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EDITORIAL

MINI LARES – São lares em ponto pequeno? São lares 

menores? São lares diminuídos? Apetece-me responder 

que Não e Sim. NÃO porque não é justo dar a crianças 

menos do que lhes é devido, e todas elas deveriam ter 

um lar onde a tutoria, o sustento e o amor incondicional 

são uma garantia. NÃO porque são maiores que a maioria 

dos lares, pois famílias com 8 a 10 filhos são escassas. 

SIM porque foi subtraído a estas crianças aquilo que é, 

sem dúvida, o melhor para elas - um pai e uma mãe - que 

nunca nenhum sistema social poderá substituir… Mas, não 

podendo fazer nada quanto ao último ponto, trabalhamos 

os primeiros para que essa perspetiva MINI seja ampliada 

pelo amor de todos, SIM, porque dar amor incondicional é 

praticamente impossível fora da família natural. Mas Deus 

move corações crentes e descrentes que podem fazer 

estas crianças sentirem-se amadas e não rejeitadas pela

sociedade. Daí o nosso desafio: APOIE OS MINILARES,

mostre o seu amor por estas crianças e ajude a Fundação 

Bomfim a ampliar este projeto tão especial e significativo.

 
ANDRÉ VIEIRA,

Presidente do Conselho de Adminstração

Nesta edição ESPECIAL 
NATAL informamos que 
todos os produtos e 
presentes poderão ser 
adquiridos e entregues 
na sede da Fundação 
Bomfim ou no edifício do 
Conservatório Bomfim. 
Donativos para o IBAN 
0036.0101.99100050984.8  
Solicite o seu recibo por 
email info@bomfim.org.

http://bomfim.org
http://bomfim.org/a_fundacao/
http://bomfim.org/a_fundacao/
info@bomfim.orghttp://


DIA 30 APOIE OS
MINILARES BOMFIM
NO GIVINGTUESDAY!

EM FOCO

E se...o mundo inteiro se unisse para doar e ter um 

gesto de generosidade? Comemorado intencional- 

mente na primeira 3ªfeira após o Black Friday e o 

Cyber Monday, alimentado pelo poder das redes 

sociais e da colaboração, o GivingTuesday inspira 

milhões de pessoas em todo o mundo a dar a cara e a 

retribuir às causas que são importantes para cada um.

Os MINILARES BOMFIM são duas Casas de

Acolhimento para crianças e jovens até aos 18 

anos, que se encontram em situação de perigo ou

vulnerabilidade e separados das suas famílias. Aqui 

cada um deles encontra estabilidade emocional, 

segurança e a resposta às suas necessidades

individuais. É aqui que nós fazemos a diferença. : )

Os MINILARES BOMFIM ESTÃO NO CORAÇÃO 

DA FUNDAÇÃO DA BOMFIM, por isso juntámo- 

nos ao maior movimento solidário do mundo 

– o GIVINGTUESDAY (espreite aqui) no dia 

30 de novembro  –  para darmos mais às 

crianças e jovens de quem cuidamos.

Vai participar neste movimento mundial? Não 

fique indiferente a esta onda de solidariedade 

– torne-se um Amigo dos Minilares Bomfim – 

TU&EU DAMOS MAIS! Na Fundação Bomfim 

valorizamos e estimamos os nossos amigos 

porque a concretização dos nossos projetos 

depende de um simples gesto de amizade!

COMO?
Faça aqui o seu DONATIVO REGULAR. 

Se preferir, também poderá fazer um 

DONATIVO PONTUAL. Garantimos que  todo 

o apoio é motivo de gratidão para nós! : )

Conheça quatro FORMAS DE APOIAR os Minilares Bomfim este Natal! Os fundos e bens 
angariados por cada uma destas iniciativas será sabiamente aplicado nas necessidades 
deste projeto tão especial: as nossas crianças e jovens das casas de acolhimento. 

https://www.givingtuesday.pt/
https://bomfim.org/minilares-bomfim/
https://bomfim.org/
https://projetos.givingtuesday.pt/projeto/amigos-dos-minilares-bomfim/
http://bomfim.org/apoiar-os-minilares/
http://bomfim.org/campaigns/donativo/


PORQUE POSTAL RIMA
E COMBINA COM NATAL!

EM FOCO

Quem não gosta de receber um postal de Natal com palavras bonitas, de mensagens de esperança e repleto 

de votos natalícios que se estendem por toda a quadra? Há formas simples mas simbólicas de desejar a 

alguém que amamos e admiramos um Natal feliz. Este ano criámos dois conjuntos de quatro postais cada, 

para lhe dar oitos boas razões para enviar mensagens especiais à sua família e amigos! Não lhes perguntámos 

mas temos a certeza de que lhes vai aquecer os corações! Aceite a nossa sugestão. ; )

Ilustrações feitas pela sala dos 5 anos do Colégio Bomfim

Conjunto 2
3€

Conjunto 1
3€



EM FOCO

LEVA-ME
CONTIGO

PARA TODO
O LADO!

Queremos fazer parte das suas rotinas e andar consigo para todo o lado! Achamos que esta é uma 

excelente forma de o relembrar que na Fundação Bomfim cuidamos com o coração, todos os dias.    

É também no coração que reconstruímos os sonhos das nossas crianças e jovens dos Minilares. 

Vamos dar uma volta juntos? ; )

Tote Bag
5€

+ 10€A NOSSA SUGESTÃO...



EM FOCO

Para um Natal sorridente, guloso e aconchegante, poderá optar por oferecer

PACOTES DE AMOR às nossas crianças e jovens dos Minilares Bomfim. Eles vão ficar radiantes! : )

Mimos
sem
limite

PIJAMAS, PANTUFAS,

MEIAS QUENTINHAS, 

CHINELOS OU PANTUFAS

SÃO SEMPRE PRESENTES 

MUITO DESEJADOS E QUE 

TORNAM O NATAL DAS 

NOSSAS CRIANÇAS AINDA 

MAIS ACONCHEGANTE.

TODAS AS CRIANÇAS

GOSTAM DE ESTAR BONITAS 

E BEM CHEIROSAS, POR ISSO 

OS PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL COMO SHAMPOOS, 

AMACIADORES, SABONETES, 

PASTAS E ESCOVAS DE

DENTES, CREMES

HIDRATANTES, BATONS DE 

CIEIRO, ENTRE OUTROS

SÃO SEMPRE MUITO

USADOS E ESSENCIAIS.

CHOCOLATES E

BOMBONS DA ÉPOCA

OU OUTROS MIMINHOS 

NATALÍCIOS TERÃO SEMPRE

MUITA APROVAÇÃO.

pacote ternura pacote cheirinho pacote doçura
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