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EDITORAL 

O QUE VALE A PENA FAZER… 

 

- Não me lembro se ouvi ou se li e, lamentavelmente, 

também não me lembro do autor que disse “O que 

vale a pena fazer, vale a pena fazer bem!”. 

A expressão, que interiorizei e subscrevo, essa 

felizmente não me esqueceu! 

Porque acredito mesmo que o que vale a pena fazer, 

vale a pena fazer bem procuro sempre ser o mais fiel 

possível ao conceito mas também com a consciência da 

relatividade quanto à nossa conceção do modo como 

entendemos que vamos fazer bem. 

Procuro sempre, com a maior honestidade, que o que 

faço seja bem feito mas, com humildade, sempre me 

questiono e procuro autoavaliar o verdadeiro e real 

atingimento desse propósito em cada caso. 

Sem ponderar, sem sequer me preocupar 

minimamente com os “críticos pela crítica” com os quais 

todos nos vamos cruzando (aqueles que geralmente 

não fazem nada… mas que se sentem suficientemente 

iluminados para criticar o que quer que os outros 

fazem) sou, pelo contrário, muito sensível e recetivo à 

crítica séria e, por isso, construtiva.  

Isso porque todos estamos certamente conscientes de 

que, por mais pensada e estruturada que seja uma 

nossa realização, sempre nela existirá uma certa 

margem de maior ou menor erro e ou falibilidade. 

Até porque, uma decisão bem estruturada num dado 

momento, pode vir a ser influenciada por qualquer 

alteração imprevisível e posterior dos pressupostos em 

que foi fundamentada. 

Porém, essa desejável sensibilidade para se reconhecer 

o risco de ter que enfrentar com naturalidade eventuais  

críticas futuras, não deverá, e a meu ver não poderá,        

servir de desculpa para não “fazermos o que vale a 

pena fazer”. 

Permita-se então que esta minha curta reflexão 

conclua que: 

Decididamente: 

• O QUE VALE A PENA FAZER, VALE A PENA 

FAZER BEM! 

Mas também e simultaneamente que: 

• O QUE VALE A PENA FAZER, HÁ QUE FAZER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Junta do Bonfim, 1ª a abrir um 
ESPAÇO DO CIDADÃO 
- O Exmo. Senhor, Presidente da Câmara do Porto, Dr. 

Rui Moreira visitou as instalações da Junta após a 
recente remodelação e requalificação e exaltou a 

importância da descentralização de serviços. Este novo 
serviço vai de encontro às necessidades das pessoas 

evitando deslocações, quando na realidade, as Juntas 
na maioria dos casos estão bem mais próximas para a 

resolução de assuntos antes apenas disponíveis na 

“Loja do Cidadão”. Foi ainda valorizada a importância da 
qualificação dos Recursos Humanos para esta área. 

Aceder ao URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=sxk8R4-

QoPY&feature=youtu.be  

 

 
 
 .Campo de trabalho internacional 

de voluntariado da SCI (Service 
Civil International) na Escola 

Alexandre Herculano. 

  
-A MEDesTU é uma associação de contacto da SCI 

em Portugal que visa promover o intercâmbio de 
voluntários através de atividades educativas, 

inclusivamente manter uma interação com a PAR  
 

O BONFINENSE 

 Coesão Social . Saúde . Educação . Cultura . Lazer. Desporto . Ambiente . Mobilidade . Empreendedorismo . Emprego . Formação . Urbanismo 

https://www.youtube.com/watch?v=sxk8R4-QoPY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sxk8R4-QoPY&feature=youtu.be
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(Plataforma de Apoio aos Refugiados), para além, 

da interação com pessoas locais. O objetivo é 
reforçar a relação entre a comunidade escolar e a 

população da cidade do Porto. A Escola Secundaria 
de Alexandre Herculano aderiu à proposta para 

colaborar e participar na resposta às novas 

realidades socioculturais. Desta feita no passado dia 
09 de junho, em parceria com a Junta do Bonfim, 

Colégio Barão de Nova Sintra, Gabinete da 
Juventude da CMP e todos os voluntários, realizou-

-se um Internacional WORKCAMP, o qual teve como 

tópico: Crianças e Jovens; Vida na Comunidade. Os 
trabalhos foram direcionados para a Restauração e 

Renovação, Arte e Consciência Social. Aceder   ao 
evento: 

https://www.facebook.com/MEDesTU/info/. 
 

