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EDITORIAL 

ELEIÇÕES - DIREITOS E DEVERES 
 
Estamos ainda no rescaldo das eleições para a 
Assembleia da República realizadas em Outubro 
passado e configura-se, a muito curto prazo, a 
eleição para a Presidência da República. 
A realização de eleições regulares para a escolher 
aqueles a quem conferimos a responsabilidade de 
gerir a vida da comunidade é, felizmente, um 
direito consagrado a todos os cidadãos mas que, 
infelizmente, não é por todos considerado e 
assumido também como um dever. 
Esse tipo de comportamento está infelizmente 
tão generalizado que quase se poderia considerar 
humana a tendência para revindicar com toda a 
veemência aquilo que se considera direitos 
esquecendo ou ignorando a responsabilidade de 
cumprir com os inerentes deveres. 
Votar não deverá pois ser considerado apenas 
como um direito mas também e sobretudo como 
um dever, fazendo parte intrínseca da nossa 
obrigação de cidadania ativa, escolhendo e 
assumindo. 
Esse dever de cidadania não se esgota porém no 
momento do voto. Respeitando as diferenças 
entre as várias opções votadas, e 
independentemente do resultado apurado ser 
mais ou menos ajustado com as legítimas 
convicções pessoais, continua a ser um dever de 
todos os cidadãos conscientes o exercício da 
crítica construtiva e, sempre que possível 
participativa, relativamente ao desempenho dos 
eleitos. 
Quanto aos eleitos exige-se também que, 
exercendo o direito que lhes foi confiado, o 
façam cumprindo o dever de respeitar no seu 
mandato os seus programas e promessas 
eleitorais, privilegiando sempre os reais 
interesses da comunidade com evidente renúncia 
por quaisquer outros. 
Só através dum ciclo que assuma, adote e 
pratique simultaneamente os direitos e os 
deveres,  poderemos  construir  um  modelo   de  
Sociedade progressivamente mais participado, 
mais justo, mais equilibrado e mais solidário. 
 

                                             Feliz 2016 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

VÁRIOS SERVIÇOS NUM 
 ÙNICO ESPAÇO 

 
No dia 2 de Novembro, às 08h30, a Junta de 
Freguesia do Bonfim, iniciou um novo serviço de 
apoio ao Cidadão - Espaço do Cidadão.             
Os serviços contam com uma  equipa  de trabalho 
que obteve formação profissional, patrocinada         
pela AMA (Agência para a Modernização 
Administrativa)  e  ainda  pela  Câmara  Municipal 
do Porto. Estes serviços contam já com uma 
adesão substancial.  
 
 

CASA DAS ARTES DO BONFIM- AVENIDA 

FERNÃO MAGALHÃES 
 
O plano para a criação da casa das artes já esta 
em execução. A Câmara Municipal do Porto está 
a preparar a requalificação do edifício.  
Após a requalificação irá dar-se início a diversas 
atividades culturais, estando em vista uma 
parceria com a faculdade das Belas Artes e ainda 
com outras instituições de ensino da área 
cultural.  
 
         EXPLORE 
             BONFIM 

   
 
A Freguesia do Bonfim já esta a desenvolver 
esforços no sentido de ser colocada no Mapa 
Turístico da Cidade. A marca já está registada e 
com este trabalho a Junta tem disponibilizado 
informações sobre os eventos da freguesia, que 
ocorrem diariamente e semanalmente através dos  
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sites: www.jfbonfim.pt, www.explorebonfim.com  
e Facebook. Com o projeto já foram realizadas 
diversas ações turísticas locais, nomeadamente 
passeios pela Freguesia destinados a seniores,        
a outros grupos etários e ainda a outras 
multiculturalidades. Promete mais na Promoção  
da  Freguesia  Bonfinense  e  da  cidade,  visando 
a expansão informativa da região a nível 
Internacional. 
 
 

APOIO ESCOLAR                      
ESTÁGIOS e FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
 
A junta de Freguesia tem vindo desde algum 
tempo a esta parte a proporcionar na área 
social diversos estágios profissionais a 
jovens estudantes. Estes estágios visam 
atribuir novas competências a jovens em 
início de integração no mercado de trabalho. 
A ação tomada neste domínio tem contado 
com a participação da Universidade Lusófona 
- atribuído a dois estagiários, Escola Superior 
de Educação - atribuído a quatro estagiários, 
ISPGAYA – atribuído a um estagiário e IEFP 
que conta com três estagiários em formação 
profissional (Geriatria).   
 
