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EDITORIAL 
 
UM PASSO À FRENTE… UM PASSO ATRÁS…! 

Temos todos consciência de que a socie-
dade dos nossos dias é bastante menos 
injusta e desigual do que foi em gera-
ções passadas. 
Mas é muito importante reconhecer e 
assumir que estamos ainda longe de po-
der considerar que já pertencemos a 
uma sociedade humana verdadeiramen-
te evoluída. 
 
Ao longo da história da Humanidade a 
evolução civilizacional foi sempre conse-
guida e conquistada com avanços e re-
cuos. 
E a história repete-se… 

Em 1989 a humanidade celebrou a que-
da do muro de Berlim como um símbolo 
de progresso na construção de uma so-
ciedade mais homogénea e mais inclusi-
va. 
Em Novembro de 1993 foi fundada a 
União Europeia e, mais uma vez, ficou 
no mundo a sensação de que os países, 
preservando as suas raízes históricas 
étnicas e culturais, entendiam que, jun-
tos, poderiam ter mais e melhores con-
dições para ser mais fortes e fazer mais 
pelo progresso e bem-estar dos seus 
povos. 
Para mim foram ambos, sem dúvida, 
significativos “passos à frente” na cons-
trução do nosso percurso civilizacional. 
 

E a história continua a repetir-se… 
…originando mais uma vez que a ansia-
da e tão necessária evolução da humani-
dade esteja agora confrontada com dois 
flagrantes e incríveis “passos atrás”: 
 
O Brexit e o Muro Estados Unidos/
México – Sem comentários! 
 
Como está historicamente comprovado, 
os “passos atrás” são sempre causado-
res de agravada conflitualidade, provo-
cando danos sempre muito negativos 
para a sociedade e, pior, irreversivel-
mente graves para pessoas. 
Valha-nos que, como igualmente com-
provado, os “passos atrás” acabam por 
desencadear alertas e despertar mais 
fortemente as consciências coletivas o 
que, mais tarde ou mais cedo, se traduz 
em novos “passos à frente” cada vez 
mais sólidos porque resultantes dos in-
convenientes e do sofrimento vividos e 
experimentados. 
 
Decididamente, a Humanidade não pre-
cisava destes recuos civilizacionais. 
Entretanto… Que a história se repita… 
Que muito em breve, e com o menor 
nível de danos possível, se corrijam es-
tes irracionais “passos atrás” no cami-
nho da civilização!   
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Coesão Social 

 

EVENTO SOLIDÁRIO 
 

No dia 13 e 14 de outubro de 2016 realizou-se no 
edifício da Sede da Freguesia do Bonfim, através 
do Programa (Re)Começar - Apoio Alimentar, di-
namizado pela Fios e Desafios, um evento solidá-
rio que contou com o apoio dos colaboradores da 
CETELEM e da CONSULTORA NEVES DE ALMEIDA. 
Manifestamos a nossa gratidão a estes colabora-
dores que confecionaram e distribuíram refeições 
quentes e bens de primeira necessidade a 221 
Bonfinenses carenciados. Este apoio foi de grande 
utilidade no combate às desigualdades sociais e à 
supressão das necessidades mais básicas. Foi pos-
sível, ainda, através deste evento, recolher e orga-
nizar um Bazar dos Reis aberto à população, dis-
ponibilizando a doação de roupas, brinquedos, 
livros, jogos entre outros equipamentos. 

 

PASSEIO CONVÍVIO SÉNIOR 
 

Como tem vindo a ser habitual, a Junta de Fregue-
sia do Bonfim, através do Pelouro da Coesão Soci-
al, proporcionou no passado dia 22 de outubro de 
2016 um passeio convívio aos seniores da nossa 
freguesia. O dia foi preenchido com uma viagem 
até à cidade de Aveiro, local onde todos tiveram a 
oportunidade de desfrutar de um passeio li-
vre. Apesar das condições atmosféricas não te-
rem permitido um passeio local mais alongado, 
seguiu-se então para um almoço convívio que du-
rou até ao final da tarde, acompanhado de música 
e muita animação. No final, foi servido um lanche 
para recompor e tomar de novo o caminho para o 
Bonfim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGUSTO 
 

