
EDITORIAL
Desde muito antes de estar ligado ao Conselho de 

Administração da Fundação, que já interagia com os 

Minilares Bomfim. Os(as) meninos(as) dos Minilares, 

passavam fins-de-semana na casa dos meus pais, tal como 

acontecia com outras famílias nossas conhecidas, chamadas 

Famílias Amigas, a quem a Fundação confiava estas crianças 

para dar folga aos cuidadores… Isto já não acontece 

hoje em dia, no entanto, desde essa altura, notei e ficou 

impressa no meu coração a importância desta resposta 

social para a sociedade e, especialmente, para a vida destas 

crianças. Ainda hoje este é um projeto que me impacta

muito e que, sendo deficitária em termos financeiros, 

queremos manter a todo o custo tornando-a equilibrada 

financeiramente para que o apoio a estas crianças 

possa continuar sem o risco de desaparecer por falta 

de suporte. Temos todo o resto que é necessário: amor, 

empenho e determinação. Por isso, todos os anos a 

campanha do IRS Solidário tem sido voltada para o auxílio a 

esta resposta social. Gostaria de deixar-vos aqui o incentivo 

para a conhecerem melhor e participarem nesta campanha, 

não apenas consignando a parcela do vosso IRS, mas 

também convidando todos os vossos contactos a fazê-lo.

Bem-haja e Deus vos abençoe! 

ANDRÉ VIEIRA,
Presidente do Conselho de Adminstração
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CONHEÇA OS MINILARES BOMFIM EM FOCOMINILARES BOMFIM
Testemunhos

A garra, o profissionalismo e o amor que a equipa demonstra para 
com as crianças e jovens enche-me o coração, permite-me também 
conhecer melhor esta “família“ que de tudo faz para que a felicidade 
e o amor sejam os ingredientes presentes nas suas vidas. Esse é o 
meu lema e faz-me entregar de corpo e alma e de ser disponível e 
pronta a ajudar, orientar quem necessita de ouvir palavras minhas de 
orientação. Uma experiência de crescimento mútuo e que agradeço 
ter-se cruzado no meu caminho. Um excelente trabalho desenvolvido 
pela Fundação Bomfim.

Quando em setembro aceitei este desafio, talvez um dos 
maiores da minha vida como professora, não imaginava o quanto 
eu ia amar cada momento com estes meninos. Os Minilares são 
lugares de afetos e crescimento onde cada criança é única e especial. 
Neste novo normal, o que mais me chamou à atenção é que é um 
lugar onde não se confina o amor. Cada criança tem nos Minilares 
uma verdadeira família. Quanto ao desafio do Plano Casa, 
foi perceber que o trabalho com estes meninos é muito mais que 
orientar estudo, é acompanhar cada um nas vitórias do dia a dia, 
saboreando com eles cada obstáculo ultrapassado. É aprender a ser 

resilente e ir em frente, essa é a maior lição que cada um deles nos dá. No fundo, estar no Plano Casa é estar disposto a 
aprender muito mais que a ensinar. A minha gratidão é imensa por toda esta experiência e, quando o ano acabar, levo os 

Há cerca de 12 anos que me encontro na Direção do Agrupamento de Escolas de Real e foi nesta função que comecei a 
interagir com a Fundação Bomfim, mais propriamente com a valência dos Minilares. Com o decorrer do tempo a Fundação 
passou a fazer parte da nossa identidade institucional devido à estreita relação que foi estabelecida desde o momento que 
confiaram a educação/ensino dos seus meninos/jovens aos profissionais do agrupamento. Temos integrados nas nossas 
turmas muitas crianças e jovens que passaram a ter como “lar” as casas onde vivem com todas as condições físicas e, princi-
palmente, todas as condições psicológicas para enfrentarem os seus árduos passados. O conhecimento que possuo sobre o 
trabalho que desenvolvem decorre das inúmeras situações que tivemos de gerir em parceria. As mesmas permitem referir 
que é uma equipa que exerce com exímia arte a missão de conduzir/educar as crianças e jovens que vivem nos Minilares, 
respeitando a individualidade de cada um e encontrando respostas contextualizadas a cada situação. O carinho com que 
são tratados... a paciência e compreensão com que são atendidos nos momentos em que percorrem caminhos sinuosos... 
a preocupação materna e confidente nas alturas que necessitam do conforto de um abraço... o asseio da sua apresentação 
e o cuidado na alimentação de que usufruem... perpassam para os adultos que interagem com este grupo de crianças e 
jovens. Escrever este texto foi muito fácil para mim, pois bastou dar liberdade ao pensamento para deixar fluir o respeito 
e a admiração que sinto pela equipa de profissionais e pelo trabalho que desenvolvem. Se existem crianças e jovens que, 
apesar das agruras da vida ainda conseguem emanar paz e tranquilidade, são os que vivem nos Minilares Bomfim. Ficamos 
agradecidos pela excelente qualidade de afetos/cuidados que proporcionam aos nossos alunos, uma vez que com base 
neles construímos melhores teias de conhecimentos e de sentires.