 
 

PROGRAMA “ Já Te Explico” 
 
É  um  programa  protocolado  entre  a   Junta   
de Freguesia e o Agrupamento das Escolas 
Alexandre Herculano para apoio de explicações 
de Matemática (2º ciclo) a alunos carenciados. 
Este apoio tem como principal função, uma 
maior aproximação ao estudo para que os 
alunos tenham uma melhor relação com a 
disciplina e obtenção de melhorias no seu 
conhecimento.    
 
 
 

INCOMUNIDADE 
 
Em colaboração com a Cooperativa de 
Solidariedade Social -“Incomunidade” a 
Junta de Freguesia apoia varias atividades 
integradas no programa “ O meu lugar no 
Mundo ”, dedicadas a alunos do primeiro  
 
 
 

ciclo, principalmente a jovens carenciados. 
Esta atividade procura incentivar os alunos 
para que se sintam integrados num espaço 
escolar mais interativo.  
 

 

 
 

COMEMORAÇÕES  DO 5 DE OUTUBRO 
 

Deslocaram-se  ao Cemitério Prado do Repouso, 
diversas individualidades para  homenagem aos 
republicanos, no Oriente Eterno. Depositaram  
uma coroa de flores no túmulo de José Joaquim 
Rodrigues de Freitas (1840 –1896). Pelas 18 
horas na Junta de Freguesia do Bonfim hasteou-
-se a bandeira nacional, acompanhada do Hino 
Nacional.  Depositou-se   uma coroa de flores 
junto  da  estátua  de  Afonso  Costa,   situado 
no Campo 24 de Agosto. Pelas 18h30m houve  
Sessão   Solene,   no   salão   nobre   da  Junta    
de Freguesia do Bonfim, encerrando-se as 
comemorações com um Porto de Honra. 
 

 
“ BONFIM-CULTURA EM MOVIMENTO ” 

 

Neste ultimo trimestre, a Junta de Freguesia, 
através do pelouro da cultura, apresentou aos 
Bonfinense e a todos os seus visitantes, um   
diversificado programa de atividades culturais, 
que tiveram lugar no Salão Nobre da Junta e em  
diversas coletividades, associações, escolas e 
outras instituições e organismos da Freguesia, 
com o apoio e participação da Junta. 
Estas  atividades  foram oportunamente divulga- 
das  em diversos  locais e  anunciado no site da 
Junta, www.jfbonfim.pt, nos Expositores do Átrio  
 
 

http://www.jfbonfim.pt/
http://www.explorebonfim.com/
http://www.jfbonfim.pt/
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da Junta e ainda no Boletim Informativo, 
TrimestraL.                    
 

 
 
No espaço da escola da Praça da Alegria, 
o Cineclub  Nomada ,  pelas  nove  e  
meia,  tem vindo a  projetar uma série de 
fi lmes às Quintas Feiras.  Este t ipo de 
evento é patrocinado pela CM Porto e 
conta com o  apoio da Junta e de outras 
e entidades locais.  Projeto incluído no 
programa cultural em expansão. A 
entrada é l ivre. 
 
 

 
 

FESTIVAL MULTICULTURAL 
 
A Praça da Alegria, viveu Oito Horas ininterruptas 
com o “ Festival Multicultural”. A organização 
deveu-se à  Junta de Freguesia e, com o apoio 
de, “Incomunidade - Cooperativa de Solidarie- 
-dade Social - CRL”. O evento foi decorado com 
diversas iguarias e peças de artesanato de 
artistas locais. A  festa recebeu ainda  vários  
grupos multiculturais com trajes e danças, 
oficinas teatrais, que o público acolheu com 
entusiasmo. É de realçar a distribuição do Roteiro 
Turístico Local que pretende realçar as 
características  da  freguesia. 
    
 

CASA DOS AÇORES -  NORTE 
 
Na  Rua do Bonfim, o “Quinteto de Sopros 
da Orquestra Académica Portuguesa” 
atuou nas instalações desta instituição  
para a comunidade  de sócios e bonfinen- 
ses. Este evento cultural contou com o  

apoio da Junta de Freguesia atraves do 
Pelouro da Cultura.  
 