No dia 19 de novembro de 2016, a Comissão Social 
da Freguesia do Bonfim, com o apoio da Junta de 
Freguesia do Bonfim, celebrou o Dia de São Marti-
nho (Magusto), nas instalações disponibilizadas 

pelo Colégio dos Salesianos do Porto. Marcou pre-
sença no evento  o Rancho Folclórico do Porto, 
que apresentou um programa de animação varia-
da. Como manda a tradição, serviram-se casta-
nhas cozidas e assadas na brasa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“CASA REPARADA, VIDA MELHORADA” 

 

Em dezembro de 2016, a Câmara Municipal do 
Porto confirmou o apoio do município ao projeto 
«Casa Reparada, Vida Melhorada», lançado em 
setembro de 2014 pela Junta de Freguesia do Bon-
fim. Este projeto tem como intuito ajudar com pe-
quenas obras de reparação em casas de carencia-
dos da freguesia do Bonfim, sem as mínimas con-
dições de habitabilidade e salubridade. As obras 
são realizadas por uma equipa de trabalhadores 
da área da construção civil, sendo constituída por 
desempregados ou pessoas em risco de exclusão 
social. Este projeto será também replicado na fre-
guesia de Campanhã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ALMOÇO DE NATAL 2016 

 

Todos os anos, a Junta de Freguesia do Bonfim 
promove a realização de um almoço natalício dire-
cionado aos Bonfinenses reformados. No passado 
dia 20 de dezembro de 2016 cumpriu-se, uma vez 
mais, essa tradição. Para alegrar o almoço, que foi 
servido no Salão Nobre, o Grupo Musical Os Ami-

Fotografia: Miguel Nogueira 
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gos de Gondomar deliciaram os presentes com 
danças e cantares tradicionais.  

Saúde e Apoio Social 
 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

No passado dia 14 de janeiro, as instalações do 
edifício Sede da Freguesia do Bonfim acolheram 
uma ação sobre «Alimentação Saudável», promo-
vida pelo Pelouro da Saúde e Ação Social. Deu iní-
cio à sessão o Dr. António Pais, seguindo-se uma 
intervenção de carácter informativa proferida pe-
la Dra. Cristina Fonseca, da Liga Portuguesa Con-
tra o Cancro. Na segunda parte, teve palavra a 
Dra. Inês Pádua, da Faculdade de Ciências da Nu-
trição e Alimentação da Universidade do Porto, 
que centrou a sua apresentação sobre «O Papel 
da Alimentação e da Nutrição na Promoção da 
Saúde».  
 
 
 
 
 
 
 

 
DAR SANGUE FAZ TODA A DIFERENÇA 

 

A Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, em co-
laboração com a Junta de Freguesia do Bonfim, 
realizou, no passado dia 08 de fevereiro, uma re-
colha de sangue e inscrição na base de dados de 
dadores de medula óssea, pelo Instituto Portu-
guês do Sangue e da Transplantação. 

TERTÚLIA DA MEMÓRIA 
 

O Pelouro da Saúde e Ação Social tem vindo, des-
de há alguns meses a esta parte, a promover a 
«Tertúlia da Memória», uma iniciativa de informa-
ção e formação para cuidadores informais de do-
entes com perturbações neurodegenerativas. Os 
encontros, de periodicidade mensal, têm decorri-
do no Salão Nobre da Freguesia do Bonfim e na 
IPSS Senhor do Bonfim. A iniciativa conta ainda 
com a participação do Neuróbios - Instituto de 
Neurociências, Diagnóstico e Reabilitação Integra-
da. A participação nesta ação de informação e for-
mação é gratuita, carecendo de pré-inscrição na 
secretaria da Junta de Freguesia do Bonfim. A 
próxima sessão será anunciada em breve. 
 

