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EB 2,3 André Soares abraça Companhia da Música  
A Escola EB 2,3 André Soares, através da presidente 
do Conselho Executivo, Graça Moura, e a Companhia 
da Música - Fundação Bomfim, representada pela sua 
Directora Pedagógica, Elisa Lessa, celebraram este 
mês um protocolo de cooperação com vista à coope-
ração efectiva entre as duas instituições de ensino. 

Na base da assinatura deste protocolo está o mútuo 
interesse das duas Escolas para a prossecução dos 
seus objectivos comuns, no que diz respeito à presta-
ção de serviços à comunidade e ao desenvolvimento 
cultural e social dos cidadãos, com especial incidência 
na juventude, assim como a necessidade de expansão 
na área do Ensino, Cultura e Educação Artística musi-
cais no conselho de Braga, face ao seu contínuo cres-
cimento demográfico, de que a sua população jovem 
constitui consequência e enorme potencial. 

O protocolo prevê diversas formas de cooperação, 
nomeadamente a dinamização de projectos pontuais 
na área da música, constituição de turmas na Escola 
EB 2,3 André Soares em Regime Articulado com os 
alunos da Companhia da Música, participação em 
eventos culturais de iniciativa da Escola EB 2,3 André 
Soares e detecção de vocações musicais nos alunos e 
encaminhamento para o ensino artístico especializado 
na Companhia da Música.  

Fachada EB2,3 André Soares 

O acordo engloba ainda a promoção e realização 
de projectos culturais e pedagógicos e outros 
eventos no domínio da educação artística musi-
cal e a realização de edições e publicações de 
carácter pedagógico e didáctico. 

Rui Feio 
Companhia da Música 

Projecto CESTA “Testemunhos do dia-a-dia”  
Há cerca de meio ano, um jovem casal de 
membros da Igreja Evangélica Baptista de 
Braga (Ana e Pedro Silva), apoiados pela Fun-
dação Bomfim deslocou-se para Angola, para 
ajudar na reconstrução de uma Missão - a 
Missão da Etunda - devastada pela guerra civil 
na década de 80. Eis o seu testemunho: 

“No inicio de Julho, colaborámos com um 
oftalmologista da organização SOLE - Solida-
riedade Evangélica, em parceria com o Posto 
de Consultas de Oftalmologia (no Huambo) da 
Convenção Baptista. As consultas e cirurgias 
realizaram-se no Centro de Saúde da Missão 
da  Etunda. A cada dia o médico via os 
pacientes operados no dia anterior e, um a 
um, iam tirando as vendas... Infelizmente, nem 
todos os casos tinham sucesso mas, nos que 
assim acontecia (e, graças a Deus, eram a 
maioria) as expressões de gozo eram indescri-
tíveis!... Pessoas que há anos não viam… Ido-
sos que rejubilavam porque já não estavam 
dependentes dos filhos para andar… Um cego 
que chegou ao Centro conduzido pelo neto; 

agora andava para cá e para lá 
por seu próprio pé… As mani-
festações de alegria eram 
comoventes! Uns choravam 
abraçados aos filhos, outros 
cantavam, batiam palmas e 
dançavam.  

Um dos primeiros obstáculos 
que encontrámos, era a falta de água. O poço tinha ruído 
e a nascente não tinha torneiras. O poço está a funcionar 
bem (embora a água não seja potável), e o Pedro instalou 
uma torneira na nascente de água o que deixou a popula-
ção muito alegre. Também ficamos agradecidos a Deus 
porque a água da nascente parece ser potável; Fizemos o 
teste em nós próprios e até agora...tudo bem!!” 

Para além destas actividades a Ana o e Pedro colaboram 
também na educação de crianças do 1º ciclo, e realizam 
contactos com empresas para angariação local de fundos 
e de materiais. 

 

 

Gabriel Pereira 
Colaborador Voluntário do Projecto CESTA 
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Breves sobre os Minilares  

Carla Pego 
Coordenadora dos Minilares 

 

Desde Janeiro até ao presente recebemos cerca de 20 
pedidos de internamento de crianças, oriundos de todo 
o país. 

