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EDITORIAL
GOSTEI MUITO DO QUE VI …

XXVI Feira da Saúde do Bonfim, e II Mostra
de Cidadania do Bonfim ( ver pág. 4 e 5 )

Rusgas de São João ( ver pág. 6 )

Aquele projeto, lançado pela Direção de Educação da CMP, tem como objetivo a educação artística como motor de aprendizagens e competências transversais ao desenvolvimento integral da criança.
Ao longo do ano letivo os alunos das turmas do 4º ano da EB de Fernão de
Magalhães, do 4º ano da EB da Alegria, do 3º e 4º ano da EB de S. João de
Deus e do 2º ano da EB do Lagarteiro, num total de 125 alunos, ocuparam,
semanalmente, um atelier na escola da Alegria, para desenvolverem um projeto artístico coletivo.
O projeto compõe-se de trabalhos concebidos à medida de propostas de cada
professor/turma e concretizou-se num processo pedagógico artístico de pesquisa e experimentação, consonante e integrado no plano curricular de cada
turma, continuado e transversal a uma ou várias áreas artísticas e disciplinares.
Os artistas garantiram a orientação e qualidade do processo e dos produtos
artísticos, atentos ao caráter experimental subjacente e os professores asseguraram a articulação e a coerência com o processo pedagógico e o plano
curricular.
A versatilidade da criação artística assumiu-se nos projetos desenvolvidos “As Vilas das Ilhas”, “Entre Linhas”, “Esculturas sonoras”, “Viver e sentir” (2017/18); - “Histórias enroladas”, “Resíduos mutantes”, “Gestos criativos”, “Criaturas fantásticas” (2018/19) – resultando, no final do ano letivo, na
Mostra/Exposição dos trabalhos realizados, que visitei.
Para quem, nesta coluna, assumida e repetidamente, tem defendido a convicção de estar na Educação a base para se construir um mundo de pessoas mais
cultas, mais capazes e simultaneamente mais humanas, mais integradoras e
mais solidarias, foi muito gratificante apreciar o resultado dos trabalhos apresentados (com enorme imaginação e qualidade!) e, para além deles, constatar a aderência de todo o processo que os originou aos desígnios de uma Educação que, como acima se preconiza, para além do conhecimento, forme pessoas de intuído sentido comunitário.
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Convidado pela senhora coordenadora da Escola da Praça da Alegria, desloquei-me àquele estabelecimento para apreciar os trabalhos produzidos por
alunos de várias escolas no âmbito do “Projeto de Criação Artística”.

Gostei muito do que vi …e muito do que senti!

Próximos eventos (ver última página)

Tel.: 225 194 500/8
Fax: 225 194 509
E-mail: geral@jfbonfim.pt

www.jfbonfim.pt
www.facebook.com/
juntadefreguesiadobonfim
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A JUNTA
DE FREGUESIA DO BONFIM E O SPORTING CLUB
DE S. VÍTOR
A Junta de Freguesia do Bonfim assinou um protoloco de parceria com o Sporting Club de S. Vitor,
para regulamentar a realização das Festas Sanjoaninas na Escola EB1 da Praça da Alegria. Neste Protocolo a Junta de Freguesia comprometeu-se a conceder ao S. C. S. Vitor apoio financeiro como comparticipação para a realização dos Bailes de S. João,. Foram realizados os tradicionais Bailes integrados nas comemorações das Festas da Cidade, com
toda a animação cultural à Festividade.
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PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NA ÁREA DA
SAÚDE
O Pelouro da Saúde informa que, foi assinado o
Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia do Bonfim e a Clínica Dentária Dra. Gabriela Gomes, sita na freguesia, que contempla a disponibilização de tratamentos de Medicina Dentária, a preços mais acessíveis, aos Bonfinenses interessados
assim como aos funcionários da Junta, mediante
tabela de honorários especifica para a Junta.
Foi também assinado o Protocolo de Colaboração
entre a Junta de Freguesia do Bonfim e a Minisom/
Amplifon Portugal, na área da audiologia. Neste
âmbito, quer os Bonfinenses interessados quer os
funcionários da Junta, poderão ter acesso a rastreios periódicos gratuitos e próteses auditivas a preço
mais acessível, assim como o acesso a uma tabela
social especifica para utentes com dificuldades económicas.
Para mais informações é favor contactar a Junta.
“GEOMETRIA NAS FACULDADES DE BELAS ARTES
E DE DESIGN GRÁFICO—ENCONTRO LUSÓFONO
DE FACULDADES PARCEIRAS”
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Universidade do Porto com a parceria da Junta de
Freguesia do Bonfim. Neste evento marcaram a
presença vários académicos e palestrantes que partilharam os seus estudos, perspetivas e conhecimentos em conferências abertas à comunidade. A
Professora Doutora Margarida Calado da Universidade de Lisboa, conferenciou no Salão Nobre da
Junta de Freguesia do Bonfim sobre “O papel da
Geometria no Ensino Artístico do Ponto de Vista da
História e da Teoria da Arte”. Na Junta teve ainda
lugar o jantar deste encontro internacional, que
contou com a presença do Rancho folclórico do
Porto. As restantes conferências realizaram-se na
Escola Secundária Alexandre Herculano e na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, nos
dias 07 e 08 de maio.