Desporto 
 

TORNEIO DE FUTEBOL JÚNIOR 2016 
 

Realizou-se, nos feriados de dia 01 e 08 de dezem-
bro de 2016, o Torneio de Futebol Júnior Natal 
2016. A competição, realizada no Complexo Des-
portivo de Campanhã, opôs quatro clubes da regi-
ão:  F.C. da Foz, S.C. Senhora da Hora, Clube Des-
portivo de Portugal e Escola de Futebol Hernâni 
Gonçalves. Sagrou-se vencedor do torneio o Clu-
be Desportivo de Portugal, através da marcação 
de grandes penalidades. A iniciativa contou com o 
apoio da Junta de Freguesia do Bonfim, da Junta 
de Freguesia de Campanhã e da Porto Lazer. 
 

Educação, Cultura e Lazer 
 

CENTENÁRIO DA ESCOLA INFANTIL N.º 1 DO PORTO 
(PRAÇA DA ALEGRIA) 

 

Entre o dia 07 e o dia 26 de outubro de 2016 este-
ve patente nas instalações da Junta de Freguesia 
do Bonfim a exposição «Centenário da Escola In-
fantil n.º 1 do Porto - o legado da Professora Maria 
Isabel Martins Ferreira». A exposição retratou a 
vida de uma escola pioneira em Portugal - inaugu-
rada a 31 de janeiro de 1916 -, e assinalou também 
o trabalho da sua diretora, a Professora Maria Isa-
bel Martins Ferreira. No dia 25 de outubro de 2016 
teve lugar um colóquio subordinado ao mesmo 
tema que contou com a presença de académicos, 
investigadores e membros do Grupo de Estudos 
da Escola Infantil n.º 1. A iniciativa contou com o 
apoio da Câmara Municipal do Porto, da Junta de 
Freguesia do Bonfim, do Instituto Superior de Ci-
ências Empresariais e do Turismo (ISCET) e do 
grupo de investigação CHIP - Culture, Heritage 
and Identity in Porto. 



 

P
ág

in
a 

 4
 

 

O
 B

O
N

F
IN

E
N

S
E
 

Fe
ve

re
ir

o
 2

0
17

 | 
V

o
lu

m
e

 1
 | 

N
ú

m
e

ro
 9

 

Exposição sobre a freguesia do Bonfim  
O evento de abertura teve lugar no dia 22 de no-
vembro, no Salão Nobre da Freguesia do Bonfim, 
com a inauguração de uma exposição dedicada à 
freguesia. Nesta exposição estiveram patentes 
algumas fotografias antigas e contemporâneas do 
Bonfim e documentos históricos que evocam mo-
mentos da freguesia. A iniciativa foi organizada 
pela Junta de Freguesia do Bonfim em parceria 
com a Rede Inducar. 
 

Jazz 
Dia 03 de dezembro, pelas 21h30, o Salão Nobre 
da Freguesia do Bonfim acolheu um evento de 
jazz, que contou com a presença do saxofonista 
Paulo Alexandre Jorge acompanhado pelo grupo 
The Free Jazz Company. Este projeto musical por-
tuense reúne alguns dos melhores artistas da mú-
sica improvisada, e proporcionou ao público uma 
viagem pelos vários elementos presentes no jazz. 

Sessão de cinema 
No âmbito das Comemorações dos 175 anos da 
Freguesia do Bonfim, o Praça da Alegria Futebol 
Clube promoveu uma sessão de cinema gratuita 
na sua sede. No dia 06 de dezembro, pelas 21h30, 
esteve em exibição o documentário Ficción Inmo-
biliaria/Ficção Imobiliária produzido pelo coletivo 
espanhol Left Hand Rotation.  
 

Momentos musicais 
Dia 07 de dezembro, pelas 21h30, a Junta de Fre-
guesia do Bonfim abriu as suas portas ao grupo 
coral portuense Alma Nossa e ao Grupo Musical 
d’Os Amigos de Gondomar. Com o Salão Nobre 
praticamente lotado, estes dois grupos animaram 
a noite com músicas tipicamente portuguesas. 
 

