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Donec auctor nisi sed sem mattis, a 
euismod neque malesuada. Cras in 
condimentum dolor. Aenean ut viverra 
nisl. Aenean pharetra a enim vitae 
lobortis. Praesent non aliquet ante, et 
ultrices nisi. Vivamus non fermentum 
velit. Sed mattis mi a urna auctor 
semper.

Neurocientistas vão à Escola
Pág. 3

se aprende... a Nossa História!

Pág. 3

Pág. 3

Esta caminhada de 25 

EDITORIAL
Ao iniciarmos 2018, o Boletim Bomfi m apre-
senta-se com uma nova cara, na celebração 
dos 25 anos da nossa Fundação. A nossa curta 
história, tal como qualquer outra, é como uma 
moeda: tem duas faces! Uma mais agradável – 
que obviamente evidenciamos em dia de festa! 
– e outra menos agradável que, pela mesma 

razão, não mencionaremos. Contudo, no 
balanço fi nal, o resultado das evidências 

desafi a qualquer avaliação. São factos 
incontornáveis: somos hoje uma IPSS/
ONGD estável, a caminho de uma con-
solidação fi nanceira, abrangendo com o 
seu leque de 80 colaboradores, cerca de 
12 mil pessoas diretamente atingidas, a 
que se somam mais 48 mil indiretamente 
envolvidas, num horizonte que vai da 

nossa sede em Braga, passa pela nossa 
delegação em Guimarães e atinge Lis-

boa, Porto e Coimbra com um dos 
nossos mais bem sucedidos proje-
tos – Serve The City – que, qual fi lha 
que se casa, já atingiu a sua própria 

identidade como Associação Serve 
The City Portugal. Tendo na nossa 

(continua...)
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A MATEMÁTICA 
DO CORAÇÃO JÁ CONHECE 

A NOSSA 
HISTÓRIA?
Somos uma IPSS, ONGD e Estabe-
lecimento de Ensino Particular e 
Cooperativo, fundada pela Igreja 
Evangélica Baptista de Braga e 
que nasceu de um projeto musical 
chamado Academia de Música da 
Fundação Bomfi m (hoje Conser-
vatório Bomfi m). Temos a missão de 
servir pessoas de todas as idades, na 
defesa dos seus direitos fundamen-
tais, numa perspetiva cristã de quem 
cuida e é cuidado. Empenhamo-nos 
no apoio, (re)construção de vidas 
e fortalecimento de comunidades 
e, por isso, nestes 25 anos temos 
vindo a alargar a nossa intervenção 
nas áreas social, cultural, educativa, 
artística e espiritual. Vinte e cinco 
numa palavra? Milagres.

Acompanhe a nossa história em 
www.bomfi m.org 

ESTER CAVACO

génese a música, 
somos hoje Conser-
vatório Bomfi m com 
mais de 450 alunos e 
como ONGD já passá-
mos 5 anos no planal-
to central de Angola 
com o projeto CESTA 
que esperamos, ainda 
este ano, deslocar até 
São Tomé. Outros 
novos projetos e/ou 
sonhos preenchem o 
nosso pensamento, 
uns a médio e ou-
tros a longo prazo e 
dimensão.
De todo este resumo 
histórico, uma palavra 
sobressai: gratidão. 
Ao corpo de volun-
tários que, desde os 
7 do Conselho de 
Administração, os 3 
dos Conselho Fiscal 
e os 10 do Conselho 
Consultivo, apoiados 
pelo mais abundante 
grupo de indivíduos 
e famílias que mimam 
as nossas crianças e 
idosos, até à Igreja-
-Mãe, que nos fornece 

o “combustível” e nos 
catapultou para esta 
aventura! Gratidão 
que, na sua mais pro-
funda defi nição, fi ca 
expressa por palavras 
que não são nossas: 
“Não a nós Senhor, 
não a nós, mas ao 
Teu nome dá glória, 
por amor da Tua be-
nignidade e verdade.” 
(Salmo 115: 1)

SP

EM FOCO (...continua)

