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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.

EDITORIAL
 
No recato sempre aconselhável a quem fala 
em causa própria, vivemos sob natural tensão 
o concerto do passado dia 8 de junho. Con-
tudo, após os calorosos testemunhos que nos 
chegaram, quer de pais, quer das duas autar-
quias que mais diretamente servimos, quer da 
própria Assembleia Geral da Câmara de Braga, 
não resistimos a dirigir esses louvores a todos 
os colaboradores da nossa Instituição e, de 
um modo particular, ao nosso Conservatório: 
orquestra, corais, professores e aos nossos alu-
nos que encheram o palco da mais emblemáti-
ca casa de espetáculos da cidade. Foi bonito, 
diríamos “emocionante”, ver 300 em palco sob 
a batuta da maestrina Priscila, que a Câmara 
Municipal de Braga, ao abrigo do protocolo de 
geminação Braga - Rio de Janeiro, trouxe para 
a regência desse espetáculo. Não menos “emo-
cionante” para os mais “antigos”, foi a presença 
do casal Stela e Oswaldo Bomfim que trou- 
xemos do Brasil para abrilhantar os nossos 25 
anos. Dificilmente, diríamos muito dificilmente, 
o futuro nos presenteará com momentos tão 
altos como esse. Regressados à rotina, fomos 
surpreendidos pelo convite da Igreja-mãe 
(igreja.pt) dirigida aos colaboradores da sua 
Fundação e seus familiares, para uma tarde de 
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VINTE E CINCO
É PRATA THEATRO

CIRCO,
O PALCO DA
NOSSA 
GRATIDÃO!

Junho trouxe o pulsar celebrativo de 
quem alcança um marco significativo 
na sua história: 25 anos de existência! 
O Theatro Circo recebeu a família 
Bomfim em peso, num concerto 
comemorativo apresentado pelo 
Conservatório Bomfim, com a 
estreia em Portugal da maestrina 
Priscila Bomfim, filha do casal 
Stella e Oswaldo. Este evento 
contou ainda com a participa-
ção de 300 jovens  músicos em 
palco mas, acima de tudo, com 
aqueles que têm feito a diferença 
nesta nossa caminhada e a quem 
devemos uma profunda gratidão.
 

ESTER CAVACO

convívio na sua nova 
aquisição na Quinta 
das Japoneiras em 
Semelhe. É patente 
que continuamos em 
festa! Celebrando o 
que o bom Deus tem 
feito na nossa cidade, 
entre nós e... apesar 
de nós! A estrada que 
pisamos, quer onde já 
chegámos, quer nos 
horizontes à nossa 
frente, é imensa e de- 
safiadora. Mas aqui, 
porventura já esgo- 
tados, mas felizes, 
vem-nos à mente o ex-
trato histórico do Ve 
lho Testamento quan- 
do Moisés, à frente de 
2 milhões de migran 
tes em fuga do Egip-
to, se debatia com 
os impossíveis à sua 
frente, clamando ao 
Deus que o libertou. A 
resposta que recebeu 
foi intrigante: Por 
que clamas a mim? 
Diz ao povo de Israel 
que marche!

SP

EM FOCO (...continua)