Recital de guitarra clássica 
A tarde do feriado de 08 de dezembro foi passada 
na companhia do solista de guitarra clássica Ricar-
do Brito e do fotógrafo António F. Maia. Pelas 
15h30, no Salão Nobre do edifício Sede da Fregue-
sia do Bonfim, solista e fotógrafo transportaram o 
público numa viagem de emoções através da in-
terceção da música com a fotografia.   

COMEMORAÇÕES DOS 175 ANOS DA FREGUESIA DO BONFIM 
 

Dia 11 de dezembro de 2016 a Freguesia do Bonfim comemorou o seu 175º aniversário. Foi na mesma da-
ta de 1841 que, por decreto governamental assinado por Costa Cabral, se constituiu a Freguesia do Bon-
fim aproveitando a desanexação de unidades territoriais pertencentes à freguesia da Sé, Santo Ildefonso 
e Campanhã. Para as comemorações deste aniversário, a Junta de Freguesia do Bonfim programou uma 
série de iniciativas, em diversos espaços, que decorreram entre o dia 22 de novembro e o dia 11 de de-
zembro de 2016.  
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Sons do Bonfim 
O Rancho Folclórico do Porto lançou, no passado 
dia 09 de dezembro, a sua mais recente produção 
- “Sons  do  Bonfim”. Com esta obra discográfica, 
o Rancho Folclórico do Porto pretende não deixar 
cair no esquecimento as cantigas e os hinos que 
constituem a memória musical da freguesia do 
Bonfim. A grande surpresa da noite foi a apresen-
tação do hino da freguesia, elaborado pelo ran-
cho para todos os Bonfinenses. 

Espetáculo de variedades 
No dia 10 de dezembro, durante a tarde, a Associ-
ação de Moradores da Lomba recebeu um espetá-
culo de variedades que contou com a participação 
especial do grupo coral portuense Alma Nossa. 
 

Iniciativas na Casa Bô 
A Casa Bô, localizada na rua do Bonfim, associou-
se a estas comemorações e no dia 10 de dezem-
bro promoveu uma tarde recheada das mais di-
versas atividades. Foram várias as iniciativas de-
senvolvidas, desde um workshop até performan-
ce de poesia, música e improvisação. As ativida-
des culminaram com um jantar concerto.  
 

Concerto de Natal na Casa dos Açores do Norte 
No final da tarde do dia 10 de dezembro, a Casa 
dos Açores do Norte, também com sede na rua 
do Bonfim, recebeu o Coro de São Crispim, que 
brindou a plateia com um Concerto de Natal. 
 

Sessão solene  
As comemorações do 175º Aniversário da Fregue-
sia do Bonfim culminaram com uma sessão solene 
que contou com a presença de vários membros 
da Câmara Municipal do Porto, do Executivo e da 
Assembleia de Freguesia do Bonfim, antigos Presi-
dentes da Junta de Freguesia do Bonfim, Presi-
dentes de Juntas de Freguesia da Cidade do Por-
to, representantes de diversos organismos, enti-
dades e instituições, e público em geral. A sessão 
solene teve início pelas 10h00 com o Hastear da 
Bandeira Nacional acompanhado pela atuação da 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários Portuenses. 
No decorrer do evento, foram várias as interven-

ções e momentos culturais. Deu início à cerimónia 
o Presidente da Junta de Freguesia do Bonfim, Sr. 
José Manuel Carvalho.  

Seguiu-se uma breve abordagem à história e evo-
lução da freguesia do Bonfim por Jorge Ricardo 
Pinto, autor da monografia “Bonfim – Território 
de Memórias e Destinos”. Entre os momentos 
musicais presenteados pela Escola de Música da 
Paróquia do Bonfim, deram a voz a vários poemas 
sobre a freguesia os Bonfinenses Lourdes dos An-
jos e Eduardo António Roseira. Esteve também 
presente o Secretário de Estado das Comunida-
des Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro, cuja in-
tervenção se debruçou sobre “As Prioridades de 
Política para os Portugueses no Mundo”.  

