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Testemunho  
  
C. Bomfim /
Serve The City 

 

EDITORIAL 

 
    O final de 2015, com o novo alento que 
nos trouxe a reconversão financeira, permi-
tiu-nos antever um novo ano com algum 
optimismo. Com efeito, já no jantar de Na-
tal com todos os colaboradores, lançamos 
aí um novo desafio para 2016, sintetizado 
numa curta frase dos Lusíadas—AINDA 
ALÉM! Se para Camões os 

já tinham passado 
, nós pretendíamos ir além dos 

obstáculos e abrir novos horizontes! E tudo 
começou bem, com uma nova lufada de 
entusiasmo que nos chegou do Brasil com 
a visita (18-20 de janº) de Priscila Bomfim 
Moniz. Filha de Stela e Oswaldo Bomfim, 
Priscila que saiu de Braga na tenrura dos 
seus 9 anos levando já consigo o seu pri-
meiro prémio de piano no Conservatório 
Gulbenkian, regressava à sua terra natal, 
(agora como pianista internacional e direc-
tora de música do Teatro Nacional do Rio 
de Janeiro) não só para matar saudades, 
mas para nos presentear com um inesque-
cível mini-concerto em que abriu a sua al-
ma no deslizar das suas mãos e palavras, 
sobre o teclado do inseparável piano! 

   Entretanto o nosso “filho” Serve the City, 
agora já independente e sob o nome oficial 
de “STC-Associação Serve the City Portu-
gal” acaba de abrir a sua acção no Porto e 
em Braga, aqui sob a direcção de André 
Vieira, membro do nosso Conselho de Ad-
ministração.  

   E assim vamos em 2016… AINDA ALÉM! 

SP 

 

  Companhia da    
Música 

 
 

   

Hélder Gonçalves 

Terceira Idade  
Porque o Voluntariado tem dois V’s 

Já não temos a visita semanal de um membro da Famí-
lia Bomfim, no entanto deixa marcas nos corações. 

Obrigado Hélder Gonçalves pelo amor que dedicaste 
aos nossos seniores durante meses de voluntariado!  

Da mesma forma como te deste a este projeto, estamos 
certos que, com certeza, te despedes de coração cheio. 



 

 

"O Departamento Infantil, creche e jardim de 
infância, participaram numa mega atividade 
que envolveu toda a comunidade educativa, 
crianças, famílias, utentes do centro de dia e 
funcionários das várias valências.  

Juntos realizamos um videoclip com a temá-
tica "O Leite na Escola" que enviamos para a 
Mimosa, a fim de participar num concurso 
promovido por esta empresa.  

Neste momento aguardamos ansiosos pelos 
resultados. Esta atividade foi possível devido 
à participação de toda a comunidade educa-
tiva, em especial à dos pais e à FOTO VIVA, 
que nos apoiou voluntariamente na produ-
ção do filme, a quem estamos muito gratos.  
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Alfredo Abreu 

Colégio Bomfim 

Notícias do Colégio Bomfim 

Equipa Docente 

Serve the City  
Uma parceria para servir a Cidade 

Paralelamente, celebrámos o Dia do Pai no 
passado dia 18 de março, onde pais e filhos 
participaram em diversas atividades que 
proporcionaram momentos de interação 
entre Pai e Filho (a) de uma forma muito 
divertida. 

 

O (STC), que fez o seu percurso recente em Portugal incubado pela Fundação Bomfim, chegou a 
um ponto de desenvolvimento que requeria a sua autonomização. E assim, em Junho de 2015, nasceu a Asso-
ciação Serve the City Portugal.  

A partilha da mesma inspiração (Jesus), do mesmo tipo de valores e os relacionamentos pessoais de confiança 
foram da maior importância para o desenvolvimento do em Portugal. A cooperação da Funda-
ção Bomfim foi instrumental também pelo apoio da sua estrutura administrativa e o acompanhamento pessoal 
à liderança do projecto .  

As duas instituições estabeleceram entretanto um Protocolo de Cooperação enquadrando e orientando o seu 
relacionamento, dando continuidade e aprofundando os vínculos de parceria e o apoio mútuo aos objectivos de 
cada um, bem assim como ao bem comum que ambas visam fazer na sociedade. Além dos projectos de cada 
parceiro que o outro poderá apoiar, através das suas competências e estrutura, poderão ser considerados pro-
jectos organizados em comum e a participação conjunta em projectos de terceiros. Tendo em conta os domí-
nios de actuação dos outorgantes, este Protocolo incide sobre o potencial de cooperação existente nas áreas 
como o voluntariado, a música, a solidariedade social e o desenvolvimento. 

O referido Protocolo prevê o estabelecimento anual de um Programa de Cooperação intitulado “Servir a Cida-
de”, que será integrado no plano de actividades, orçamento e contabilidade da Fundação Bomfim, contendo 
projectos comuns e/ou apoiados pelo parceiro, com o respectivo calendário e orçamento, e que será gerido e 
financiado pela STC. Cada parceiro poderá também levar à consideração do outro quaisquer projectos que pos-
sam estar enquadrados no espírito e objectivos do Protocolo e que possam beneficiar da cooperação entre am-
bos. 

O espírito de serviço e parceria que caracteriza ambas as instituições mantém-se assim, podendo até fortalecer-
se e aprofundar-se o caminho que vêm fazendo juntas nos últimos anos, com benefício para todos e especial-
mente para a Cidade. 

 



 

 

 

Testemunho do  

Sr. Pedro Gaspar – utente 
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"O nosso Berço - BOMFIM" 

Ajuda-nos a  
multiplicar sonhos! 

 

Com um gesto simples, 

apoie a Fundação Bom-

fim!  

 

I n s c r e v a  o  N I F 

502948884, no Quadro 

11 da folha de rosto da 

sua Declaração de IRS 

e, sem qualquer custo, 

ajude-nos a multiplicar 

sonhos!  

Com um gesto simples... 
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Ester  Cavaco  

Companhia da Música 

Este mês de março trouxe a primavera e 
juntamente com ela, uma série de eventos 
musicais, promovidos pela Companhia da 
Música e alguns em parceria com as Jun-
tas de Freguesia de São Lázaro e São João 
do Souto. Para encetar o mês, decorreu na 
Companhia da Música um concerto comen-
tado, que visou envolver o público num 
ciclo de perguntas e respostas intitulado 

 pelo Prof. 
Nelson Silva. Esta atividade foi promovida 
junto da classe mais idosa da União de 
Freguesias acima mencionadas.  

Inspirados pela nova estação, seguiram-se 
as Audições de Páscoa, em que os alunos 
solistas e as classes conjuntas tiveram a 
oportunidade de demonstrar à comunidade  

escolar os conhecimentos adquiridos ao longo do segundo período. 

Com o intuito de ocupar de forma mais criativa e lúdica alguns dos dias de férias da Páscoa, foi iniciado o 1º 
Estágio de Orquestra de Sopros e Cordas, sob a direção musical do Prof. António Luís Ribeiro. Simultanea-
mente, os alunos de Coro do curso de Iniciação e Ensino Básico participaram da Semana de Estágio da Pri-
mavera.  

Em jeito de celebração, as atividades levadas a cabo no âmbito destes programas sazonais, culminaram nos 
Concertos da Primavera, do dia 24 de março na Companhia da Música, fruto do empenho de alunos e pro-
fessores.  