 

 

 
 
CENTRO EM EXCELÊNCIA DE 
ENVELHECIMENTO ATIVO  
E SAUDÁVEL NO PORTO  
 

- A Junta do Bonfim, através do Pelouro da Coesão 
Social, participou recentemente na candidatura 

promovida pela Universidade do Porto e pela Câmara 

Municipal do Porto à Comissão Europeia no âmbito da 
European Innovation Partnership on Active And Ageing 

(EIP-AHA). Este projeto envolve diversas iniciativas em 
torno do envelhecimento ativo e saudável. O Consórcio 

Porto4Ageing, é composto por mais de 70 

organizações, sendo na sua maior parte oriunda da 
área metropolitana do Porto e norte de Portugal. A 

parceria é composta por decisores políticos e 
prestadores de cuidados de saúde, universidades e 

centros de investigação, empresas e indústria e, 
sociedade civil. 

 
 
 
 

 

 

PROGRAMA HABITAR 
 
- Desde o mês de abril que a Junta tem aberto ao 

público e aos Bonfinenses em particular um gabinete de 

apoio direcionado para soluções ao inquilino, ao 
proprietário e a profissionais da construção civil para 

recuperação de habitações em estado de degradação. 
Esta ação conta ainda com o apoio da CM Porto. A 

intenção deste Projeto está no aproveitamento e 

recuperação do património habitacional local. Visa 

ainda a informação sobre os programas públicos de 

incentivo à reabilitação da habitação degradada. 
 

 
PASSEIO DE CONVÍVIO SENIOR 
-2016 
- Num contexto social, vocacionado para 

pensionistas e reformados da nossa Freguesia, a 

Junta, através do Pelouro da Coesão Social, 
proporcionou no passado dia 19 de maio um passeio 

a Valença do Minho. Este evento tem como principal 
objetivo fomentar o convívio e propiciar momentos 

de lazer para as pessoas. Após a visita à cidade  
 

 

 

https://www.facebook.com/MEDesTU/info/
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histórica, dirigiram-se para Vila Meã, em Vila Nova 
de Cerveira. Pelas 12h30, foi servido um almoço a 

mais de 500 pessoas, no Restaurante “O Braseirão  
do Minho”. Durante a tarde, houve música ao vivo e 

no final do dia serviu-se um pequeno lanche. Mais 

um dia para recordar. 
 

 
 

2 ª EDIÇÃO “DOCE BONFIM” 

 
- A Palavra de Ordem - " Quem tem Boca Vai ao 

Bonfim" - Mostra de Doçaria Bonfinense. 
Foi no dia 21 de maio que, a Comissão Social de 

Freguesia do Bonfim organizou a segunda edição  

“DOCE BONFIM", que teve lugar no Claustro da 
Biblioteca Pública Municipal do Porto. As pastelarias 

do Bonfim tiveram mais doces para dar e vender, 
por isso, durante todo a tarde daquele sábado, 

bocas adoçaram, bocas cantaram e bocas contaram 

a um grande número de curiosos. Afinal de contas, 
de que massa é feita esta Freguesia da Invicta! O 

programa contou com o Coro da União de 
Freguesias do Centro Histórico do Porto, a Escola de 

Música da Paróquia do Bonfim. Atuou o grupo 
Musical - Qualificar para Incluir, que apresentou o 

teatro “Submarino Amarelo”, o Coro do Centro 

Social das Antas, o Super Coro da Escola de Música 
Valentim de Carvalho e atuaram ainda, o Grupo de 

Hip-Hop do Lar do Livramento. Também tomaram 
parte neste evento o grupo musical da ACAPO, 

histórias e Poemas contados sobre o Bonfim, por 

Maria de Lourdes dos Anjos e por fim, a Orquestra 
Comunitária “Mundo em Campanhã”. Fica a 

promessa de que a 3ª edição voltará no próximo 
ano. 