O encerramento da sessão contou com uma inter-
venção do Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara 
Municipal do Porto.  
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RETRATOS DAS ILHAS 

BONFIM PARA ALÉM DAS FACHADAS 
 

O projeto «Retratos das Ilhas - Bonfim para além 
das fachadas» convida todos os Bonfinenses a 
participar na construção coletiva de uma apresen-
tação e exposição sobre o Bonfim e as suas ilhas. 
Os encontros desta atividade, gratuita e aberta a 
todos os que quiserem participar, decorrem todas 
as terças-feiras entre as 21h00 e 23h00 no edifício 
Sede da Freguesia do Bonfim.   
O que está para além das fachadas das Ilhas do 
Bonfim? Quem lá mora? Quem faz acontecer? De 
que precisam as Ilhas? De que memórias e raízes 
são feitas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venha partilhar histórias e memórias sobre o Bon-
fim e as ilhas da Lomba, São Vítor, Travessa da Pó-
voa e outras. Se tiver em casa fotografias, filmes 
ou documentos antigos que possam ser partilha-
dos, traga-os consigo também. Este é um projeto 
promovido pela Rede Inducar, financiado pelo 
Programa PARTIS - Práticas artísticas para a Inclu-
são Social da Fundação Calouste Gulbenkian, em 
parceria com a Pele, Espaço de contacto Social e 
Cultural, Junta de Freguesia do Bonfim, Câmara 
Municipal do Porto, Máquinas de Outros Tempos, 
Centro Português de Fotografia (CPF), Colorfoto.  
 

“A FARSA DE INÊS PEREIRA” 
 

A Agenda Cultural de 2017 da Junta de Freguesia 
do Bonfim teve início a 04 de janeiro. O Salão No-
bre foi, nesse dia, palco da estreia da peça de tea-
tro «Farsa de Inês Pereira», de Gil Vicente, apre-
sentada pelo Teatro Aramá.  
 

“VAMOS CANTAR AS JANEIRAS NO BONFIM” 
 

A Junta de Freguesia do Bonfim comemorou o Dia 
de Reis, na noite de 07 de janeiro, com a tradicio-
nal iniciativa «Vamos Cantar as Janeiras no Bon-

fim». Este evento, que contou com uma grande 
adesão por parte do público, decorreu no Salão 
Nobre do edifício Sede da Freguesia do Bonfim, 
pelas 21h30. A noite gélida foi animada pela Asso-
ciação Cultural «Os Sinos da Sé»/Grupo Folclórico 
de Professores-Braga, pelo Grupo Folclórico de 
Danças e Cantares de Mafamude-Gaia e pelo Ran-
cho Folclórico do Porto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“CULTO CILCUITO” 
 

No passado dia 28 de janeiro, a freguesia do Bon-
fim integrou o «Culto Cilcuito», um circuito de im-
provisação do Porto que é promovido pela The 
Free Jazz Company. A iniciativa contou com o 
apoio do Pelouro da Educação, Cultura e Lazer da 
Freguesia do Bonfim e nela marcaram presença 
um coletivo de músicos e artistas que procuram 
um modo de viver criativo e com significado: Pau-
lo Alexandre Jorge, no saxofone; Ulisses Teixeira, 
na guitarra; José Pereira, na percussão e João Ma-
galhães, na eletrónica, que constituem o Grupo, 
The Free Jazz Company. 
 

RECITAL DE MÚSICA ANTIGA 
 

O último dia do mês de janeiro pautou-se pela pre-
sença, no Salão Nobre do edifício Sede da Fregue-
sia do Bonfim, de Mónica García Salamero, aluna 
da Classe de Flauta de Bisel da ESMAE – Escola 
Superior de Música e Artes do Espetáculo. Mónica 
García Salamero presenteou todos os presentes 
com um Recital de Música Antiga onde foram reci-
tadas obras de François Couperin (1668-1733), Bar-
tolomé de Selma y Salaverde (ca. 1595-d. 1638), 
Cristóbal de Morales (1500-1553), Marco Uccellini 
(1603/10-1680) e George Philipp Telemann (1681-
1767).  