A nossa história podia muito bem ser contada 
através de fórmulas matemáticas. Ao longo 
dos desafi antes, intensos e abençoados 25 
anos que completamos e celebramos este 
ano, a Fundação Bomfi m revelou-se uma ver-
dadeira soma de Visão com Missão. Ou, como 
sempre dizemos, uma adição das obras à já 
existente fé. Quando, há muitos anos atrás, o 
casal Oswaldo e Stela Bomfi m (Pastor e espo-
sa, fundadores da Igreja Evangélica Baptista 
de Braga) demonstraram - das formas mais 
práticas - um coração inclinado para o serviço 
de pessoas, vidas, fez-se história. Quando, 
mais tarde, o coração de uma jovem voluntária 
se comprometeu a servir a cidade com o seu 
dom – o ensino da Música – fez-se novamente 
história. Sempre que homens e mulheres com 
visão nobre se empenham a acrescentar valor 
ao mundo que os rodeia, a adição acontece. 
O mais incrível é que no momento em que na 
terra os homens somam com fé, no céu Deus 
multiplica com graça. É desta matemática que 
testemunha o nosso coração. Iniciando 2018 
com grande celebração, queremos, mais do 
que nunca, estar virados para fora e prontos 
a somar onde houver subtração e divisão, con-
fi ados que as dádivas serão certamente multi-
plicadas! É esse o compromisso que queremos 
reafi rmar neste humilde quarto de século de 
existência.
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NEUROCIENTISTAS  
VÃO À ESCOLA
No âmbito da   Semana Internacio-
nal do Cérebro, que decorreu de   
12-18 de Março de 2018, a Escola de 
Medicina  da Universidade do Minho 
realizou a iniciativa “Neurocientis-
tas vão à Escola”, onde cientistas 
do  ICVS    se deslocam a Instituições 
da região norte, para ajudar a com-
preender melhor como funciona o 
nosso cérebro na saúde e na doença. 
Estas palestras interativas visam 
promover o interesse nas ciências 
biomédicas e divulgar os avanços 
científicos na área das neurociências. 
No dia 13 de março, entre as 10:30 
e as 12h contamos com a presença 
do médico e investigador António 
Mateus-Pinheiro, PhD., que nos expli-
cou de forma clara e divertida como 
funciona o nosso cérebro.

RAQUEL POLÓNIA

Terceira Idade

A BRINCAR TAMBÉM  
SE APRENDE…  
A NOSSA HISTÓRIA!
No Colégio Bomfim também estamos a recordar e a celebrar… não só 
a nossa história como instituição, mas principalmente a nossa história 
como cidade, povo e nação. Sempre a brincar, mas com muita intencio-
nalidade pedagógica, as crianças estão a explorar e a descobrir diversas 
facetas da nossa história local, regional e nacional. Desde o tempo dos 
dinossauros, até aos descobrimentos portugueses, passando pelos 
brinquedos, canções e músicas dos nossos avós e pais, a Nossa História 
nas suas diversas dimensões tem-se tornado cada vez mais interes- 
sante e única…sendo que até ao final do ano ainda temos muito para 
aprender.

CARLA PEGO

Colégio Bomfim

É para lá que viajamos todos os 
dias e vindos de lá que regres-
samos de novo a casa. Con-
nosco trazemos aromas indes-
critíveis de outras paragens e 
a certeza de que não há um dia 
igual ao outro. Neste planeta é 
sempre primavera e tudo muda e 
floresce a cada hora. Os habitantes 
deste lugar longínquo são como os  
lírios do campo, que crescem a olhos vistos 
e cuja beleza transparece na música. Quem 
diz Planeta Música, diz Conservatório Bomfim e 
estes lírios do campo são nada menos que os nossos alunos. Na verdade, não 
só eles mas todos aqueles que preenchem este lugar de talento e apreciação, 
sejam professores, familiares ou funcionários. Assim foi o mote das Audições 
da Páscoa deste ano, um painel de 7 concertos onde participaram 14 Classes 
de Conjunto e cerca de 70 solistas. Durante 3 dias detivemos o nosso olhar  
atento e contemplativo 
sobre estas pequenas cria-
ções: “Reparem como cres-
cem os lírios do campo”  
(Lucas 12. 27).

ESTER CAVACO

Conservatório  
Bomfim

PREPARADOS PARA 
SITUAÇÕES DIFÍCEIS
Dia 16 de março, no âmbito da operacionali-
zação do Plano de Segurança Interno aprovado 
pela ANPC, realizamos o Simulacro 
anual e contamos com a preciosa e 
simpática colaboração da Companhia 
de Bombeiros Sapadores de Braga.  
Foi uma semana dedicada à segurança com  
(in)formação a todos os colaboradores sobre o 
sistema de deteção e combate a incêndio, como 
reagir em caso de incêndio e sobre a evacuação 
do edifício e de todos os utentes com idades 
dos 0 aos 95! Correu muito bem e tivemos sorte 
porque o tempo também ajudou!

