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EDITORIAL 
NOVA PRESIDÊNCIA E 25 ANOS: É incontornável falar 
sobre este tema, não por uma questão de protagonis-
mo, mas essencialmente porque ao cabo de 25 anos, 
depois de passarmos por inúmeros desafios, é possível 
olhar para a linha histórica e agradecer, percebendo 
que esta instituição se tornou importante para a vida 
de tantas pessoas, especialmente daquelas que social-
mente se encontram mais vulneráveis. Também é possí- 
vel perceber que há crescimento claro e que estamos 
a investir para tornar este trabalho mais sustentável. 
Tudo isto é produto de uma grande equipa, sendo que 
a dimensão aqui não se mede em número, mas em 
coração. Este coração que presidiu a instituição é uno 
em propósito e valores, mas plural nas pessoas que 
nela trabalham e deram bem mais do que seria exigível 
em muitos momentos. São esses momentos que não 
aparecem nesta linha cronológica, mas que são a ver-
dadeira estrutura dirigida pelo CRIADOR. É impossível 
contornar a pessoa do Dr. Silas Pego, pois ele mesmo 
é um dos que personificou muita desta abnegação, 
contudo não esteve só, antes, muito bem acompa-
nhado. Embora faça parte do Conselho de Administra-
ção desde há bastantes anos, foi o conhecimento do 
trabalho desta equipa, que se manteve no essencial, 
que funcionou como especial motivo para me sentir 
suficientemente seguro, sabendo que não poderei, de 
forma alguma ser igual ao anterior presidente, mas, 
por outro lado, é isso que se pretende?…

ANDRÉ VIEIRA
Presidente do Conselho de Administração
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25 ANOS DE HISTÓRIA

Nasce a FUNDAÇÃO STELA E OSWALDO BOMFIM,
através do hoje Conservatório Bomfim

MINILAR BOMFIM 1

 JARDIM DE INFÂNCIA

SERVIÇO DE APOIO AO DOMICÍLIO em Guimarães 

Estatuto de Esta-

belecimento de

ENSINO PARTICULAR 

E COOPERATIVO

Ensino Artístico Especializado

de Música em REGIME ARTICULADO,

marcado pelo início do proto- 

colo com o Agrupamento de

Escolas André Soares

Inauguração da nova CRECHE

BOMFIM pelo Dr. Vieira da Silva,

Ministro do Trabalho e da

Solidariedade Social e

outros convidados ilustres 

Certificação de Jardim de

Infância Tolerante – A TOLERANT

KINDERGARTEN 2015, pela FINI ZAVOD 

RADEC - Say Hello to the World

Novas instalações do Conserva- 

tório Bomfim, projetadas pelo 

arquiteto Eduardo Souto Moura, 

no MERCADO CULTURAL DO CARANDÁ, 

com o acordo de concessão com 

Município de Braga através

da atribuição de bolsas de 

estudo a alunos bracarenses
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CENTRO DE DIA

SERVIÇO DE APOIO AO DOMICÍLIO
em Braga

CRECHE BOMFIM

MINILAR BOMFIM 2

MINILAR BOMFIM 3

Fundação Bomfim recebe Margarida Pinto Correia,

Ana Brito e Cunha e Ricardo Pereira, em visita 

aos MINILARES BOMFIM, num directo da RTP

Novo RECREIO para as nossas crianças

Nova moradia dos MINILARES e integração dos Minilares 2 e 3



25 ANOS DE HISTÓRIA

Certificação de Jardim de

Infância Tolerante – A TOLERANT

KINDERGARTEN 2015, pela FINI ZAVOD 

RADEC - Say Hello to the World

Novas instalações do Conserva- 

tório Bomfim, projetadas pelo 

arquiteto Eduardo Souto Moura, 

no MERCADO CULTURAL DO CARANDÁ, 

com o acordo de concessão com 

Município de Braga através

da atribuição de bolsas de 

estudo a alunos bracarenses

25 ANOS FUNDAÇÃO BOMFIM, Theatro 

Circo - celebração com 300 alunos 

em palco, dirigido por Priscila 

Bomfim, pianista e maestrina do 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

Município de Braga atribui MEDALHA 

GRAU PRATA por 25 anos de serviço

Inauguração do novo edifício do CONSERVATÓRIO, pelo Presiden- 

te da Câmara Municipal de Braga, Dr. Mesquita Machado, e com 

a representação da Direção Regional de Educação do Norte

Celebração 20 ANOS FUNDAÇÃO BOMFIM no Theatro

Circo e PEB, com homenagem ao casal Bomfim

Celebração 10 ANOS CRECHE BOMFIM, com a presença do Dr.