De uma história que começou em 1993, pelas 
mãos da Igreja Evangélica Baptista de Braga 
e inspirada no exemplo de Stela e Oswaldo 
Bomfim, tanto há para contar. A Fundação 
Bomfim é uma IPSS, ONGD e Estabelecimento 
de Ensino Particular e Cooperativo, mas esta 
é somente a nossa roupa, porque a nossa 
essência é tão mais incrível. Despertámos há 
25 anos, há 300 meses que cuidamos com o 
coração, há 9125 dias que semeamos sor-
risos e há 219.000 horas que nos empenha- 
mos em trazer esperança. Uma pequena mas 
tão grande caminhada que conta hoje com 
80 colaboradores e tem presença em Braga, 
Guimarães, Lisboa, Porto e Coimbra, nas mais 
diferentes valências. Nascida da música, a 
Fundação Bomfim serve a cidade através do 
Conservatório Bomfim, um Estabelecimento 
de Ensino Artístico Especializado de Música, 
onde nos deixamos inspirar todos os dias pelo 
talento dos nossos alunos. O nosso desejo 
de cuidar começa logo pelos pequeninos. No 
Colégio Bomfim, entre Creche e Jardim de 
Infância, os mais novos encontram um lugar 
para crescer, aprender, descobrir e ser sempre 
crianças. Em nós há também um lugar muito 
especial para as crianças e jovens privados 
do cuidado parental e em situação de perigo. 
Os Minilares, especialmente pensados para  
irmãos, são Casas de Acolhimento onde todos 
recebem amor e vivem como uma família. Os 
mais velhos também são alvo da nossa dedica-
ção e cuidado. É por isso que no nosso Centro 
de Dia e Serviço de Apoio ao Domicílio, os 
seniores recebem a estima, valorização e dig-
nidade que merecem. Pela nossa história têm 
passado tantos outros projetos como a CESTA 
e o Serve The City, mas algo permanece ao 
longo dos anos: o compromisso em servir e 
impactar vidas. Somando os frutos do trabalho 
da Fundação Bomfim, sabemos onde queremos 
chegar: aos confins da terra.



APRENDER, PASSEAR,
CONVIVER E AGRADECER
Neste início de verão, contámos com a parceria da 
Diaverum, empresa de diálise, que no seu âmbito de 
responsabilidade social nos (in)formou sobre a pre-
venção de quedas. Recebemos um grupo de alunos de 
sopros do Conservatório Bomfim que, para além de nos 
presentearem com bons momentos musicais, também 
nos deram a conhecer vários instrumentos de sopros. Com 
o apoio do Município de Braga, visitámos o Museu Etnográ-
fico do Vouga em Águeda onde formos excecionalmente bem 
recebidos. Atualmente, em plena colónia balnear na Apúlia, temos 
aproveitado os tímidos raios de sol, sem ainda grandes aventuras nas 
águas geladas do atlântico. Estas atividades contaram com parceiros 
internos ou externos que amavelmente nos proporcionaram momen-
tos únicos de conhecimento e partilha. Essencial tem sido o apoio 
diário de voluntários nas diversas atividades, assim como o seu afeto e 

apoio personali-
zado a cada 
utente. Também 
somos gratos à 
equipa sempre 
disponível, profi- 
ssional e carinho- 
sa que cuida dos 
100  “maiores” 
em Braga e 
Guimarães.

RAQUEL POLÓNIA

Seniores Bomfim

E ASSIM SE FEZ MAIS 
UMA VEZ HISTÓRIA!
É verdade, este ano mais uma vez as crianças do Colégio Bomfim 
fizeram história com as suas canções, danças e representações, 
com criatividade, alegria e boa disposição, recordaram com graça, 
inteligência e muito prazer a história do nosso povo, do nosso país. 
Desde o primeiro rei de Portugal, passando pelos Descobrimentos 
portugueses, com um cheirinho a Camões, até ao 25 de abril, as crian-
ças e toda a equipa educativa reviveram com intensidade e orgulho a 
nossa história e a nossa identidade. Este dia ficou na nossa memória 
para mais tarde recordar…que a brincar também se aprende!

CARLA PEGO

Colégio Bomfim

FRUTO DA ÉPOCA
Após um ano de sementeira no Conservatório 
Bomfim, de esforço e paciência, a música dá fruto. 
Sons, notas, silêncios e ritmos, sorrisos, lágrimas, 
movimentos e gestos, abraços e harmonias enchem 
cestos e corações. Transparente - quase invisível - a 
Água Viva deu força às plantas que hoje frutificam. 
Uma colheita que, bem guardada, dura meses, anos 
e até vidas. Alunos e famílias, no vosso campo temos 
trabalhado. O fruto é vosso! Desfrutamo-lo convosco, 
na alegria do presente e na expectativa do futuro.