Entre os dias 06 e 08 de maio a Freguesia do Bonfim acolheu o evento “Geometria nas Faculdades de
Belas Artes e de Design Gráfico - Encontro de Faculdades Parceiras”, uma reunião dos países de língua
oficial portuguesa, sobre a pedagogia e didática em
geometria, perspetiva e sistemas de representação, organizado pela Faculdade de Belas Artes da

PASSEIO PELAS FONTES DA FREGUESIA
No passado dia 18 de maio a convite do Conselho
Cultural da Junta de Freguesia do Bonfim realizouse uma visita guiada pelas diversas fontes da Freguesia com os autores do I e II Volumes dos livros "As nossas Memórias as Fontes do Porto", tendo
como objetivo dar a conhecer e enaltecer o Património cultural da Freguesia, enriquecida esta visita
pela companhia do Rancho Folclórico do Porto.

ARCOS DE VALDEVEZ E PONTE DA BARCA

Com início em setembro de 2018, a iniciativa
«Tricotando no Bonfim» continua a ter lugar às terças-feiras das 14h00 às 17H00 na Junta de Freguesia
do Bonfim. Trata-se de uma atividade de ocupação
de tempos livres aberta aos bonfinenses e de participação gratuita. Com o objetivo de dar resposta às
necessidades de ocupação de tempos livres e combate à solidão por parte da população bonfinense,
a confeção de peças em tricô tem despertado o
interesse de muitos, que vêm passar a sua tarde de
3ª feira nas instalações da Junta. O projeto tem a
sua continuidade prevista para o presente ano, ao
qual se poderá juntar com comunicação prévia ao
Serviço Social [presencialmente ou por telefone
para o número 225 194 500 (opção 3)] fazendo apenas uma pausa no mês de agosto. Caso tenha lãs,
linhas, agulhas ou outros materiais de tricô que
gostaria de doar para o projeto poderá fazê-los
chegar ao Serviço Social da Junta de Freguesia .

O Pelouro da Coesão Social da Junta de Freguesia do
Bonfim organizou, no passado dia 17 de maio, um
Passeio Sénior a Arcos de Valdevez. O passeio contou com a participação de 420 idosos, distribuídos
por 9 autocarros, com um assistente por viatura a
zelar pelo seu bem-estar, salientando-se ainda a assistência prestada pelos Bombeiros Voluntários do
Porto no decurso do evento. Tal como previsto, os
participantes tiveram a oportunidade de passear e
conhecer uma das zonas mais icónicas de Arcos de
Valdevez, junto à Ponte sobre o Rio Vez, conhecida
por “Ponte da Vila”. Finda a visita matinal, seguiram
viagem até à Quinta de Sant’Ana, em Ponte da Barca, onde decorreu o almoço e o lanche. Os participantes foram ainda presenteados com momentos
musicais e com espaço para dança, para gáudio dos
presentes.

A COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA LIGA
GERAÇÕES À VOLTA DE JOGOS E (MUITA)
CONVERSA
A Comissão Social de Freguesia organizou, no passado dia de 5 de julho, um convívio intergeracional entre jovens e séniores - «adota o avô» -, promovendo
muita conversa, a realização de jogos e, acima de
tudo, a confraternização e a aproximação de gerações, proporcionando um dia diferente a todos os
intervenientes.
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“TRICOTANDO NO BONFIM”

O BONFINENSE

PASSEIO SÉNIOR DO BONFIM A

O evento teve lugar nas instalações da Previdência
Familiar do Porto – centro de convívio – e contou
com a participação de 59 pessoas, entre «avós»,
«netos» e «técnicos».
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IV CICLO DE TEATRO “BONFIM EM CENA”