 
            EVOCAÇÃO  de 3 POETAS 
 
O salão Nobre da Junta, no dia 9 de outubro, 
pelas 21h30, esteve aberto ao público para 
apresentar a Evocação de “3 Poetas à Tona 
de Àgua”. Foi apresentado pelos oradores,  Júlio 
Couto e o Professor Inácio Pignatelli. Uma sumula 
das biografias de António Nobre, Guerra 
Junqueiro e Eugénio de Andrade. Houve também 
momentos de poesia declamadas pelos oradores. 
 

 
 

FIMP´15  
Integrado no festival de Marionetas  do Porto – 
FIMP`15, nesta edição foram apresentadas nos 
principais teatros da cidade uma série de 
atividades. A Junta de Freguesia também se 
enquadrou neste programa e,  nos  dias 12 e 14 
de Outubro, apresentou no Salão Nobre duas 
peças cinematográficas-documental, dedicadas 
às “ Marionetas do Mundo” 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TEATRO – O BAIRRO 
Em colaboração com o grupo de teatro 
TIPAR , a Junta de Freguesia, no dia 16 
de Outubro  apresentou no Salão Nobre  
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a peça de teatro “O Bairro”. Uma sátira 
ao relacionamento entre o inqui l ino e a 
Gestão administrativa camarária e ao   
caracterist ico  modo de vida local .  

           
CONCERTO DE 
JAZZ 
 
A 17 de Outubro a 
Junta de Freguesia 
foi palco para o 
Concerto de JAZZ 
com Paulo Jorge 

Alexandre “ And The Free Jazz Company”, 
acompanhado de Ove Volquartz, Ulisses Teixeira, 
Guilherme Carmelo e José Pereira. Baseado no 
Circuito de Improvisação do Porto – “Culto 
Cilcuito”. 
 

 
Musical “ALMA NOSSA”  

 
O agrupamento musical  “ALMA NOSSA”, atuou  
no salão nobre da Junta no dia  30 de Outubro  e 
apresentou ao público um  espetáculo de música 
tradicional Portuguesa. A Associação de 
Moradores da Lomba, também acolheu este 
grupo musical  nas suas intalações e o público 
assistente reviveu tempos passados em franco 
convívio.  
 

      
 
PASSEIO A BARCELOS - SÉNIORES DA 
FREGUESIA 
No dia 24 de Outubro, a Junta  uma vez mais 
proporcionou aos seniores da Freguesia um  

passeio de Convívio e Lazer. O destino foi até à 
cidade de  Barcelos. O almoço, acompanhado de 
musica tradicional, teve lugar na Quinta do 
Carvalho. Não faltou convívio e boa disposição. 
  

 
 
  TEMPO DO CORPO – TEATRO RIVOLI 

 
Os seniores  do Centro de Convívio e Centro de 
Dia do Bonfim, no dia 27 de Outubro, com o apoio 
da Junta, deslocaram-se para  representar no 
Teatro Rivoli. Paticiparam no projeto o“Tempo do 
Corpo“.  Uma criação baseada na dança 
contemporânea, interpretado por pessoas 
maiores de 65 anos. Um trabalho   de Sofia Silva. 
 
 

 

TEATRO - Biografia de Almeida Garret  
 
O Rancho Folclórico do Porto, a 30 de outubro, 
apresentou no Salão Nobre da Junta  a 
reconstituição teatral  da obra biográfica do  
escritor  e dramaturgo, Almeida Garett. O seu 
vasto elenco proporcionou ao público momentos 
cénicos de gabarito, onde não faltou aplausos. 
A casa encheu  com diversas individualidades e 
com o público Bonfinense. 
 
 
MAGUSTOS NAS ESCOLAS  
 
No dia 11 de Novembro, com o apoio da Junta de 
Freguesia as escolas básicas da Freguesia come- 
 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOg9_sq_TJAhXDPBoKHRFKBvgQjRwIBw&url=http://www.porto.pt/noticias/maiores-dao-corpo-a-espetaculo-no-rivoli&psig=AFQjCNGUM3yJZBrOsoKgSsWwv1sTMGobkg&ust=1451041170294097
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moraram o dia de São Martinho. Professores e 
assistentes, programaram um dia especial para  
as crianças. Castanhas e travessuras não 
faltaram. 
 
 
LEILÃO DE LIVROS ANTIGOS - Salão Nobre 
da Junta 
 
Na segunda semana de 12 a 14 de Novembbro, 
a livraria Manuel Ferreira, expos inumeros livros 
usados, antigos e contemporaneos. 
No dia 14 pelas 15 horas houve leilão para todos 
os interessados. 
 
