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O mês de Dezembro, não é só marcado pelo espírito 
do Natal. Há um dia muito especial comemorado no 
dia 5 – o dia em que se celebra todo o trabalho, 
dedicação, amor ao próximo de todos os voluntá-
rios.  

A Fundação Bomfim, quis que este dia fosse lembra-
do de uma forma especial. 

Com o objectivo de agradecer aos 160 voluntários 
que colaboraram com a Fundação Bomfim em 2007, 
organizámos um cocktail para oferecer a todos eles.  

Tivemos a oportunidade 
de ouvir alguns deles 
nos contarem os seus 
testemunhos e os moti-
vos que os levam a 
trocarem o aconchego 
da sua almofada, num 
sábado por uma visita bem cedo a um idoso 
doente. 

Ser voluntário não é só doar do seu tempo, traba-
lho e talento para causas de interesse social e 
comunitário e com isso melhorar a qualidade de 
vida da comunidade de pessoas de todas as ida-
des. É doar o seu coração. 

O convívio foi muito produtivo e gratificante, esti-
mulando-nos a promover no futuro outros encon-
tros para maior conhecimento do trabalho e inte-
gração dos voluntários de vida da Fundação Bom-
fim. 

A todos os voluntários e amigos da Fundação 
Bomfim, o nosso Obrigado e Bem-Haja.  

Desejamos a todos um Feliz Natal. 

Dia Internacional do Voluntariado 

 
 

No passado dia 21 de Novembro de 2007, no auditó-
rio da Agere, realizou-se o Workshop “Voluntariado 
no Apoio ao Idosos e à Família” onde contamos com 
a presença de cerca de 45 participantes que repre-
sentaram mais de 25 entidades. 

O objectivo desta acção é promover o conhecimento 
e divulgar experiências institucionais / boas práticas, 
ao nível distrital e regional, sobre voluntariado no 
apoio aos idosos em situação de solidão e/ou 
dependência e no apoio à conciliação entre a vida 
familiar e profissional. 

O Workshop foi realizado pelo Grupo de Trabalho da 
Terceira que abarca a REAPN, a Fundação Bomfim, a 
Casa de Saúde Bom Jesus, a Santa Casa da Miseri-
córdia da Póvoa de Lanhoso, a ADCL, a Cruz Verme-
lha Portuguesa, o Centro Social e Paroquial de Cer-
vães.  

Workshop “O Voluntariado no Apoio ao Idosos e à Família” 

Fachada da Fundação 

 

Contamos também com a colaboração da Câmara 
Municipal de Braga e com o CNPV. 

Auditório da Agere  



 

 

Rui Feio 
Companhia da Música 
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As audições de Natal da Companhia da Música 
decorreram com grande sucesso entre os passa-
dos dias 13 e 16 de Dezembro no Auditório do 
Museu D. Diogo de Sousa, em Braga. 

Estas audições de entrada livre, que envolveram 
interpretações de alunos solistas, classes de 
conjunto e orquestra de câmara, serviram para 
avaliar junto da comunidade escolar e do público 
em geral a capacidade de aquisição de conheci-
mentos musicais dos alunos e, ao mesmo tem-
po, cativar crianças e jovens interessados na 
aprendizagem da música. 

Audições de Natal no Museu D.Diogo de Sousa 

Um dos momentos mais marcantes das audi-
ções foi a actuação da Orquestra de Câmara 
da Companhia da Música, dirigida pelo profes-
sor Oleg Martirosov, a qual provocou grande 
emoção nos presentes, dada a sensibilidade 
artística e a qualidade de interpretação 
demonstrada pelos jovens músicos em palco. 

Entretanto, já no próximo dia 5 de Janeiro, às 
17h30, decorre o Concerto de Ano Novo, no 
Auditório do Museu D. Diogo de Sousa, con-
tando com a participação de diversos profes-
sores da Companhia da Música. 

Audições de Natal animaram Museu  

Orquestra de Câmara da Companhia da Música 

Noticias da CESTA 

Descarga dos materiais doados 

Durante o ano de 2007, a Fundação Bomfim esteve 
envolvida no trabalho de reabilitação de uma Mis-
são fundada em 1929 por um casal de missionários 
portugueses em Angola. Estes missionários cria-
ram uma escola primária, uma oficina de artes e 
ofícios, um centro de saúde e uma igreja, todos 
inseridos numa propriedade com cerca de 100 hec-
tares onde a agricultura e pecuária serviram de 
base de sustentabilidade financeira para o projecto 
social que fizeram para a população carenciada da 
Etunda. Com a chegada, em Novembro último, do 
contentor com os materiais que tinham sido doa-
dos pela Fundação Bomfim, pelas Igrejas Baptistas, 
pela Câmara Municipal de Oeiras e por inúmeros 
doadores individuais que contribuíram para tornar 
possível o sonho de iniciar o ensino pré-escolar 
nesta Missão, foi possível terminar as obras no edi-
fício e equipar 3 salas com todo o tipo de equipa-
mento e material didáctico.  