JÓNATAS PEGO

Conservatório Bomfim

É TEMPO DE FÉRIAS!
Tal como todos os alunos, após o término do ano 
letivo todas as nossas crianças e jovens estão 
ansiosos por arrumar os livros, descansar da 
rotina escolar, dormir até um pouco mais tarde, 
passear, ir à praia, piscina, estar com os amigos, 
conversar, relaxar e, sobretudo, brincar sem 
horas para parar. Assim tem sido este divertido 
início de férias!

CARLA PEGO

Minilares Bomfim



O drama dos migrantes ou imigrantes. Se tivermos a visão 
humanista de uma só Terra com um só povo poderemos 
falar de migrantes pois as deslocações são feitas dentro do 
espaço Terra, um espaço sem fronteiras. A existirem fron-
teiras são imigrantes. Este fluxo de seres humanos é um 
drama de proporções inimagináveis. Sair das suas terras, 
deixar tudo para trás, família, amigos, casa, raízes, cami-
nhando para o desconhecido é preciso atingir um ponto 
de desespero enorme. Analisemos agora causas destes 
movimentos migratórios. São dois os motivos:  económicos 
e políticos. Os dois são fruto de uma ambição desmedida de 
alguns seres humanos que têm um profundo desprezo pela 
dignidade humana, são agentes do mal. As guerras civis têm 
quase sempres origem em ambições econômicas. Vejam-se 
as guerras em África, por detrás estão os grandes negócios 
de matérias-primas. Não interessa quantos milhares mor-
rem ou têm que fugir, o que interessa é o lucro ou melhor, 
o poder que esse lucro dá. São interesses de multinacionais, 
de grupos de poder para quem a vida humana não tem 
qualquer valor. Para resolver o problema destes migrantes 
não podemos criar outros, sob pena de nem resolvermos 
uns nem outros. A Europa, ao contrário do que se diz não 

OS
MIGRANTES

FAMÍLIA BOMFIM
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tem capacidade de in-
tegração. Tem desem-
pregados, tem zonas 
de miséria que não con-
segue resolver. Sob o 
ponto de vista humano 
não podemos negar auxílio a estes seres humanos, não 
nesta fase dramática. É necessário atacar o problema na 
origem. Criar condições de retorno aos seus países. É 
preciso que os políticos que criaram as guerras acabem com 
elas. São os mesmos que agora são cinicamente solidários. 
Há quem aposte numa Europa desunida. Uma Europa forte 
atrapalha muita gente, sobretudo alguns grupos de poder. 
Ao fazerem convergir para a Europa este fluxo migratório 
têm a noção perfeita das dificuldades que estão a causar. 
As divisões já estão a aparecer para gáudio dessa gente. 
No fundo estes migrantes não são mais que armas de 
arremesso utilizadas por gente sem escrúpulos e para quem 
a vida e a dignidade humana não tem qualquer valor.

JOSÉ FRANCO

Membro do Conselho Consultivo

COMO É BOM ACAMPAR!

  
 

Todos os anos fico ansioso para ir para os acampamentos. 
Lá fazem-se coisas fantásticas como jogos, teatro, vai-se à 
praia/rio e claro, o mais importante, está-se com os amigos 
de quem mais gostamos e também se conhecem pessoas 
novas. Os monitores/dirigentes são muito simpáticos e di-
vertidos, já para não falar da comida muito boa feita pelas 
excelentes cozinheiras de lá. Foi uma boa experiência e 
senti como se estivesse em casa. Falámos sobre Deus e 
aprendi muito sobre Ele. Foi muito interessante estar lá, 
fiquei muito feliz por saber que ia e vou para lá todos os 
anos. Agora só me resta esperar pelo ano que vem...!

B.C.

Minilares Bomfim