 
 

 

 

 
 

    
CICLO DE TEATRO- BONFIM AO PALCO 
  
- O Pelouro da Educação, Cultura e Lazer, organizou 

durante o mês de abril um “ciclo de Teatro” 

apresentado no Salão Nobre da Junta do Bonfim, 
com o apoio do Teatro Art`Imagem. Foram 

apresentadas várias peças de teatro, workshops e 
documentários. Colaboraram neste evento, a 

Associação “Qualificar para Incluir”, com a peça de 

teatro “O – Submarino Amarelo”. A Associação 
Cultural Porto D`Artes, apresentou a peça de teatro, 

“Amor Reverso”. O Teatro Art`Imagem exibiu a peça 
“Um Punhado de Terra”. A GAEDE – Colégio D. Dinis, 

apresentou a peça de Teatro, “Civilização”. A PELE, 

apresentou o Documentário, “Passo a Passo”. O 
workshop de Marionetas teve lugar no átrio da 

escola, EB1 do edifício da Junta tendo sido 
conduzido pelo “Teatro de Ferro”. Marionetas foram 

criadas a partir de galhos de árvores e outros 
materiais recicláveis.  

 

     
35º Ano - FAZER A FESTA – Festival 
Internacional de Teatro  
- No passado dia 24 de abril o Salão Nobre da Junta, 
recebeu o encontro de artistas e companhias de 

teatro. Os quais, durante trinta e cinco anos 
determinaram neste contexto o rumo do Festival.  
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Foram desenvolvidos vários temas pelos presentes, 

entre os quais as diferentes épocas, os contextos 
em que decorreu o Fazer a Festa, e os 

constrangimentos teatrais, culturais, políticos e 
sociais. Em suma, uma vida de trabalho em prol da 

comunidade portuense e nacional, no continuar na 

procura de soluções e novos caminhos para o 
futuro, para que a festa continue. No dia 25 de Abril, 

o Teatro Art`Imagem apresentou a peça “Quantos 
Leminskis Cabem Aqui”, de Paulo Leminski, criação 

de Bruno Boaro - São Paulo – Brasil.  Peça que passa 

pela fusão de culturas e sotaques de dois países, 
dando corpo e voz a um labirinto de múltiplos 

sentidos. 

 

   
 

 
 

 
- No dia 25 de abril, pelas 18h30 houve o encontro 

aberto à comunidade teatral da cidade do Porto no 
Salão Nobre da Junta, que contou com a presença  

de vários representantes de Portugal, Brasil e 

Galiza, da Associação a Poliedro – Associação 
Informal de Festivais de Artes Performativas. 

Fizeram parte, MIT – Mostra Internacional de Teatro 
de Ribadavia – Galiza – Roberto Pascoal. Festluso – 

Festival de Teatro Lusófono, de Teresina, Piauí – 

Brasil- Francisco Pellé (Harém Teatro). Periferias – 
Festival de Artes Performativas de Sintra, João Mello 

Alvim (Chão de Oliva). Fita – Festival Internacional 
de Teatro do Alentejo, Antonio Revez. Festibero – 

Festival Ibero-Americano de Teatro de São Paulo, 
Brasil, coordenado por Adriana Belic.  

 

- Projeto incluído no programa 
Cultura em Expansão que, em 

parceria com a Junta do Bonfim 
e demais organismos locais, tem 

vindo ao longo do ano a fazer 

chegar o cinema aos cidadãos da 
cidade do Porto. 