Ao longo deste ano lectivo duas das nossas crianças, 
alunos com Necessidades Educativas Especiais, têm 
usufruído de currículos alternativos, estando um deles a 
desenvolver um currículo com pré-especialização na 
área da Panificação. 

Em Dezembro passado um dos nossos jovens foi inte-
grado no ensino profissional, no curso de Máquinas 
Ferramenta, com equivalência ao 9º ano de escolarida-
de. Desejamos o maior sucesso para ele. 

Este ano desenvolvemos mais uma 
vez um estágio de psicologia clínica 
numa parceria com a Universidade 
Fernando Pessoa (Porto). Através 
deste estágio cerca de seis crianças 
estão a ter acompanhamento psico-
lógico.  

Foi também promovida formação 
para as funcionárias dos Minilares e 
auxiliares do ATL subordinada ao 
tema “Hiperactividade e Comporta-
mentos de oposição/desafio”. Está 
também programada para breve uma 
formação cujo tema será “O impacto 
da institucionalização na vida das 
crianças” 

No período de férias escolares da 
Páscoa cerca de 8 jovens tiveram a 
oportunidade de participar  numa 
colónia de férias situada em Esmoriz. 
Mais uma vez foi um tempo de ale-
gria, companheirismo e reflexão sau-
dável com outros jovens das mes-
mas idades.  

 

Minilares, uma resposta diferente de acolhimento 

Com o intuito de promover a articulação do 
trabalho entre a Fundação Bomfim e a Famí-
lia, foi apresentado aos pais o projecto peda-
gógico “ Olhares sobre a arte — do sentir ao 
fazer” e sua concretização em cada sala.  

Resultante da iniciativa, a mãe de uma crian-
ça da sala do Berçário, Professora Rosa, 
voluntariou-se para dar formação à equipa 
docente, na área da expressão plástica, abor-
dando técnicas muito diversas que poderão 
ser aplicadas ao contexto das actividades de 
sala. 

Potenciando as aprendizagens adquiridas na 
formação, surgiu a ideia de elaborar trabalhos 
para vender no bazar da Fundação, com o 
propósito de angariar fundos para a aquisição 
de novo equipamento para o recreio. 

 

 

Bazar Bomfim abre a 16 de Julho 

Bazar da Fundação Bomfim 

O Bazar da Fundação Bomfim abre a 16 de Julho. 
Contamos com a sua colaboração visitando o 
nosso bazar!                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ana Paula Vieira 
Directora Pedagógica 

 

  Infância e Juventude 
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Recolha de Tampinhas “ Não dê tampa à Solidariedade” 

 

 
 
 

 Julho repleto de actividades 

A Fundação Bomfim uniu-se a muitas 

outras instituições e particulares no 

Projecto de Recolha de Tampinhas 

desde Setembro de 2006. 

O objectivo deste projecto é angariar 

1000Kg de tampinhas para “trocar” por 

ajudas técnicas para os idosos que 

apoiamos em Centro de Dia. 

A Lipor, Serviço Intermunicipalizado de 

Gestão de Resíduos do grande Porto é 

a empresa de reciclagem à qual entre-

gamos as tampinhas recolhidas. 

Entrada da Companhia da Música 

O mês de Julho na Companhia da Música está reple-
to de actividades, havendo oportunidade de assistir a 
recitais, concertos, workshoops, o I Concurso de Pia-
no, uma visita guiada à Casa da Música, um Pedi 
Paper de Formação Musical e uma Ópera Infantil. 

Depois das audições finais do ano lectivo 2006 / 2007 
decorridas da melhor forma no auditório do recém-
inaugurado Museu de Arqueologia D. Diogo de Sou-
sa (entre 26 de Junho e 1 de Julho), realizou-se um 
workshop de música de câmara, responsabilidade 
das professoras Malgorzata Apolónia, Sara Pego e 
Jorge Ribeiro (com Introdução à Linguagem de Músi-
ca de Câmara), o pedi-paper de formação musical, a 
iniciativa “Bacalhau com Brodway” (com vista ao 
desenvolvimento de várias formas de expressão 
artística) e o recital de piano com Luís Pipa no âmbito 
do I Concurso de Piano da Companhia da Música. 