Fotografia: Paulo Pimenta 
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APRESENTAÇÃO DE LIVRO 

 

O livro «Alberto Teixeira de Sousa – O Timoneiro», 
da autoria de Fátima Silva, foi apresentado no Sa-
lão Nobre da Freguesia do Bonfim no dia 04 de 
fevereiro. A publicação, que retrata o percurso de 
vida do matemático Dr. Alberto Teixeira de Sousa, 
é um trabalho de salvaguarda de memória e de 
homenagem a um homem que nunca renegou as 
suas origens humildes. A autora, natural do Porto 
e residente em Gondomar, é professora de profis-
são, tendo já acumulado no seu currículo a publi-
cação de algumas obras. Presentemente leciona 
na Universidade Popular do Porto e na Universi-
dade Sénior de Rio Tinto. A Junta de Freguesia do 
Bonfim apoiou, a par de outras Juntas de Fregue-
sia, a publicação desta obra.  

 

“111 ANOS DE AGOSTINHO DA SILVA” 
 

Agostinho da Silva nasceu na freguesia do Bon-
fim, a 13 de fevereiro de 1906, na Travessa do Ba-
rão de Nova Sintra. De forma a assinalar esta data 
e a homenagear aquele filósofo Bonfinense, de-
correu, ao longo do dia 11 de fevereiro, no Salão 
Nobre da Freguesia do Bonfim, um colóquio su-
bordinado ao tema: «Nos 111 anos de Agostinho 
da Silva». A sessão foi aberta pelo Dr. António 
Pais, Vogal do Pelouro da Saúde e Ação Social da 
Junta de Freguesia do Bonfim. O painel da manhã 
contou com a participação de Joaquim Domin-
gues, José Almeida e Renato Epifânio, cuja comu-
nicação se debruçou sobre a visão de Agostinho 
da Silva sobre Portugal e a Lusofonia. Após o al-
moço, os trabalhos continuaram com Adelina An-
drês, Artur Manso e Maurícia Teles, num debate 
sobre o pensamento pedagógico do filósofo. Foi 
apresentada a Revista «Nova Águia 18» com inédi-
tos de Agostinho da Silva. Da sua autoria, foram 
também declamados alguns textos e poemas pe-
los Bonfinenses Lourdes dos Anjos e Eduardo An-
tónio Roseira. O colóquio culminou com a exibi-

ção do documentário «Agostinho da Silva: Um 
Pensamento Vivo».  

 

Emprego, Formação e 

Empreendedorismo 
 

WORK 2.0 
 

Em novembro de 2016, o Pelouro do Emprego, 
Formação e Empreendedorismo da Junta de Fre-
guesia do Bonfim, em parceria com a Triplic’Arte, 
promoveu a Work 2.0 - Semana do Emprego, For-
mação e Empreendedorismo. Esta ação con-
tou  ainda com o apoio do Colégio dos Salesianos 
do Porto, Fios e Desafios, MDV, AMI, MDesTU, 
Cidade das Profissões, Millenium BCP, Invest Por-
to, Cases - Cooperativa de Jovens, MESA 325, Ma-
pa Zero, Vila Galé, Blip, entre outros. O evento 
decorreu ao longo de três dias consecutivos, on-
de foram abordados diversos temas, destacando-
se a apresentação e debate sobre auto motiva-
ção, empreendedorismo e criação de um plano de 
negócios. Realizou-se ainda uma Conferência de 
Jovens Empreendedores, subordinada ao tema 
“Como Criar uma Associação”. Teve a palavra de 
abertura, o Presidente da Junta de Freguesia do 
Bonfim, Sr. José Manuel Carvalho, o Diretor do 
Centro de Emprego e Formação do IEFP do Porto, 
Eng.º Rui Valente e a Vogal do Pelouro do Empre-
endedorismo da Junta de Freguesia do Bonfim, 
Dra. Isabel Sucena. 
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Urbanismo, Ambiente e 