 
 

 
Neste âmbito tem-se contado com o apoio logístico 

local na apresentação das peliculas, da Associação 
de Moradores da Lomba, do Sporting Club de São   

Vitor e da Escola Praça da Alegria. Cinema, 
Conversa, Petiscos e bons momentos de lazer e 

cultura não faltaram.  

 
 

 

  

 

PÔR O BONFIM NO MAPA DA   
CIDADE 

 
- Esta em curso um projeto para reabilitar, dinamizar 
e promover a freguesia: “Explore Bonfim”. Com a 
colaboração de dois licenciados em turismo, Hélder 
Barbosa e Daniela Alves, foi criado o Explore Bonfim 
para que, qualquer pessoa que pretenda participar 
nos eventos a decorrer na Freguesia, os encontre 
no site, www.Explore Bonfim.pt e no facebook ou 
site eletrónico da Junta, www.jfbonfim.pt. Ambos os 
sites têm uma newsletter de acesso à agenda dos 
eventos semanais em curso da freguesia. É de 
salientar a elaboração de um roteiro da freguesia, a 
criação de quatro circuitos turísticos centrados no 
património local e ainda visitas guiadas.  
 
 

 
ENTREVISTA DO  
PRESIDENTE  
DA JUNTA 
 
 
 
- O Senhor Presidente da Junta, deu uma entrevista à 
Rádio Festival (Porto D ‘Honra), que foi transmitida no 
dia 17 de abril pelas 12 horas. Foi abordada pelo Senhor 
Presidente a sua estratégia de atuação em curso, 
referindo as ações nas diferentes áreas como a Coesão 
Social, a Formação e o Empreendedorismo a Cultura e 
Lazer e os cuidados voltados para Saúde, Ambiente e 
Via Pública. A Entrevista teve uma duração aproximada 
de 60 minutos. Para mais detalhes consulte, 
www.jfbonfim.pt 
 
 

 

ENCONTRO ABERTO - Apresentação 
de Festivais Internacionais de Teatro. 
 
 

http://www.jfbonfim.pt/
http://www.jfbonfim.pt/
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SPEAK - INTERCÂMBIO DE LÍNGUAS E 
CULTURAS 
 
-Têm tido um papel fundamental para todos os que 
pretendem aprender línguas: Portuguesa e Estrangeira! 

Com o apoio da Junta de Freguesia do Bonfim e o 
Centro São Cirilo, “SPEAK”, é já um elo forte na relação 

da formação multicultural através daqueles que se 

inscrevem como formadores e dos que pretendam 
obter o domínio da língua Portuguesa e/ou 

estrangeiras. Mais informações, Blog, SPEAK: 
htt://blog.speak.social/speak-porto/ 

 

 
 

XXIII FEIRA DA SAÚDE DO PORTO 
 
- A Junta de Freguesia do Bonfim através do Pelouro 
da Saúde e Apoio Social, organizou no passado dia 

18 de maio, a "XXIII Feira da Saúde do Porto”, 

subordinada ao tema, “Diabetes". O programa foi 
elaborado pelo Senhor Dr. António Pais, Secretário do 

executivo e Vogal do Pelouro da Saúde e Apoio Social, 
que teve lugar na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro das 

10h00 até as 16h00. A feira contou com a participação 

de todos os Agrupamentos de Escolas da Freguesia do 
Bonfim, ACES - Porto Oriental e ainda outras 

Instituições e Organismos Públicos, nomeadamente; 
Corpo de Proteção Civil da Câmara do Porto, Policia de 

Segurança Pública, Bombeiros Voluntários Portuenses, 
Associação de Medicina Dentária Hospitalar, 

Universidade Fernando Pessoa, através da sua Unidade 

Móvel de Medicina Dentaria. Foram desenvolvidas 
várias atividades      lúdicas, prestação de informação e 

esclarecimentos sobre o tema promovidos pelas 
entidades presentes. 
 