 

 
 

TEATRO PARA OS ALUNOS 
DA FREGUESIA 

 
Nesta época Natalícia, o Pelouro da Educação, 
Cultura e Lazer, da Junta de Freguesia do Bonfim 
proporcionou uma sessão de Teatro para os 
alunos das Escolas Básicas  da Freguesia. As 
sessões tiveram lugar no Salão Nobre da Junta.  
De manhã e de tarde foi apresentada a peça de 
teatro "SONHOS E LEMBRANÇAS DE GALEANO”, 
pelo Grupo  teatral Art´imagem. 
 
 

 
 

COMEMORAÇÕES DO 174º ANIVERSÁRIO 
DA FREGUESIA DO BONFIM 

 

No dia 11 de Novembro pelas 10 horas, a Junta 
comemorou  os  seus  174  anos  de  existência 
Iniciou-se  as  atividades comemorativas com o 
hastear da bandeira. 
Pelas 21h30, o grupo de teatro Art´imagem, 
apresentou no Salão Nobre da Junta a peça 
teatral, “Bem Mar Mequer”, uma obra de Mia 
Couto.   
 
 

 
  

FEIRA DO LIVRO - SALÃO NOBRE DA 
JUNTA DE FREGUESIA O BONFIM 

 
A Junta, cedeu o Salão Nobre para mais uma feira 
do livro que teve lugar no dia 30 novembro. 
Durante a tarde foram declamados poemas  e 
textos curtos de  diversos autores portugueses e 
de diversas edições. Leitura de Textos Literários, 
“Que Até As Crianças Devem Ouvir”, ditos e 
selecionados por, Isaque Ferreira, também atuou 
o grupo musical Sopa de Pedra. 
 
 
 

 
 
FEIRA SOLIDÁRIA DE ANTIGUIDADES – 
BONFIM 
 
A Feira Solidária do Bonfim, vem marcar uma 
nova referência local . Este evento tem como 
objetivo final, o usufruto das receitas para fins 
de solidariedade social. 
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Está instituído que esta será realizada todos os 
segundos sábados de cada mês, no Largo Soares 
dos Reis 
 
 

 
 
SIMULACRO DE INCÊNDIO NO METRO 
6 DEZEMBRO 2015 
 
A estação do Metro do Campo 24 de Agosto 
acordou com um simulacro de incêndio onde 
estiveram envolvidas várias entidades de socorro 
e emergência, como a Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, Comando Distrital de Operações e 
Socorro, Metro do Porto, Departamento Municipal 
de Proteção Civil, Batalhão de Sapadores 
Bombeiros, Polícia Municipal, Polícia de 
Segurança Pública, Instituto Nacional de 
Emergência Médica, Bombeiros Voluntários do 
Porto e Bombeiros Voluntários Portuenses. 

 
 

 
ULTIMO DIA DOS 18 MORADORES NO 
BAIRRO S. NICOLAU  
 
Vencida mais uma etapa de apoio social ao 
Cidadão na  Freguesia do Bonfim. 
Oito famílias, as que restavam, do Bairro de S. 
Nicolau, foram realojadas em bairros Sociais. 
O processo foi cuidadosamente preparado pela 
Câmara do Porto, com o apoio do IHRU - Instituto 
de Habitação e Reabilitação Urbana. A 
transferência foi feita para o Bairro de Contumil. 
 
 
 

PROJETO – “CONFIAR” 
È um projeto integrado de apoio  ao cidadão  e 
que procura ajudar  nas  mais  diversa  questões   
sociais em que se encontram por exemplo, 
problemas financeiros e empregabilidade. O   
agendamento é gratuito. Consulte-nos atravès do 
nosso website ou através do numero 800 913 170 
(Custo de Chamada Local). 
           geral@confiar.pt, www.confiar.Pt 
 
 

 
TERTÚLIA DA MEMORIA 

 
Dirigida a todos os interessados da Freguesia do 
Bonfim, realiza-se no último sábado de cada mês 
pelas 10 horas uma sessão subordinada ao tema 
“Défices de Memória”. Acompanhada pelo Sr. Dr. 
António Pais, Vogal do Pelouro da Saúde, em 
parceria com o Instituto de Neurociências – 
NEUROBIOS. Para participar tem de se inscrever 
na secretaria da junta. A entrada é livre. 
 
 
UNIDADE LOCAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
BONFIM.       

