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EDITORIAL
SOLIDARIEDADE…ESPERANÇA…SOLIDARIEDADE
Neste nosso mundo, também as pandemias parecem respeitar a lei dos ciclos de vida.

Censos 2021
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Há cem anos a geração que nos antecedeu, foi surpreendida com uma pandemia – a Está prestes a iniciar a recolha de
chamada gripe espanhola (não se sabe porquê espanhola!) que se iniciou nos Estados dados junto da população.
Unidos, vigorou entre 1918 e 1919, e matou mais pessoas do que as duas grandes
guerras no seu conjunto – fala-se em 50 a 100 milhões de vítimas.
Apoio mensal aos
Para nós, que estamos a viver uma tremendamente difícil luta contra a Covid 19, e que profissionais de saúde
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sabemos quanto a todos nos custa suportar e que sacrifícios nos impõe, estamos sem
No âmbito da vacinação contra a
dúvida em condições de imaginar as dificuldades que as pessoas, naquele tempo, COVID-19.
terão enfrentado sem os avanços científicos e comunicacionais de que hoje dispomos.
Em situações de calamidade e constrangimento globais, como estas, verifica-se, Posto avançado de vacinação
felizmente, um acréscimo do sentido de solidariedade pela quase generalidade das página 3
Junta de Freguesia do Bonfim
pessoas.
Na situação que enfrentamos há já um ano, tem sido evidente essa realidade. Temos
verificado, com muita satisfação, os contributos de solidariedade e entrega dos
profissionais de saúde, dos agentes dos serviços de segurança e bombeiros e de
muitos milhares de anónimos que, através de associações, de movimentos cívicos ou
simplesmente com empenho pessoal têm vindo a ajudar na minimização dos
gravíssimos impactos nas vidas de tantos milhares de pessoas.

cede instalações ao sábado.

Troca de correspondência
entre jovens e seniores
página 3
Iniciativa de combate
isolamento social.

ao

Impactos de sobrevivência na saúde e na economia; no sentimento de perda por
Aviso - Falso Rastreio
familiares vítimas da doença; na depressão provocada pela alteração dos nossos
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naturais comportamentos de afetividade e na incerteza de quando e como se Atenção às burlas.
regressará aos padrões de vida em que estávamos rotinados e considerávamos de
normalidade.
Escola de Música da
Sentimos todos a forte esperança de ultrapassar esta crise pandémica o mais rápida e Freguesia do Bonfim
eficazmente possível.
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Tenhamos todos muita esperança na interiorização permanente do sentido da Inscrições gratuitas e limitadas.
solidariedade por todos nós, de modo a prosseguir as nossas vidas com a
determinação de partilha e solidariedade para com o nosso semelhante.
Oferta de bilhete para
Esperança numa evolução social em que nenhuma pessoa, por mais confortáveis que passeio de 1 dia
sejam as suas particulares condições de vida, se possa sentir tranquilamente feliz e Página 4
Inscrições gratuitas.
realizada, convivendo numa população que sofre de miséria e exclusão sem contar
com a sua solidariedade.
José Manuel Carvalho
abril, 2021
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PORTO SOLIDÁRIO 9ª EDIÇÃO
Tal como em edições anteriores, a Junta de Freguesia do Bonfim esteve
ao serviço dos bonfinenses na informação e apoio à realização de
candidaturas ao Porto Solidário, que tem como finalidade conceder um
apoio à renda de caráter temporário, por um prazo de 24 meses, a
agregados familiares que se encontrem em situação de fragilidade
económica e, por esse motivo, impossibilitados de cumprir compromissos
contratuais, legalmente formalizados, de arrendamento ou de aquisição
de habitação. Até ao passado dia 15 de fevereiro, ajudamos, aproximadamente, uma centena de agregados
familiares, na submissão de candidaturas e a reunir toda a documentação necessária, na esperança que este
apoio tenha a capacidade de dar um maior conforto aos agregados familiares bonfinenses.
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CENSOS 2021
A Junta de Freguesia do Bonfim envolveu-se e apoiou a divulgação da oferta para as
funções de Recenseador dos Censos 2021, para os quais existiam 11 000 vagas
disponíveis. Além disto, durante todo o período de realização dos Censos, da
responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística (INE), iremos facultar um espaço
de trabalho, para que tudo possa correr bem na nossa Freguesia.
Os inquéritos dos Censos estão prestes a começar. Para quem está familiarizado com
as novas tecnologias, poderá preencher através da internet, preferencialmente até 03 de maio, no site do
INE: censos2021.ine.pt. Caso não seja o seu caso, decorrerá o procedimento habitual, com a deslocação de
um Recenseador, devidamente identificado pelo INE (os contactos presenciais seguem o protocolo de
saúde pública no âmbito da situação epidemiológica). Em caso de dúvida, aconselhamos que contacte o
INE: 21 054 20 21.