 
 

 

 
               FESTA DA CRIANÇA  
         “O meu lugar no mundo” 
 

- No dia 14 de maio, a Junta de Freguesia organizou 
pelas 10 horas, uma festa dedicada à criança, que 

teve lugar no átrio da escola EB1 Campo 24 de 
Agosto. O evento teve o apoio do Pelouro da 

Educação, Cultura e lazer. Fizeram parte da 

animação do evento, o Senhor Professor, Inácio 
Pignatelli, acompanhado à guitarra e à viola pelos 

músicos aderentes. Durante a festa, foram recitados 
alguns poemas infantis, histórias contadas, musicas 

cantadas. Dentro do programa educativo, varias 
crianças participaram em danças e jogos 

tradicionais. Também houve cinema, com a 

apresentação do Filme mudo de Charlie Chaplin, “O 
Garoto de Charlot”. 

 

 
 
UM TÚNEL SOB O 
DOURO - Lendas do 

Porto -- O Tripeiro 
 
- O Salão Nobre da Junta 

de Freguesia do Bonfim, 

recebeu no dia 11 de 
maio, pelas 21h30, o 

Historiador, Joel Cleto. O 
tema debatido, foi a 

discussão da necessidade 
de se criar uma passagem 

sob as águas do Rio 

Douro que ligassem a 
cidade de Vila Nova de Gaia ao Porto. Consta-se que 

existe já há vários séculos uma passagem, mas até 
à data, continua sem se provar a sua verdadeira 

existência.  
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INAUGURAÇÃO DA IPSS - 
SENHOR DO BONFIM  
- O Bonfim pretende que este projeto continue a 
facultar respostas sociais dirigidas a crianças e 

idosos da Freguesia. No dia 8 de junho, o Senhor 
Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira, a 

Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, 

Dra. Cláudia Joaquim, o Presidente da Junta de 
Freguesia do Bonfim, Sr. José Manuel Carvalho e a 

Dra. Graça Lage, Presidente do Senhor do Bonfim 
inauguraram as instalações daquela IPSS na rua 

Padre António Vieira. A instituição dispõe de várias 

valências, desde creche para crianças, um lar para 
idosos, um centro de dia para idosos e um serviço 

de Apoio Domiciliário. Já esgotada a lotação à data 
da abertura, a Sra. Presidente da Associação - 

Senhor do Bonfim, Dra. Maria da Graça Lage, 

anunciou que irão procurar novas formas de 
financiamento para poder responder às solicitações, 

principalmente ao nível da terceira idade. O 
financiamento da obra foi através do programa PARES 

II, com um custo global de cerca de um milhão e 
trezentos mil euros. A comparticipação da Junta rondou 

os sessenta por cento daquele valor. Trata-se de um 

edifício equipado para cumprir as necessidades a nível 
social com qualidade e boas condições de conforto aos 

utentes. Para além das respostas ao nível social, a 
instituição ajudou a criar cerca de duas dezenas de 

postos de trabalho diretos.  
Para aceder ao vídeo através do 
URL.https://www.youtube.com/watch?v=sxk8R4-

QoPY&feature=youtu.be 

 

 

 

 
URBANIZAÇÃO DAS EIRINHAS   
BONFIM 
- O Senhor Presidente da Câmara do Porto, no passado 

dia 18 de maio, deslocou-se às EIRINHAS – Bonfim, 
para apresentar o projeto de urbanização que terá lugar 

nessa mesma zona degradada. O projeto conta com 5,8 
milhões de euros de dinheiros públicos, que serão 

articulados com o fundo imobiliário do Bairro do Aleixo. 

O Senhor Presidente assegurou que os trabalhos 
começarão brevemente, junto ao Hospital Joaquim 

Urbano. A intervenção será dirigida em duas fases. A 
primeira corresponde a um loteamento, na metade sul 

da área a intervir, e integra terrenos municipais e 
privados. Nesta fase serão construídos 48 fogos a 

custos controlados, integrados no Fundo Especial de 

Investimento Imobiliário Fechado Invesurb (conhecido 
como o Fundo do Aleixo). Para além da habitação de 

promoção pública, a primeira fase contempla a 
constituição de três lotes para habitação unifamiliar de 

promoção privada e um pavilhão desportivo polivalente. 