                         
 
Nesta matéria, a Junta tem vindo a diligenciar 
reuniões para definir a proposta do regulamento 
e seus conteúdos programáticos para a criação 
da unidade local de Proteção Civil em parceria 
com a Proteção Civil da Câmara Municipal do 

Porto. 
 
 

GIP – Gabinete de Inserção Profissional 

 
Abriu no passado dia 01 de Novembro o GIP – 
Gabinete de Inserção Profissional na Junta de 
Freguesia do Bonfim que, em cooperação com os 
centros  de  emprego,  tem  em  vista  apoiar os  
jovens e adultos em situação de desemprego no  
percurso  de inserção  ou reinserção no mercado  
de  trabalho,  bem  como  promover o acesso às 
 

mailto:geral@confiar.pt
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oportunidades educativas e formativas, 
desenvolvendo, em simultâneo, novas 
competências de acesso e abordagem ao 
contexto laboral. O atendimento é a 2ª, 4ª, 5ª e 
6ª Feiras. Mais informações no site da Junta. 
 
                        

BALNEÁRIOS DO CAMPO 24 AGOSTO.  
 
Os balneários do Campo 24 de Agosto foram foco 
de vandalismo, tendo sido danificado e furtado 
diversos equipamentos e acessórios de gaz, o que 
tornou impossível a sua utilização. Os trabalhos 
de reparação foram concluídos e já está a 
funcionar. Desde já a Junta agradece a 
compreensão dos seus utentes. 

 
 

 
AMBIENTE E MOBILIDADE 
 
A Junta de Freguesia tem vindo a detetar as mais 
diversas ocorrências e anomalias na via pública e 
noutras áreas relacionadas, através do apoio dos 
Bonfinenses, recebendo destes informações, via  
telefónicas, via correio eletrónico e pelo site da 
Junta. Com as informações recebidas temos 
diligenciado a respetiva resolução. 
 

 
 
BONFIM CONFORTO 2015 
 
De algum tempo a esta parte e ao longo deste 
ano a Junta tem sido ponto de partida no apoio 
relacionado com área da saúde pública. O 
programa Bonfim Conforto tem apoiado 
famílias carenciadas com serviços de lavandaria e 
banhos.É uma preocupação constante desta 
Junta procurar proteger a saúde pública, como 
também proporcionar bem-estar a quem por 
qualquer razão não tem acesso às condições 
mínimas para uma higiene condigna.  

 
 
PROGRAMA “RECOMEÇAR” 
 
Este programa consiste no apoio social que a 
Junta tem desenvolvido ao longo destes últimos 
meses a nível de apoio alimentar a famílias com 
grandes dificuldades em obter alimentos para sua 
subsistência. Uma fragilidade social que tende a  
 
 
 
 
 

 
 
persistir. Com o apoio de três dezenas de 
voluntários, em regime de turnos, para recolha 
da oferta de alimentos nos estabelecimentos de  
restauração local. A logística consiste no, 
acondicionar dos alimentos em marmitas que  são 
distribuídas diáriamente por 15 agregados 
familiares num total de 45 pessoas. Este progra- 
ma é contemplado por um apoio no âmbito da 
organização familiar. 
Movimento da DEFESA da VIDA, foi realizado um 
encontro entre Entidades no âmbito do Projeto “I  
CARE – IMPROVE CHILDREN AT RISK”. A  
Junta  do  Bonfim  é  parceira  e este é um, 
trabalho desenvolvido ao abrigo do programa 
Cidadania Ativa, o projeto é financiado pela 
Noruega, Islândia e Liechtenstein, através de 
meios financeiros do Espaço Economico Europeu 
(EEA Grants).    
 
 
PROGRAMA SPEAK 
 
A Junta através do pelouro da Coesão Social 
iniciou uma parceria (Protocolo) no qual pretende 
promover com a Associação “AVANÇAR”, no 
âmbito do programa SPEAK, no qual pretende 
promover uma rede social de apoio aos 
imigrantes através da aprendizagem de línguas e 
a partilha de diferentes culturas. Este projeto 
apoia atualmente dez utentes do gabinete de 
apoio social da Junta, sendo a língua portuguesa 
a mais ensinada. 
     
 
EMPREGO FORMAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 
 
Este Pelouro tem vindo a executar contatos com 
o IPAV – Instituto Padre António Vieira, pra a 
criação e implementação do GEPE- Grupos de 
Entreajuda na Procura de Emprego, tendo em 
vista a partilha das metodologias, públicos - alvo 
e territórios.  
 