II SEMANA E XXVI FEIRA DA SAÚDE DO BONFIM
O Pelouro da Saúde da Junta de Freguesia do Bonfim
realizou de 20 a 24 de maio a II Semana da Saúde do
Bonfim. De 20 a 23 de maio, onze entidades ligadas à
Saúde, efetuaram vinte e seis atividades para a população, em onze instituições da freguesia do Bonfim.
Dia 24 de maio realizou-se a XXVI Feira da Saúde do
Bonfim, este ano em simultâneo com a II Mostra de
Cidadania do Bonfim, no Jardim Paulo Vallada, que
proporcionou à população interessada, rastreios variados, ações de informação e sensibilização sobre saúde oral, saúde mental, saúde ambiental, educação
sexual e IST, prática desportiva, alimentação saudável, segurança e emergência, entre outras atividades.

Julho 2019 | Volume 1 | Número 16

O IV Ciclo de Teatro “Bonfim em Cena” uma organização da junta de Freguesia do Bonfim com a produção, direção técnica e artística do Teatro Art
`Imagem, decorreu desde 30 de abril a 17 de maio.
O IV Ciclo de Teatro estreou-se no dia 30 de abril,
com a peça “Posso falar de mim?” do teatro Aramá, e
terminou com o ensaio aberto no Jardim Paulo Vallada, no dia 17 de maio, do grupo Pele, proporcionando
assim à Freguesia do Bonfim e à população momentos culturais muito divertidos, com muita animação
para todas as idades. À semelhança das edições anteriores, os espetáculos foram de entrada livre, limitada apenas à lotação dos espaços.

VIVER AS FONTAÍNHAS
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Inserido no projeto Viver as Fontainhas, a Junta de
Freguesia do Bonfim ajudou a promover uma noite
de fados nos Lavadouros das Fontainhas.
Promoveu-se a cultura do Bonfim e recordaram-se
tempos antigos.

De modo a promover uma interligação entre as instituições da Freguesia do Bonfim, bem como os serviços prestados pelas mesmas, criou-se um espaço de
convívio, informação, esclarecimento no jardim.

O Pelouro da Cultura e Atividades Recreativas da Junta de Freguesia do Bonfim, organizou no passado dia
1 de junho a IV Corrida de Carrinhos de Rolamentos
do Bonfim, inserida na programação das Festas da
Freguesia do Bonfim. Esta Corrida, na qual participaram 31 concorrentes, proporcionou ao público presente momentos de entretenimento, diversão e alguma adrenalina à mistura.
O local escolhido para esta competição, foi uma vez
mais a Rua de Pinto Bessa, onde se sagraram vencedores os seguintes participantes:
Escalão Infantil:
1º Lugar - Vasco Pires
2º Lugar - Alcateia 41 (Escuteiros do Bonfim)
Escalão Júnior:
1º Lugar - Patrulha Papagaio (Escuteiros do Bonfim)
2º Lugar - Patrulha Veado (Escuteiros do Bonfim)
Escalão Sénior:
1º lugar - José Sousa
2º Lugar - António Pinto
3º Lugar - António Gouveia
Melhor Equipa:
Agrupamento 6 de escuteiros do Bonfim
Carrinho Mais Original:
Carro nº 10 - José Sousa
A Junta de Freguesia do Bonfim felicita os vencedores, agradecendo a presença de todos os participantes e público em geral, que tornaram possível este
evento.
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O dia 25 de maio, continuou a ser palco de muita animação e convívio entre as instituições e a comunidade, pois além das instituições promoverem os seus
produtos e afazeres, ao mesmo tempo decorriam
diversos espetáculos musicais e de dança para todas
as idades, desde os mais novos às pessoas com mais
idade, este evento foi aberto a toda a comunidade
Bonfinense, bem como, ainda à da cidade do Porto.
A Junta de Freguesia do Bonfim agradece às instituições, bem como, aos artistas que participaram e a
presença de todos e público em geral, que tornaram
possível este evento.

TODA A VELOCIDADE”, OS
ROLAMENTOS NA RUA PINTO
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Tendo como objetivo a promoção, o desenvolvimento e a dinamização da comunidade, o Pelouro da Educação e da Cidadania da Junta de Freguesia do Bonfim, organizou a II Mostra e Festival da Cidadania em
simultâneo com a XXVI Feira da Saúde, no jardim Paulo Vallada, nos dias 24 e 25 de maio.