Vieira da Silva, Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 

o Dr. Ricardo Rio, Dr. Luís Pedroso e Cónego Roberto Mariz

Lançamento oficial e implementação dos Manuais 

FORMAÇÃO MUSICAL A SÉRIO do Curso Básico de Música 

(5º ao 9º ano) em dois conservatórios. Preparação 

da implementação nacional deste material pioneiro
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Fundada em 15 de Fevereiro de 1993, pela Igreja Evangélica 
Baptista de Braga, a Fundação Bomfim é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS), de direito privado 
e estatuto de Utilidade Pública. A sua missão é vocacionada 
para a ação social, educativa e cultural. Enquanto Organiza-
ção Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), 
desenvolveu o projeto CESTA (Construção, Educação, 
Saúde, Testemunho e Agricultura) para Etunda em Angola, 
com a duração de 5 anos. Prepara-se, atualmente, para uma 
nova intervenção em países africanos de espaço lusófono.  
Para além de protocolos com diversos municípios do norte 
de Portugal, tem ainda parceria com a Câmara Municipal 
de Lisboa no âmbito do projeto Serve The City, uma rede 
alargada de voluntariado para servir a cidade. A atividade 
da Fundação Bomfim é abrangente, intervindo nas áreas 
abaixo mencionadas. O Conservatório Bomfim, com 

acolhida num ambiente 
rico em atenção e afeto, 
num espaço seguro, con- 
fortável e estimulante, 
proporcionando uma a- 
prendizagem ativa e um 
acompanhamento lúdico-
pedagógico promotor do 
desenvolvimento saudá- 
vel e integral de cada 
criança. No Jardim de Infância, as crianças dos 3 aos 6 
anos são estimuladas a desenvolver as suas capacida- 
des e competências em todas as áreas do  desenvol- 
vimento infantil, promovendo a afetividade, a cria- 
tividade, o pensamento crítico, as diferentes formas de ex-
pressão e comunicação e a interiorização de valores.

As Casas de Acolhimento da Fundação Bomfim – os Mini-
lares Bomfim – são duas pequenas casas onde moram cri-
anças e jovens até aos 18 anos que, devido a diversas situa-
ções de risco, estão separadas das suas famílias por tempo 
indeterminado. Privilegiamos o acolhimento de irmãos 
para que no momento da separação familiar, estes possam 
preservar e fortalecer os laços que os unem. A Fundação 
Bomfim tem ao seu cuidado 18 CRIANÇAS E JOVENS a quem 
se comprometeu a diariamente assegurar a proteção dos 
direitos fundamentais, bem como a garantia de um fu-
turo com mais valor e sentido. No Centro de Dia acolhemos 

FAMÍLIA BOMFIM
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A Fundação Bomfim conta ainda com o apoio de Montepio Geral, 
Pires & Irmão Lda, Cerci Braga, Universidade do Minho, Ludomedia, 
PSP, Soler & Palau Lda, Biblioteca Lúcio Craveiro, Museu dos 
Biscainhos, Ultriplo, London Institute, EAPN, AMAR 21, Associação 
D. Pedro V,  CNIS, Junta de Freguesia de Real, IEFP, ISS, Reviver, U-
Dream, Farmácia Coelho, Ótica Franco, Grupo Ótico de Real, Clínica 
Dr.ª Irene Pina Vaz, Clínica Sorriso e Saúde, Clínica de Oftalmologia 
Dr.ª Paula Sepúlveda, Fotoviva, Akua Fit, Acampamento Baptista, 
Entreajuda, Amélia Têxteis, Nuances Cabeleireiros, Prontinho 
Take Away, Escuteiros Rendufe e tantos outros particulares.   

Esta publicação contou com o apoio de:

UM QUARTO DE SÉCULO A SERVIR

O COLÉGIO BOMFIM É COMPOSTO POR 
CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, ONDE

DIARIAMENTE INVESTIMOS NA APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVIMENTO DE 100 CRIANÇAS 

O CONSERVATÓRIO 
BOMFIM PROMOVE

 O ACESSO À CULTURA, 
COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO VISUAL 

NOS
MINILARES

BOMFIM 
PRIVILEGIAMOS

O ACOLHIMENTO 
DE IRMÃOS 

27 PESSOAS IDOSAS em situação de risco ou perda de inde-
pendência, por um período temporário ou permanente, 
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida 
através da prestação de cuidados diários. No Serviço de 
Apoio Domiciliário (SAD) em Braga e Guimarães, prestamos 
cuidados individualizados e personalizados a 75 INDIVÍDUOS E 
FAMÍLIAS, assegurando a satisfação das suas necessidades e 
atividades diárias. A Fundação Bomfim tem estreita parceria 
com a Câmara Municipal de Guimarães, o Hospital de Braga 
e coopera com a Universidade do Minho no âmbito de estu-
dos em cognição. Integra, ainda, o projeto Guimarães 65+, 
assim como outros ao longo dos anos.

827 ALUNOS em Braga e Lisboa, é um Estabelecimento de 
Ensino Artístico Especializado de Música que ministra cur-
sos oficiais e livres, do pré-escolar ao 12º ano, identificando, 
estimulando e desenvolvendo as capacidades musicais 
através de um ensino de elevada exigência técnica e artísti-
ca. Através da parceria com a Câmara Municipal de Braga, 
a Universidade do Minho, o Colégio Luso Internacional de 
Braga (CLIB), o Instituto Português de Museus, entre outros, 
tem-se constituído como instituição de referência no desen-
volvimento de um projeto educativo que promove o acesso 
à cultura, comunicação e expressão musical. Parte deste 
projeto tem passado pela promoção de iniciativas como 
Music4All e Reescrever o Nosso Bairro. Tem, igualmente, 
sido organizador e anfitrião de eventos com bandas e gru-
pos internacionais de referência. Na Creche, cada criança é

OS SENIORES BOMFIM 
TÊM UM ESPAÇO DE 
ENCONTROS, PARTI-

LHA DE EXPERIÊNCIAS 
E CONQUISTA DE NO-
VAS APRENDIZAGENS 