 
NUCLEO EMPRESARIAL 
 
No âmbito da criação do “Núcleo Empresarial do 
Bonfim”, a Junta iniciou o levantamento de 
empresas existentes na Freguesia para a criação 
de uma futura Associação, no sentido de reunir 
esforços de modo a que se proporcione uma 
interação entre os agentes económicos, 
entidades locais e a população em geral. 
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AREA DO DESPORTO 
 
O Pelouro tem mantido contatos regulares com a 
Porto Lazer, com vista a colaborar na resolução 
de problemas que afetam os clubes locais e 
outras instituições da área. Este trabalho tem sido 
constante não obstante saber-se que 
nomeadamente as infraestruturas locais e as 
dificuldades que estas instituições vivem têm 
criado alguma resistência ao seu 
desenvolvimento por vários motivos, para a 
incrementação de desporto para os jovens e 
demais interessados. Os apoios da Junta dentro 
das suas possibilidades, têm sido regulares, na 
freguesia.  
 

ALMOÇO DE NATAL – SENIORES 
Cumprindo a regra, uma vez mais a Junta o 
Bonfim, proporcionou um almoço de Natal aos 
seniores da Freguesia. Tradicionalmente este 
evento tem vindo a proporcionar a todos que 
deste fazem parte, um almoço em comunhão, 
com grande espirito natalício e também 
momentos de lazer e de um enorme convívio. É 
uma das formas que a Junta tem utilizado para 
que a inclusão seja cada vez mais um ato comum 
entre todos.  
 

 
     CONCURSO DE PRESÉPIOS – 2015 
 
A Associação de Moradores da Lomba, cumprindo 
a tradição, fez o Presépio com a colaboração dos  
seus associados. A Exposição esta aberta ao 
público. Sendo um ícone local, esta não deixou 
de se inscrever-se no Concurso de Presépios –  
2015, da cidade, organizado pela Câmara do 
Porto que tem como objetivo manter viva esta 
tradição do Natal.   
 
 

 
Uma Vês mais foi obteve o primeiro prémio no 
meio de três dezenas de concorrentes.  
 
OFERTA DE ALMOÇO DE NATAL 

 
No dia 15 de Dezembro o Restaurante, 
Churrasqueira das Antas, teve a honra de 
oferecer um jantar Solidário de Natal, aos utentes 
do Gabinete Social da Junta. Este jantar teve o 
propósito de contemplar famílias com grande 
fragilidade Social. No dia 26 de Dezembro o 
Restaurante Marinhos, ofereceu também um 
almoço para imigrantes sinalizados pelo serviço 
Social da Junta. 

 
PROXIMOS EVENTOS – Trimestre  2016 

 
ENCONTRO DE CANTARES JANEIRAS - 
2016 
À semelhança dos anos anteriores, o Pelouro da 
Cultura da Junta de Freguesia vai organizar o 
tradicional “ Cantares de Janeiras” no dia nove  
de Janeiro e terá lugar no espaço da Junta.  
 
FEIRA SOLIDARIA DE ARTESANATO – 
BONFIM 
Dia nove, das 08horas às 18h00, irá realizar-se 
no Largo Soares dos Reis, a Feira Solidária de 
Artesanato – Bonfim. 
 
TERTÚLIAS DA MEMÓRIA 
Todos os Últimos Sábados a partir das 10horas 
no Salão Nobre da Junta de Freguesia está aberto 
aos bonfinenses para uma Tertúlia da Memória. 
Carece de Inscrição prévia na secretaria da Junta 
de Freguesia. Seguir anúncio através dos sites: 
www.explorebonfim.pt e www.jfbonfim.pt. 
 
LANÇAMENTO DO LIVRO DO PROFESSOR, 
IGNACIO PIGNATTELLI 
A Junta de Freguesia, vai ter o prazer de receber 
o Senhor Professor, Ignacio Pignatelli no dia 21 
de Janeiro. Será apresentado pelas 18h30m no 
Salão Nobre da Junta. A entrada é livre. 

 
SESSÃO DE FADOS  
A junta vai proporcionar aos Bonfinenses uma 
sessão de Fados no dia 16 de Janeiro pelas 
15horas.  
 
 SIGA-NOS NOS SITES  PARA MAIS INFORMAÇÃO!  
 

         WWW.JFBONFIM.PT 
    WWW.EXPLOREBONFIM.PT 

 

      

http://www.explorebonfim.pt/
http://www.jfbonfim.pt/