“ROLARAM A
CARRINHOS DE
BESSA

O BONFINENSE

II MOSTRA E II FESTIVAL DA CIDADANIA DO
BONFIM

As Festas Populares do Bonfim, começaram no fim de
semana de 08 de junho e terminaram no dia 20 de
junho, mantendo assim as tradições vivas. Esta iniciativa, organizada pelo Pelouro da Cultura e Atividades
Recreativas da Junta de Freguesia do Bonfim, teve o
seu início no sábado dia 08 no sopé da Igreja do Bonfim, com a festa do Santo Antoninho da Estrada onde
esteve presente a Mostra do Bonfim Associativo, foi
apresentado um espetáculo de Danças e Cantares.
Ao longo do espetáculo foi servido porco no espeto e
terminou com a celebração da Missa Solene. No dia
15 o S. João do Bonfim foi celebrado com um Encontro de Ranchos e a respetiva Missa Solene. O encerramento das festas teve lugar na Associação de Moradores da Lomba, no dia 20, com a Tradicional Sardinhada Popular.
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O BONFINENSE

FESTAS DA FREGUESIA DO BONFIM

RUSGAS DE SÃO JOÃO

CERIMÓNIA DA ENTREGA DOS
CERTIFICADOS DE MÉRITO ESCOLAR

PRÉMIOS

O Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia do Bonfim, agradece todo o empenho, dedicação e esforço
de todos os participantes na nossa rusga. Sem vocês
não seria possível alcançar mais um lugar no pódio
para a nossa Freguesia. O Concurso de Rusgas 2019
organizado pela Câmara Municipal do Porto teve a
participação de sete rusgas, que desfilaram no dia 22
E de junho na Avenida dos Aliados, em representação
das 7 freguesias da cidade do Porto. O tradicional
Concurso de Rusgas teve uma assistência numerosa,
proporcionando a quem assistiu momentos de boa
disposição. O nosso muito obrigado a todos.

.
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do 4º ano das Escolas Básicas da Alegria, do Campo
24 de Agosto, Fernão Magalhães, Florinhas e da Lomba. O evento começou com a atuação do Grupo de
Cavaquinhos do Bonfim e contou com a presença do
Presidente da Junta, José Manuel Carvalho, do Vogal
do Pelouro da Educação e Cidadania Hugo Pinho e
com o Dr. Fernando Paulo, vereador da Educação da
Câmara Municipal do Porto. A Junta de Freguesia do
Bonfim felicita estes jovens alunos, fazendo votos de
um futuro repleto de novas conquistas.

No dia 26 de junho decorreu no Salão Nobre da Junta
de Freguesia do Bonfim, a cerimónia da entrega dos
Prémios e Certificados de Mérito Escolar aos alunos

A Junta de Freguesia do Bonfim, através do Pelouro
da Saúde e o Núcleo do Porto e Ermesinde da Associação Portuguesa de Reiki, no âmbito do protocolo de
colaboração existente, passaram a proporcionar aos
bonfinenses interessados, 6 sessões mensais, mais
duas do que anteriormente, desta terapia complementar, que tem como intuito proporcionar melhor
qualidade de vida à população.

No dia 12 de julho às 21h30 a Casa D´Artes receberá a
Cultura em Expansão, evento promovido pela Câmara Municipal do Porto, de Sara Barros Leitão, com o
espetáculo “Todos os Dias me Sujo de Coisas Eternas”, a partir das histórias e dos mitos das ruas do
Porto.
LABORATÓRIO DO ERRO

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO
CUIDADORES
Fruto desta parceria, na primeira quinta-feira de cada
mês pelas 14h30 reúne-se, na Junta de Freguesia do
Bonfim, um Grupo de Apoio e Partilha com o objetivo
de proporcionar a pessoas em situações similares a
CONSULTA DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANCRO partilha de experiências, dificuldades e soluções. É
um grupo aberto à população e a todos os interessaORAL
dos, a título gratuito.
O Pelouro da Saúde da Junta de Freguesia do Bonfim,
realizou, em conjunto com a Associação Portuguesa CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA

ENCONTRO DE ESTILOS NA CASA D´ARTES

O Pelouro do Emprego, Formação e Empreendedorismo promoveu um curso de Informática Básica com a
duração de 25 horas, administrado pela Professora
Lília Silva, com o intuito de introduzir a população às
novas tecnologias, nomeadamente do computador e
da internet, os quais são cada vez mais importantes
para mantermos o contacto com os nossos familiares, amigos e conhecidos.
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A Casa D´Artes do Bonfim tem sido palco de diversas
atividades culturais. Durante os meses de abril, maio
e junho recebeu 3 exposições de alunos finalistas da