RAQUEL POLÓNIA

Terceira Idade

Visita ao Castelo  
da Póvoa de Lanhoso
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Estas são algumas breves notas sobre uma Instituição que 
quer prosseguir nos objetivos que se propôs atingir. Olhan-
do para os dias de hoje, parece que tudo nasceu num ápice 
e em “berço de ouro”... Agora, nada de cruzar os braços; há 
muito ainda a construir e a melhorar, o que, com enorme 
esforço, vai sendo feito, mas longe do almejado. Quantas 
vezes, em sessões de trabalho exigente, se encami-
nhava para a desistência ou encerramento de  algo que 
desabrochava e, de repente, a solução única que se de-
senhava era fechar, abandonar...  Quantas vezes a leitura 
fria dos números, após Auditorias - com a colaboração do 
Dr. Américo Reinaldo,  de grande valia - se vislumbravam 
medidas drásticas e fi rmes, geradoras de tristezas que 
a todos doíam... Quantas vezes as relações laborais pare-
ciam insanáveis, enchendo-nos de muitos e temíveis re-
ceios com evidentes refl exos em várias áreas, ameaçando 
abalar o “edifício” erguido... Quantas vezes as difi culdades 
fi nanceiras provocavam incumprimentos e/ou atrasos nos 
pagamentos... MAS, MESMO ASSIM, tudo se foi vencendo 
com oração, compreensão e um trabalho competente de 
um Conselho Diretivo, apoiado pelos responsáveis e cola-
boradores dos diversos departamentos. 
Um ditado popular afi rma: “QUEM ESPERA, SEMPRE AL-
CANÇA...”  Leio com vivo interesse, melhor, com avidez o 
livro de Eduardo Marçal Grilo, em que este Homem da Políti-
ca e das Letras alude à necessidade contínua de aprender
 em qualquer idade e ao imperioso regresso aos bancos da 
Universidade - este  aluno aos 73 anos. O sugestivo título 
da recente publicação parece contrariar aquele ditado ou 
pretenderá enriquecê-lo? “QUEM SÓ ESPERA NUNCA AL-
CANÇA...”, é sempre preciso Ação e o Pastor Oswaldo e sua 
Esposa Stela Bomfi m desenvolveram uma ação importante 
no nosso país: a preocupação relevante  com terceiros, 
mesmo que não fossem membros de qualquer igreja ou até 
ateus (Mateus 25:45).  Registo as excelentes recordações 
dos seus primeiros passos em Portugal. Abusando da minha 

memória, recordo-me de 
uma abordagem informal 
em busca de opiniões para 
o início de um trabalho Cris-
tão em  Portugal: BRAGA? 
Arregalei os meus olhos 
por admitir que fosse um 
dos lugares e foi! Nunca 

alheado dos  problemas, 
mas sempre interessado nas soluções, estava o BOM PAS-
TOR, assim conhecido e identifi cado por muitos na Cidade 
de Braga. Até no Porto, em 1975, se fez sentir a sua co-
laboração na Igreja Baptista de Cedofeita, ao assumir ser 
o Pastor temporário após a saída do saudoso Pastor José 
Gonçalves. Falando do Porto, recordo a visita do Pastor 
Steve Mosely - ao tempo também Presidente da Fundação 
- em busca de uma solução para a constituição do Conselho 
Fiscal (1998) o que fora conseguido só após muita oração. 
Mas quem iria assumir a presidência, uma vez que, dos seus 
técnicos, nem eu nem o Dr. Jorge Abrantes estávamos dis-
poníveis?  A solução foi encontrada com a disponibilidade 
da prezada Irmã  Primitiva Fernandes e tudo decorreu de 
forma perfeita sob a efi ciência da Presidente. Foi assim 
que há 25 anos nascia a Fundação Bomfi m e não é de es-
tranhar que o seu “berço” tenha sido  a Igreja Evangélica 
Baptista de Braga, na sua nobre missão de evangelização 
e ação cristã. Outras ajudas de igrejas irmãs, particulares, 
empresas, anónimos, do próprio Estado através da Segu-
rança Social e de outros ministérios, são indispensáveis 
para o trabalho com crianças e idosos. E  nesse trabalho, 
cumprindo os seus objetivos, a Fundação Bomfi m afi rma-se 
como uma Instituição credível. Nada foi fácil, dececiona-
dos tantas vezes, mas o caminho a prosseguir continua a 
exigir esforço, crescente dedicação e AMOR. Martin Luther 
King afi rmou:  “Devemos aceitar a deceção fi nita, mas 
nunca perder a esperança infi nita.” Satisfeitos com 
o que temos? Não! Somos eternos insatisfeitos, pois 
estamos cientes dos desafi os e das carências que nos 
envolvem, mas com a ajuda de Deus, serão superados 
(Romanos 8:31 e 37).

CLÁUDIO ALVES

Membro do Conselho Consultivo

ESTA 
CAMINHADADE 
25 ANOS

FAMÍLIA BOMFIM
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Ótica Franco, Grupo Ótico de Real, Clínica Dr.ª Irene 
Pina Vaz, Clínica Sorriso e Saúde, Clínica de Oftal-
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Têxteis, Nuances Cabeleireiros, Prontinho Take Away, 
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