A segunda fase compreende a ligação à Rua das Goelas 
de Pau, junto do Hospital Joaquim Urbano, e integra a 

construção de habitação coletiva e espaços verdes.” 
 

 
FESTA DE SANTO ANTÓNIO DA 
ESTRADA DO BONFIM      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sxk8R4-QoPY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sxk8R4-QoPY&feature=youtu.be
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- O Pelouro da Educação, Cultura e Lazer, programou 
uma série de eventos que aconteceram no dia 11 de 

junho para a festa de Santo Antoninho da Estrada onde 
teve lugar a 1ª Corrida de Carrinhos de Rolamentos do 

Bonfim. Este evento contou com a participação dos 

Escuteiros, Equipas formadas pela Associação de 
Moradores da Lomba e Colégio Barão de Nova Sintra. 

Também fizeram parte a AMI – Porto de Abrigo. A 
corrida terminou com a distribuição de prémios para o 

1º Lugar e para o Carrinho Mais Original. Distribuíram-

se ainda medalhas de participação. Animaram a festa, 
o Rancho Folclórico do Porto, o Grupo de Cantares 

Serões da Aldeia – Club Fenianos Portuenses, a Tuna 
Académica Feminina de Medicina do Porto e o Grupo de 

Dança da Associação Porto D´Artes. De realçar a 
mostra de artesanato de diversas organizações locais. 

Pelas 19h00, teve lugar uma Missa Solene na Igreja do 

Bonfim. 
 

 
EXPOSIÇÃO - “Diversidades” 

 
- Estiveram patentes no Salão Nobre da Junta do 
Bonfim, as pinturas do artista de artes plástica, 

autodidata, Sr. José Diogo, durante os dias, 20 a 31 
de maio. A Inauguração contou coma presença do 

Presidente da Junta, do Vogal da Educação Cultura 

e Lazer, Professora de Pintura da Galeria de Arte, 
Geraldes da Silva, Lda. Na abertura foram dirigidas 

palavras de apreço ao pintor pelo seu trabalho de 
dedicação à pintura.  

 

 

      FEIRA SOLIDÁRIA DO BONFIM 
- Todos os segundos sábados de cada mês, 
organiza-se a Feira de Velharias, no Largo Soares 

dos Reis. Desta feira resulta uma doação de bens  

alimentares distribuídos posteriormente a pessoas 
da freguesia com dificuldades economias. 

 
 

 
 

  
ELES MERECERAM 

PREMIO DE MERITO ANO LETIVO 
2015 / 16 

- Realizou-se no dia 20 de junho pelas 18h30, no Salão 

Nobre da Junta a entrega dos Prémios de Mérito aos 

alunos das EB1 da Freguesia. Estiveram presentes para 
alem dos contemplados, os Diretores, Coordenadores 

de Escola, familiares e amigos. Presidiram à entrega dos 
prémios o Presidente da Junta, o Vogal da Educação e 

os Senhores Diretores dos Agrupamentos de Escolas da 

Freguesia.  

 

 
          LABORATÓRIO DO ERRO  
 
- No dia 21 de junho pelas 18h00 teve lugar no Salão 

Nobre da Junta do Bonfim, a apresentação do trabalho 
desenvolvido sobre a participação cívica “ativa” dos 

jovens. Este programa foi realizado durante o presente 

ano letivo e envolveu diversas parcerias entre as quais da 
Junta Freguesia do Bonfim, InComunidade – Cooperativa 

de Solidariedade Social e os Agrupamentos Escolares da 
Freguesia. A base fundamental deste projeto direciona- 

 -se objetivamente ao fomento do empreendedorismo na 
freguesia, e à promoção da empregabilidade e a inclusão 

de jovens dos 15 aos 30 anos em situação de 

vulnerabilidade.  
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CONCURSO DE CASCATAS SANJOANINAS 2016 

 
- A Câmara do Porto promove todos os anos o concurso 
de montras e cascatas sanjoaninas. A Associação de 

Moradores da Lomba, não fugindo à tradição, de novo se 

preparou para tentar arrecadar o melhor prémio o que 
veio a conseguir tendo terminado com a atribuição do 1º 

Lugar. Os parabéns da Junta à Associação de Moradores 
da Lomba. 

