; Tiago André; Tony Santana e Valter Lopes. O evento foi apoiado na organização, coordenação e apresentação pela empresa Family Fun.

O BONFINENSE

Foram publicadas, em agosto de 2018, diversas alterações às leis eleitorais e à lei do recenseamento eleitoral (Lei Orgânica n.º 3/2018, de 17 de agosto, e Lei n.º 47/2018, de 13 de agosto). Das alterações com maior
impacto, destaca-se a abolição do número de eleitor. A partir dessa data, o eleitor passa a ser identificado
pelo número de identificação civil e os cadernos de recenseamento passam a ser ordenados por ordem alfabética. Os postos de recenseamentos mantêm-se inalterados (Posto sede: Escola Secundária Alexandre
Herculano; Posto A: EB1 de Fernão de Magalhães; Posto B: Escola Secundária Aurélia de Sousa; e Posto C:
EB1 da Lomba).

ALMOÇO DE NATAL SÉNIOR DO BONFIM
SESSÃO PÚBLICA DO ORÇAMENTO COLABORATIVO
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No sentido da criação de processos democráticos
de participação ativa dos cidadãos, a Câmara Municipal do Porto contratualizou com a Freguesia do
Bonfim um contrato de Orçamento Colaborativo. O
objetivo passou por incentivar a cooperação entre
o Município, as freguesias e a população da cidade
na prossecução de ações que promovem a sustentabilidade social, económica e ambiental. Até ao dia
31 de outubro, data que encerrou as candidaturas
ao Orçamento Colaborativo, a Junta de Freguesia
do Bonfim recebeu 28 propostas de projetos nas
áreas anteriormente mencionadas. Os projetos foram apresentados no dia 21 de novembro, numa
sessão pública realizada no Salão Nobre desta Junta. A Junta de Freguesia agradece o envolvimento
da população e das entidades da freguesia neste
Orçamento Colaborativo.

Realizou-se, no dia 18 de dezembro, o tradicional
Almoço de Natal Sénior do Bonfim. O almoço, que
teve lugar no Salão Nobre da Junta de Freguesia do
Bonfim, contou com a presença de cerca de 180
Bonfinenses e animação ao vivo proporcionada pelo grupo de cavaquinhos da Junta de Freguesia e
por fadistas convidados. No final desta iniciativa,
organizada pelo Pelouro da Coesão Social, foi oferecida uma pequena lembrança de Natal a cada um
dos presentes.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO POLITÉCNICO DO PORTO

Foi recentemente assinado um protocolo de colaboração entre a Escola Superior de Saúde do Politécnico do
Porto (ESS|P.Porto) e a Junta de Freguesia do Bonfim. O protocolo tem como finalidade possibilitar à comunidade residente na Freguesia do Bonfim o acesso à prestação de cuidados de saúde na Clínica Pedagógica da
ESS|P.Porto, com preços reduzidos. Informe-se sobre este protocolo na Junta de Freguesia.

Próximos eventos
TRICOTANDO NO BONFIM

«MAGISTER»

As sessões do projeto «Tricotando no Bonfim» mantêm-se em 2019, decorrendo todas as terças-feiras,
entre as 14hoo e as 17h00, na Junta de Freguesia do
Bonfim. Este projeto de cariz solidário tem por objetivo a confeção de peças pela via do tricô, proporcionando ao mesmo tempo o convívio intergeracional
da população Bonfinense. Se tiver em casa lãs, linhas, agulhas e outro material de tricô que já não
utilize, contribua para esta causa e entregue os seus
donativos no Serviço Social da Junta de Freguesia.

No dia 02 de fevereiro, pelas 21h30, será realizada no
Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim a antestreia do documentário «Magister». Este documentário, produzido pela D.A.S. Desenvolvimento
das Artes Associação (associação cultural sem fundos lucrativos), leva-nos por uma viagem de acesso
restrito. De um ponto de vista muito intimista,
acompanha-se o trabalho do encenador Júlio Cardoso (Fundador da Seiva trupe, assim como do FITEI)
na construção de uma peça de teatro. A curta metragem tem como realizador Gustavo dos Santos,
Bonfinense, realizador e diretor do NAU Festival de
Cinema e Artes de Expressão Ibérica. Tem como produtor executivo Júlio Filipe Cardoso, produtor e diretor do NAU Festival de Cinema e Artes de Expressão
Ibérica.

AULAS DE CAVAQUINHO

A Junta de Freguesia do Bonfim acolhe, todas as
quartas-feiras, aulas livres de cavaquinho, orientadas por Paulo Rocha. As aulas realizam-se entre as
15h00 e as 16h00 e entre as 16h00 e as 17h00. Para
mais informações e inscrições contactar
prcavaquinho@gmail.com ou 913 996 305.

Visite a página renovada da
Junta de Freguesia do Bonfim:
www.jfbonfim.pt
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