APOIO MENSAL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NO
PROGRAMA DE VACINAÇÃO
A Comissão de Utentes Aces Porto Oriental fez-nos chegar um pedido de
apoio para os profissionais de saúde, que vão trabalhar, interruptamente, 12
horas por dia na campanha de vacinação. Assim, para apoiar esta nobre
MISSÃO HUMANITÁRIA, vamos facultar um APOIO MENSAL, regular, para
aquisição de produtos alimentares durante toda a vigência da campanha de vacinação, para ajudar os
profissionais de saúde que continuam a dar tudo de si por nós.
OBRIGADO aos profissionais de saúde pela dedicação, empenho e voluntarismo, por tudo o que têm feito,
por excederem os seus limites. Este apoio mensal que iremos atribuir é uma forma de agradecimento da
Junta de Freguesia do Bonfim, representativa de todos os bonfinenses.
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BAZAR DOS REIS
No passado mês de janeiro, a Junta de Freguesia do Bonfim realizou um Bazar, aberto
à população carenciada da Freguesia do Bonfim, onde foi possível ajudar dezenas de
famílias, disponibilizando roupa, calçado, brinquedos, livros, artigos para o lar, entre
outros, a título gratuito.
Como nada se alcança sozinho, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que
contribuíram e nos fizeram chegar doações em prol dos bonfinenses. Sempre que
tenha doações que queira fazer, contacte o Serviço Social através do telefone: 225 194 500 (opção 3) ou por
email para leonor.rocha@jfbonfim.pt ou joaquina.soares@jfbonfim.pt.

Para acelerar a campanha de vacinação Covid 19 dirigida à
população, a Junta de Freguesia do Bonfim irá ceder as suas
instalações, sito Campo 24 de Agosto, nº. 294, ao ACES Porto
Oriental, passando a ser um POSTO AVANÇADO DE VACINAÇÃO
DO BONFIM (exclusivamente aos sábados, das 09h00 – 16h00).
Por favor, não se dirija às instalações da Junta de Freguesia,
durante esse período, se não tiver uma MARCAÇÃO
PREVIAMENTE AGENDADA pelo ACES PORTO ORIENTAL ou
pelo o seu Centro de Saúde.
Certifique-se que tem um número de telemóvel atualizado no seu Centro de Saúde/ Unidade de Saúde
Familiar (USF). Para atualizar o número de telemóvel, deverá solicitar à USF, por correio eletrónico:
USF Santos Pousada - usf.santospousada@arsnorte.min-saude.pt;
USF Porto Centro - usf.portocentro@arsnorte.min-saude.pt;
USF Barão Nova Sintra- usf.bnsintra@arsnorte.min-saude.pt.
Nos casos em que tenha marcação, não chegue com muita antecedência (no máximo 15 minutos), para não
se promover aglomerados . Para mais informações, contacte a linha de Apoio Covid Oriental - 220 411 191.
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POSTO AVANÇADO DE VACINAÇÃO DO BONFIM

RESULTADOS DO CONCURSO «MONTRAS DE NATAL DO BONFIM»