     URBANISMO – AMBIENTE - MOBILIDADE 
- Tem sido uma preocupação constante a manutenção, 
reparação e aplicação de melhorias na via pública. O 

Pelouro do Ambiente, no cumprimento das suas 
competências, ao longo do ano vai recebendo 

informações dos bonfinenses relativamente aos 

problemas que vão surgindo, tanto na via pública como 
a nível habitacional e ainda na área da mobilidade. Em 

resposta aos mais diversos apelos dos fregueses, tem-se 
procurado satisfazer as necessidades mais prementes 

em articulação com a CM Porto. Mereceram particular 

atenção a sinalização das passadeiras para peões, 
nomeadamente na Av. Fernão de Magalhães, Rua do 

Bonfim, Barros Lima entre outras. O Senhor Vogal do 
Pelouro, tem seguido as obras em curso no Monte Tadeu. 

Também se tem insistido na procura de soluções para 
melhoramento do transito na Freguesia, nomeadamente 

nas Ruas de Nova Sintra e Formiga e ainda Travessa da 

Formiga. Quanto às questões de mobilidade e da 
segurança, também são particular preocupação a 

merecer a atenção pelo Pelouro. 

PROGRAMA BONFIM CONFORTO 
- Continua sendo uma preocupação por parte da Junta 

de Freguesia, através dos Pelouros da Coesão Social e 
do Ambiente, manter o apoio a utentes carenciados. O 

Bonfim Conforto, neste ultimo trimestre prestou 
serviços de lavandaria e banhos a mais de uma dezena 

utentes.  

DESPORTO EM FORMA NA FREGUESIA 
- O Pelouro do Desporto da Junta tem acompanhado 

regularmente as atividades dos clubes locais 

nomeadamente com apoio protocolado. O 
acompanhamento do projeto da Escola Secundária 

Alexandre Herculano, na prática de voleibol masculino 
integrado no Desporto Escolar, tem sido assegurado na  

 

 
perspetiva de atrair mais e mais alunos interessados na 

modalidade. A necessidade de um pavilhão 
polidesportivo local, tem sido uma preocupação 

constante deste Pelouro, pelo que o plano projetado 
para a requalificação das Eirinhas abrirá melhores 

perspetivas para a prática desportiva na Freguesia.  

 

 
    RUSGAS DE SÃO JOÃO DO PORTO 
- Este ano as Rusgas de São João tiveram lugar na 

Praça da Batalha, no passado dia 25 de junho pelas 
20h00. Participaram no Concurso, sete freguesias 

da cidade do Porto. Em representação da Freguesia 

do Bonfim esteve o Sporting Club de S. Vitor, 
vencedor do ano passado. Este ano o tema foi, "O 

Bonfim e as suas Mulheres", tendo obtido um 
honroso 3º lugar. Os Parabéns da Junta! 

       

As receitas da D. Silvina 

Peixe: 
 Bacalhau cozido com todos 

Ingredientes (4 pessoas): 
• 4 postas de bacalhau bem demolhado; 

• 5 batatas grandes; 
• 4 ovos; 

• 1 molho de grelos;  

• Sal q.b..  

Modo de preparo:  
Cozer os alimentos, primeiras as batatas, depois 
quando estiverem a ficar quase cozidas, acrescentar 

o sal, os ovos, depois o bacalhau e os grelos. 
Servir com azeite. 

 

             PRÓXIMOS EVENTOS 

IIIº TRIMESTRE -Julho a Setembro 

- Festa de Santa Clara - 1º Domingo de Setembro. 

 

SIGA-NOS ATRAVÉS DE 
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