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EDITORIAL
CONCLUÍDO!

Numa organização podemos falar de fases concluídas, tran-

sições completadas, missões cumpridas, mas nunca de trabalho 

concluído… O nosso trabalho é permanente e nunca estará 

por definição concluído. Já no que concerne às obras do 

edifício estas estão, finalmente, concluídas ou muito pouco 

falta por fazer. Todos foram beneficiados neste projeto: 

os utentes, os colaboradores e até os moradores foram 

beneficiados com um acesso menos condicionado ao passeio 

da N14.  Mas, o trabalho de adaptação tem que ser contínuo, 

especialmente em termos de recursos e procedimentos. 

Felizmente este espaço permite uma maior qualidade do 

serviço e maior segurança para todos, como podem verificar. 

Como é óbvio, não podemos esquecer o que tudo isto implicou 

durante o período de obras, tanto para colaboradores como 

utentes. MUITO OBRIGADO pela vossa paciência, sabemos 

que valeu a pena. O destaque para a equipa das cozinhas, mais 

do que merecido, serve para que conheçam a importância 

nevrálgica na prestação dos nossos serviços. Os desafios não 

param e os nossos Minilares, são um desafio a abraçar de 

seguida, devido à fragilidade desta valência e destes meninos 

que tanto necessitam do nosso cuidado. Uma última nota, 

para o nosso Conservatório que neste período de pausa se 

preparou para um cenário cheio de incertezas no próximo 

ano letivo. Seja como for, sabemos que estamos sustentados 

por uma Mão Maior! É precisamente isso que temos sentido.
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2019 e 2020 

foram anos mar-

cantes, desafi-

antes e cheios 

de mudança. A Fundação Bomfim propôs-se a uma 

profunda reestruturação e requalificação do EDIFÍCIO 

CENTENÁRIO no qual está sediada há 27 anos. Empe-

nhada em dar a melhor resposta possível às necessidades 

dos seus utentes e famílias, a FB tem um novo pulsar, de 

dentro para fora, que não deixa ninguém indiferente.

UMA NOVA CASA
CHEIA DE HISTÓRIA

EM FOCO

MELHORIA DO ACESSO PEDONAL AOS MORADORES E UTENTES, EXECUTADA 
PELA FUNDAÇÃO EM COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE BRAGA.

“A arte da MUDANÇA: 

entre muitas dúvidas e 

esperanças, certa é a 

mudança. Na minha opinião 

positiva, com cheiro a novo 

e conforto, como se 

fôssemos abraçados pela 

novidade e segurança. 

Caso para dizer, uma nova 

aventura a elaborar cená- 

rios futuros.“    
Carlos Moreira

Secretaria Fundação Bomfim

NOVA IMAGEM DA FROTA DA FUNDAÇÃO BOMFIM

SECRETARIA, GABINETES E SALAS DE REUNIÕES

OS NOSSOS SENIORES DO CENTRO DE DIA TÊM UM ESPAÇO MAIS LUMINOSO, CONFORTÁVEL E INSPIRADOR

http://bomfim.org


EM FOCO

COZINHA E REFEITÓRIOS

“ A mudança é difícil no começo, confusa

no meio e bela no final.  Toda a mudança

visível é válida mas que nunca mude o 

bem mais precioso: seus princípios, sua 

essência, caráter e sua INTEGRIDADE.”

Sandra Ribeiro
Secretaria Fundação Bomfim

SALAS E GINÁSIO DO COLÉGIO BOMFIM
(clique para conhecer o espaço)

A Fundação Bomfim é grata a  todos pela compreensão e preser verança,
nesta espera pela “nova casa”  cheia de boas velhas histór ias.

MELHOR ACESSIBILIDADE
E MELHORES CUIDADOS 

REMODEL AÇ ÃO, ADAPTAÇ ÃO E
MODERNIZ AÇ ÃO DOS ESPAÇOS

MAIS CONFORTO PAR A OS UTENTES

MAIOR C APACIDADE DE
RESPOSTA À S NECESSIDADES

PESSOA S MAIS FELIZES

MAIOR INCLUSÃO SOCIAL

https://youtu.be/8CC502Mklsw


COM O CORAÇÃO
NAS MÃOS

FAMÍLIA BOMFIM
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As  nossas equipas de Cozinha
& Limpeza mostram-nos como se

al imenta o corpo e o coração.

4 dos elementos 
desta equipa são 
responsáveis por: 

BR AGA

132 
LANCHES

223
ALMOÇOS

20
JANTARES

GUIMAR ÃES

52
REFEIÇÕES

1 colaboradora
responsável por: 

A Fundação Bomfim tem ao seu 
cuidado muitas vidas pre-
ciosas. Esta equipa, assim 
como a de Guimarães, são 
a prova de que CUIDAR 
também é sinónimo de 
ALIMENTAR. E estas duas 
equipas fazem-no tão bem! 

CURIOSIDADES

Ementas aprovadas por nutricionista
Alimentação adaptada a restrições
alimentares, orientações médicas 
e outros pedidos especiais
Refeições na sede, ao domicílio e, 
ocasionalmente, a entidades externas
Controlo da temperatura na distribuição 
das refeições ao domicílio
Coleta de amostras de refeições das 
últimas 72h, por motivos de segurança
Testes bi-anuais a superfícies, utensí-
lios, água, entre outros
Plano anual de manutenção de edifí-
cios, equipamentos e viaturas
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Bolos de aniversários 
para as nossas crianças 
e utentes, entre outros 
eventos especiais!

CERTIFIC ADOS

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points – Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controlo) emitida pela CAMPE; Certificado de 
reciclagem de óleos usados emitido pela RECIOL; 

Certificado de controlo de pragas emitido pela 
HIGIAMARES;  Certificado de inspeção 

periódica a gás emitido pela GASAIR.

https://www.asae.gov.pt/seguranca-alimentar/haccp.aspx
https://campe.pt/
https://www.reciol.pt/
https://infoempresas.jn.pt/Empresa_HIGIAMARES-COMERCIO-PRODUTOS-HIGIENE-LIMPEZA.html
https://www.gasair.pt/