Página 3

TROCA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE JOVENS E SENIORES
No âmbito da Comissão Social de Freguesia, os Salesianos do Porto e o
«Senhor do Bonfim | Associação de Solidariedade Social», deram sequência
à iniciativa do «adota um avô», em que jovens e seniores trocaram
correspondência entre eles. No passado mês de dezembro, os alunos do
1º, 2º e 5º anos, dos Salesianos do Porto, escreveram um postal de Natal e
contruíram um presépio, para os idosos do «Senhor do Bonfim».
Segundo o Dr. Sérgio Fraga, Coordenador do ArtiSport dos Salesianos do Porto, a alegria maior, para as
crianças, foi quando tiveram a resposta por parte dos idosos: «o entusiasmo de cada um foi enorme ao
desembrulhar os presentes e a ler as frases» e não tem dúvidas em afirmar que «o projeto é uma mais valia
para ambas as partes, sobretudo por estarmos a educar para a inclusão, a importância dos mais velhos, o
carinho e o afeto intergeracional».
Também os idosos do «Senhor do Bonfim» não ficaram indiferentes à atividade. Num testemunho recolhido
pela instituição, um dos beneficiários referiu que “esta iniciativa foi bonita, porque leram-me uma carta (…)
pude também pedir para escreverem sobre a minha vida e como é difícil estar a viver assim, pois eu saía todos
os dias, caminhava ia tomar o meu cafezinho e de repente, não podemos fazer nada disto, (…) esta doença está
a ser dura…”, terminando o seu testemunho com um «obrigado».
Fica, assim, demonstrada a importância deste tipo de iniciativas e de se continuar a promover e desenvolver
atividades similares, não esquecendo a pandemia, mas lembrando sempre, acima de tudo, as pessoas.
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O Concurso «Montras de Natal do Bonfim», que decorreu durante o mês
de dezembro, premiou as seguintes 3 primeiras classificadas:
1.º classificado - A Casa do Vintage;
2.º classificado - Once Upon a Time;
3.º classificado - Ana Rego Cabeleireiros.
Foram ainda feitas 3 Menções Honrosas para os estabelecimentos:
Manuela Costa Ferreira Cabeleireiros, Perfumaria Natália e Papelaria Pico.
As montras premiadas foram contactadas pelo Pelouro da Cultura e Atividades Recreativas, para a entrega
do certificado e do respetivo prémio.

AVISO - FALSO RASTREIO
Estimados bonfinenses e população em geral,
Informamos que esta Junta de Freguesia não está a contactar os bonfinenses para agendar qualquer tipo de
rastreio. Se for contactado(a) por um número anónimo a referir que a Junta de Freguesia está a realizar um
rastreio e se identificar como sendo alguém da Junta de Freguesia do Bonfim, deverá imediatamente reportar
o caso à PSP (Esquadra do Heroísmo: 225 898 930) e não fazer qualquer tipo de agendamento.
Sempre que tenha dúvidas ou queira obter alguma informação, poderá nos contactar através do telefone:
225 194 500 e/ou email: geral@jfbonfim.pt.

PRÓXIMOS EVENTOS E ATIVIDADES
Em todos os eventos e atividades devem ser respeitadas as recomendações da DGS, mantendo a distância de
segurança, uso obrigatório de máscara em recintos fechados, entre outras que se considerem ajustadas.

ESCOLA DE MÚSICA DA FREGUESIA DO BONFIM
Encontram-se abertas as inscrições para a Escola De Música Da Freguesia Do Bonfim, a título gratuito, com limite
inscrições. Trata-se de um projeto aprovado no âmbito do Orçamento Colaborativo 2021, o qual tem como intuito a
formação (tanto singular como coletiva) do indivíduo na área musical e o seu enriquecimento cultural. Os ensaios vão
decorrer na Casa D’Artes do Bonfim, Rua do Dr. Carlos Passos 59-27, 4300-191 Porto, nos horários estabelecidos na
segunda imagem. Para inscrições ou mais informações, contacte: escolademusicabonfim@gmail.com.

OFERTA DE BILHETE PARA PASSEIO DE UM DIA
A Junta de Freguesia do Bonfim irá oferecer, aos seniores da Freguesia
(65 ou mais anos), a oportunidade de irem passear um dia, em segurança,
com viagem até ao Santuário do Menino Jesus de Praga, almoço incluído
na Quinta das Susandas e visita ao Pinhão (região do Douro), da parte da
tarde, com uma viagem de cruzeiro no Douro. Para se inscrever deverá
contactar a Junta de Freguesia por telefone: 969 238 330, de 19 de abril a
07 de maio (dias úteis), das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00 e ter
consigo o cartão de cidadão.
As inscrições são gratuitas. O bilhete oferecido pela Junta de Freguesia inclui: viagem de autocarro, almoço, cruzeiro e
assistência por representante da agência de viagens, a realizar durante um dia da semana.
Esta iniciativa da Junta de Freguesia será promovida através de uma agência de viagens, que organizará os moldes do
passeio de cada um dos inscritos. Para mais informações contacte o Serviço Social: 225 194 500 (opção 3).
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