Mobilidade 
 

operação de reabilitação de campanhã-estação 
 

Teve lugar, no Espaço Mira, no dia 14 de dezembro 
de 2016, a sessão de apresentação da Operação de 
Reabilitação Urbana da ARU de Campanhã-Estação. 
Este programa de ação prevê uma profunda opera-
ção de reconversão e reabilitação urbana, onde tam-
bém se encontra incluída uma área da Freguesia do 
Bonfim, nomeadamente a zona da Lomba. Para a 
sua concretização, será feito um investimento global 
de cerca de 75 milhões de euros, num prazo de dez 
anos. Tiveram a palavra o Vereador do Urbanismo da 
Câmara Municipal do Porto, Arquiteto Manuel Cor-
reia Fernandes, a Diretora do Departamento Munici-
pal de Planeamento Urbano, Dra. Isabel Martins, e o 
Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui 
Moreira. Esta Operação de Reabilitação Urbana pre-
tende transformar esta parte oriental da cidade num 
território qualificado, com espaços de excelência 
para viver, trabalhar e usufruir da natureza. A primei-
ra sessão de debate público aconteceu no passado 
dia 08 de fevereiro, no Mira Fórum.  

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

A 7.ª sessão de debate público relativa à revisão do 
Plano Diretor Municipal (PDM) decorreu no passado 
dia 21 de dezembro de 2016, no auditório da Bibliote-
ca Municipal Almeida Garrett. A Junta de Freguesia 
do Bonfim esteve também presente nesta sessão, 
representada pelo Vogal do Pelouro do Urbanismo, 
Ambiente e Mobilidade, Sr. Bernardino Rodrigues. 

Próximos eventos 
 

Bonfim em Cena 
Realizar-se-á, entre os dias 04 e 30 de março, o II Ci-
clo de Teatro do Bonfim - «Bonfim em Cena». A inici-
ativa contará com a participação do Teatro Experi-
mental de Arouca, Doze Arte Livre - Grupo de Tea-
tro, PELE, Associação Qualificar para Incluir, Teatro 
de Ferro, Real Companhia de Teatro do Chulé e a pe-
ça de teatro “Meu”, a ser apresentada pelos alunos 
da EB Campo 24 de Agosto. Todos os espetáculos 
têm entrada livre. 
 

Flea Market Porto 
A Flea Market Porto regressa ao Bonfim. O 
“mercado da pulga” vai instalar-se já no próximo dia 
11 de março (sábado), entre as 14h00 e as 19h00, na 
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro. Este mercado men-
sal reúne uma panóplia de artigos em segunda mão, 
como roupas, livros, discos, artigos para o lar, velha-
rias, entre outros. Para mais informações, poderá 
contactar a organização através do e-mail:  
fleamarket.spot@gmail.com  
 

Bonfim em Família 
No próximo dia 18 de março, pelas 15h00, realizar-se-
á o evento «Bonfim em Família», no Salão Nobre da 
Freguesia do Bonfim e na Escola EB Campo 24 de 
Agosto. Haverá música, dança e jogos tradicionais. 
Esta iniciativa é organizada pela Triplic’arte e conta 
com o apoio da Junta de Freguesia do Bonfim. Con-
tamos com a sua presença! 
 

2.ª Corrida de Carrinhos de Rolamentos 
Terá lugar, no dia 15 de junho, pelas 14h30, no cruza-
mento fronteiriço à Igreja do Bonfim, a 2.ª Corrida de 
Carrinhos de Rolamentos. A participação na ativida-
de carece de pré-inscrição. O regulamento será afi-
xado em momento oportuno. 
 

Museu Militar do Porto 
Poderá visitar, gratuitamente, todos os domingos de 
manhã, entre as 10h00 e as 12h00, o Museu Militar 
do Porto, localizado na rua do Heroísmo. Neste mu-
seu único da cidade do Porto encontrará salas de 
exposições dedicadas a miniaturismo, uniformes, 
peças de armamento ligeiro e artilharia pesada, e 
espaços dedicados a acontecimentos político-
militares que ocorreram na cidade do Porto.  

Fotografia: Miguel Nogueira 