Esta vida nunca é fácil e está cheia de controvérsias que uma pessoa às vezes se pergunta “Porquê a mim?” ou “Que mal 
tão grande fiz eu a Deus para merecer tal coisa?”. Pois foi o que me perguntei a mim própria durante quase 4 anos… 4 anos 
em que chorei, sofri... Cheguei quase a desistir da minha vida, sentia que não valia a pena continuar sem os dois grandes 
amores da minha vida. Pensei que nunca iria conseguir mas Deus iluminou o meu pensamento e atitude, vendo a sorte 
além do azar que me aconteceu. Os meus filhos tiveram sorte porque foram para uma instituição – Minilares Bomfim, que 
se preocupava com eles, funcionárias que brincavam, choravam e cuidavam bem deles. Com Doutoras que cuidavam dos 
meus filhos como se delas se tratassem... Que riam com as suas brincadeiras, que ficavam tristes com as suas decepções, 
que ficavam orgulhosas quando eles se empenhavam e conseguiam alcançar algum objectivo. Mas, acima de tudo, foi com 
essa atitude que elas me apoiaram também a mim durante esse tempo. Apoiaram-me física e psicologicamente, pois sabia 
que os meus filhos não poderiam estar melhor entregues nos Minilares. Isso fez com que conseguisse ultrapassar todas as 
barreiras e lutar tanto mas tanto que, finalmente, consegui erguer-me e lutar com todas as forças e esperança de voltar a 
merecer ter os meus filhos comigo. Finalmente, consegui! Mereci este milagre de volta. Mereci uma segunda oportunidade 
na vida. Apenas tenho a agradecer aos Minilares Bomfim, a todas as funcionárias e a todas as Doutoras que partilharam 
a minha dor e a vida dos meus filhos. São pessoas que nunca esqueceremos. Ainda hoje em dia mantenho contacto com 
a Dr.ª Rita. É com muito apreço que lhe ligo a contar notícias do B. e da B. cheia de orgulho neles. Por isso, apenas tenho 
estas palavras para a Fundação Bomfim: muito obrigado por tudo o que fizeram por mim e pelos meus filhos. Que Deus 
vos devolva em dobro todo o bem que fazem às famílias, a pensar no bem das crianças. MUITO OBRIGADO. Com carinho...

ANTÓNIA RUIVO Psicóloga da AMAR21

PROFESSORA AURORA Projeto Plano Casa

PROFESSORA CELINA FERREIRA Direção da EB2/3 de Real

ADELAIDE Mãe da B. e do B.
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APOIE OS MINILARES BOMFIM
E CONSIGNE O SEU IRS DE 2020

Zero é quanto lhe custa consignar o seu IRS à Fundação Bomfim.
0,5 não é tudo, mas para os MINILARES BOMFIM é muito!

Os Minilares são duas Casas de Acolhimento onde vivem crianças e jo-
vens que se encontram bseparados das suas famílias. 

Já pode consignar o seu IRS no Portal das Finanças, indicando o nome 
Fundação STELA e OSWALDO BOMFIM e o NIF 502 948 884. 

Siga estes pequenos passos. Contamos consigo!

CLIQUE
E VEJA
COMO

https://youtu.be/KHCX7fHRGVU
https://youtu.be/KHCX7fHRGVU