Programados ainda estão o Concerto de 
Verão de Professores e Alunos no Museu 
D. Diogo de Sousa, a decorrer já no dia 8, 
às 18h00, os ateliers de saxofone e trompe-
te para no dia 10, o workshop “Harmonia 
na Guitarra” a 9, 16 e 20 (onde serão ensi-
nadas técnicas básicas de acompanhamen-
to e acordes), a visita à Casa da Música no 
dia 13 e a Ópera Infantil “O anel da Olga” 
no dia 14, às 21h00.   

 

Pequeno excerto da Ópera Infantil 

 “O Anel da Olga” 

Introdução 

“Roda, roda, gira, gira, lá vai pela escada 

Cai o anel da Olga no terraço da entrada 

Quem será que vai trepar 

Ao terraço o buscar? 
 

O Ganso 

Ga, ga, ga: o ganso diz 

Já vou procurar o anel 

Peço esperem só um pouco 

Eu já estou a tomar lanço 

Mas primeiro vou nadar  

Só depois o anel trarei 

Raquel Polónia 
Directora Técnica 

Até ao momento entregamos 1320Kg desde Novembro 

de 2006 a Julho de 2007. O sucesso da recolha deve-se 

à preciosa participação dos nossos utentes e colabora-

dores. 

Agradecemos a todos que volun-

tariamente se juntaram a nós nes-

ta campanha e, em particular à 

Escola EB 2,3 da Maximinos, à 

Delphi Grundig e ao Sr. João San-

tos, que contribuíram com cente-

nas de quilos de tampinhas.  

Rui Feio 
Companhia da Música 
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Participação é um dos 5 princípios da democracia. 

Sem ela, não é possível transformar em realidade, 

em parte da história humana, nenhum dos outros 

princípios: igualdade, liberdade, diversidade e soli-

dariedade. Falamos de participação a todos os 

níveis, sem exclusão prévia de nenhum grupo social, 

sem limitações que restrinjam o direito e dever de 

cada pessoa tomar parte e se responsabilizar pelo 

que acontece à nossa volta, na nossa cidade. 

A participação pode assumir a forma de uma sim-

ples acção, de nos juntarmos a uma actividade que a 

cidade realiza e celebra ou pode organizar e motivar 

a formação de grupos para uma actividade comum. 

A cidade de Braga realizou mais uma vez a Braga 

Romana de 31 de Maio a 3 de Junho com grande 

fervor e participação de várias entidades. Um grupo 

de idosos do Centro de Dia vestiu-se a rigor e desfi-

lou pelo centro da cidade, com centenas de crianças 

e jovens no cortejo etnográfico de abertura.  

 

Braga Romana para todas as idades 

Ficha Técnica 
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APOIOS E PATROCÍNIOS 

                                                               

                                                  
Agradecemos as generosas ofertas  

             das seguintes empresas:  
 

 

                                               
Oferta da artigos de pastelaria: 

 

Confeitaria Santo António (Luxa)  
Praça Conde Agrolongo 85—r/c,  

4700-312 Braga 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

   Esta publicação contou  

   com o apoio de…. 

N.º 4 

Raquel Polónia 
Directora Técnica 

Participar nesta actividade da cidade possibilita a 

interacção com pessoas de diferentes idades, 

mentalidades e meios sociais.  

Os idosos sentiram-se parte integrante de uma 

celebração dentro do pulsar da cidade de Braga. 

Cortejo Braga Romana 

Este mês necessitamos  
especialmente de: 

 

 

■ Vestuário e calçado para 
jovens e crianças; 
 

■ Géneros alimentares, produtos 
higiénicos e de limpeza; 
 

■  Artigos de Cutelaria 
 

Todo o donativo é dedutível em IRC, 
ao abrigo da Lei de Mecenato. 