Julho 2019 | Volume 3 | Número 16

A Escola Secundária Alexandre Herculano e o proCERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS DO jeto “Laboratório do Erro" apresentaram no dia 28
CONCURSO MOA NA CASA D´ARTES DO BONFIM
de junho as atividades desenvolvidas pelos alunos
No dia 07 de junho a Casa d´Artes do Bonfim foi palco no âmbito da "Rota dos Livros" durante os anos
da cerimónia de entrega de prémios do Concurso letivos de 2016/17 e 2018/19 em parceria com a
MOA de Desenho Infantil promovido pela Fundação Escola Secundária da Boa Vista em Cabo Verde.
MOA de Portugal, com o apoio da Câmara Municipal O evento decorreu no Salão Nobre da Junta de Fredo Porto. Na última semana do mês de julho, a Casa guesia do Bonfim e contou com a presença do PresiD´artes acolherá os restantes Desenhos Infantis da dente da Junta de Freguesia, José Manuel Carvalho,
Fundação Moa de Portugal.
do Vogal do Pelouro da Educação e Cidadania Hugo
Pinho e com representantes da Escola Secundária
Alexandre Herculano que estiveram envolvidos neste
projeto.

de Medicina Dentária Hospitalar (APMDH), a Unidade
Móvel de Estomatologia e Medicina Dentária
(UMEMD) e a Liga Portuguesa Contra o Cancro
(Núcleo Regional do Norte) a consulta anual de Diagnóstico Precoce de Cancro Oral, no dia 25 de junho
nas instalações da Junta.

O BONFINENSE

PROTOCOLO
DE
COLABORAÇÃO
COM
A Faculdade de Belas Artes, a Cerimónia de Entrega de
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE REIKI, NÚCLEO DO Prémios do Concurso Moa, e a exposição de fotograPORTO E ERMESINDE
fia do I Encontro de Estilos da Casa D´Artes.

O BONFINENSE

PRÓXIMOS EVENTOS.

TRICOTANDO NO BONFIM
O projeto «Tricotando no Bonfim» tem prevista a sua con-

EXPOSIÇÃO DE DESENHOS INFANTIS DA FUN- tinuidade neste ano de 2019, todas as terças-feiras das
DAÇÃO MOA
14h00 às 17h00 nas instalações da Junta de Freguesia. A
participação é gratuita e aberta a todos os bonfinenses.
A Casa D´Artes do Bonfim receberá na Sala Épica, de 20 a
26 de julho a exposição de Desenhos Infantis da Fundação ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO PORTUMOA.
GUESA DE LEUCEMIAS E LINFOMAS (APLL)

INFORMÁTICA BÁSICA

Dia 21 de Setembro no Salão Nobre da Junta de Freguesia
A Junta de Freguesia do Bonfim tem prevista a organiza- do Bonfim, no âmbito da comemoração do mês das doenção de um novo Curso de Informática Base, ainda com ças malignas do sangue.
data a definir, o qual terá a duração de 25 horas, distribuí- PASSEIO SÉNIOR.
do por 10 aulas de duas horas e meia. O curso será gratuiEm Outubro – data e Local a definir.
to e a integração em turma será realizada por ordem de
inscrição. As manifestações de interesse e a realização da EXPOSIÇÃO DE PINTURA CASA D´ARTES DO
inscrição deverá ser feita junto do Serviço Social.
BONFIM
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CAVAQUINHO

De 01 a 15 de outubro, exposição na Sala Paixão da Casa
Com o objetivo de proporcionar melhor condições de D´Artes do Bonfim do pintor da freguesia José Diogo.
acessibilidade aos Bonfinenses a atividade de ocupação
de tempos livres, a Junta de Freguesia do Bonfim acolhe, CARRINHA COMUNITÁRIA
todas as quartas-feiras à tarde, aulas livres de cavaquinho A Junta de Freguesia do Bonfim tem à disposição das insdirigidas pelo Professor Paulo Rocha. A participação e tituições e clubes da freguesia uma carrinha comunitária.
frequência das aulas tem um custo de 20€ por mês, exis- Consulte o regulamento.
tindo dois horários à disposição: das 15h00 às 16h00 para
iniciação; e das 16h00 às 17h00 para um nível mais avançaVisite a página
do. Para mais informações ou para a realização de uma
Junta de Freguesia do Bonfim:
inscrição contactar para o número 913 996 305 ou para o
email prcavaquinho@gmail.com.
www.jfbonfim.pt
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