Em Fevereiro de 2008 (início do ano escolar em 
Angola) vai começar o ensino pré-escolar com 35 
crianças, enquanto outras áreas do projecto da rea-
bilitação da Missão se desenvolvem: durante o pró-
ximo ano, será reabilitado o edifício da Escola Pri-
mária e serão adquiridas cabras leiteiras, para ini-
ciar a distribuição gratuita de leite às crianças.  

Gradualmente o ensino passará a abranger 
crianças de outras idades até incluir o ensino 
obrigatório (que em Angola vai até ao 6º 
ano). Pode obter mais informações visitando 
a página da Fundação Bomfim em 
www.bomfim.org ou solicitando a newsletter 
para cesta@bomfim.org. 

Pedro Silva 
Coordenador Projecto CESTA 
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Departamento Infantil 

O Natal do Departamento Infantil 

Todas as crianças pintaram de forma divertida o Natal 

O Natal está à porta e como é habitual nesta épo-
ca, no Departamento Infantil, todos estão atarefa-
dos. O mês de Dezembro é uma azáfama: são os 
presentes para oferecer às crianças e aos pais, são 
os ensaios para que na Festa de Natal tudo aconte-
ça como planeamos, enfim um corre-corre muito 
gratificante. 

Este ano a nossa Festa de Natal realizou-se no 
Sábado, dia 15 de Dezembro, às 15 horas. Pintar o 
Natal foi o título escolhido que encheu de cores o 
palco e o coração de todas as crianças e adultos 
que participaram e assistiram. 

Foi um dia cheio, de alegria e animação para as 
150 crianças e uma plateia de 300 pessoas, repleta 
de pais, avós, tios e amigos. As crianças da Cre-
che, Jardim-de-infância e ATL, prepararam apre-
sentações, que dedicaram àqueles que, para elas, 
são as pessoas  mais importante no mundo. Elas 
sentiram-se felizes por mostrar o seu trabalho aos 
pais e os pais orgulhosos da sua actuação.  

Mas como todo o esforço merece uma 
recompensa, no final da festa todas as crian-
ças que participaram, receberam o seu pre-
sente e um lanche surpresa. 

Não podemos deixar de agradecer a todas as 
pessoas que nos ajudaram, como é o caso do 
Sr. Silva, um pai que todos os anos, gentil-
mente, nos oferece as rifas e os respectivos 
prémios a sortear, para assim podermos 
angariar fundos para melhor equipar o Depar-
tamento, bem como à Associação de Solida-
riedade D. Pedro V, à Delta cafés, na pessoa 
do Sr. José Pedro que também é pai de uma 
das nossas crianças, que juntamente com a 
pastelaria Confeitaria Regina Doce, o Cash & 
Carry Recheio, Carrefour Portugal SA e os 
hipermercados Modelo e Continente, patroci-
naram o lanche surpresa que foi oferecido às 
crianças no final da festa. 

Durante as apresentações 

Ana Paula Vieira 
Directora Pedagógica 

A Fundação Bomfim deseja a todos 
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Agradecemos os generosos apoios solidários das seguintes entidades:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de artigos de Pastelaria:       
Confeitaria S. António LUXA 
Confeitaria Casa Cristina 
Pastelaria Regina Doce 
 

 

 
 

Esta publicação contou com o apoio  

N.º 6 

Os idosos, familiares e colaboradores vibraram 
no passado dia 12 de Dezembro com a celebra-
ção do Natal que decorreu no nosso edifício sede 
no espaço do Centro de Dia e refeitório. 

A actividade iniciou-se pelas 12:30h com o almo-
ço de Natal onde não faltaram o bacalhau e o 
peru e as sobremesas que deliciaram os idosos 
presentes. 

Da parte da tarde contámos com a presença do 
Presidente da Fundação Bomfim, Pt. Mauro Pra-
do que proferiu a breve mensagem de natal, com 
a participação dos idosos do Centro de Dia,  

Almoço de Natal que antecedeu o programa da festa 

 

 

 

Raquel Polónia 
Directora Técnica 

Associação de Solidariedade Social D. Pedro V 

Carrefour Portugal SA  

Dalpher—Produtos de Cutelaria, SA 

Delta Cafés 

Fundação Belmiro de Azevedo 

Hipermercados Continente 

Recheio - Cash and Carry 

cantando e declamando poemas, com a participa-
ção musical dos jovens do ATL e com a presença 
do Grupo de Cavaquinhos da UMATI, que animou 
a festa. 

A alegria e o convívio estiveram sempre presentes, 
assim como a boa disposição, dos 45 idosos e 
familiares que deram um pezinho de dança antes 
da chegada do Pai Natal, que a todos presenteou 
com ofertas de Natal da Fundação Bomfim. 

Grupo de idosos que assistiu à celebração 


