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Minilares 

  

EDITORIAL 
 

Servindo-nos, uma vez mais, da metáfora dos 

hebreus a caminho da “terra prometida”, tam-

bém nós temos experimentado, alegrias e 

amarguras, como “liberdade de escravo”, 

“passagem do mar vermelho”, “águas amargas 

de Meribá”, “calores do deserto”... sempre 

mantendo a esperança da desejada “terra pro-

metida” do défice zero! Como marinheiro que 

também fomos, a metáfora poderia ter esta 

forma atual: feita a reparação do  rombo no 

submarino, navegamos presentemente numa 

semi-euforia de sabermos que ele navega em 

linha ascendente que nos venha a permitir, a 

médio prazo, abrir a escotilha e respirar o ar 

fresco da superfície...sem dívidas! Entretanto, 

com os salários em dia e redobrado ânimo, 

constituímos uma pequena multidão de 40.000 

(8.000 diretamente ligadas à instituição, acres-

cidas dos 38.000 familiares) a caminho da nos-

sa “terra prometida”!  

Este é o nosso testemunho. Como o deixado 

no  Livro de Honra por entidade oficial que re-

centemente nos visitou (Pg4). 

SP 

Voluntariado 

 

pelas suas características pessoais e situação 
atual de vida, se considerou mais benéfico para 
as mesmas a sua retenção. Uma das crianças 
dos Minilares  integrou o quadro de mérito da 
sua escola, deixando-nos a todos bastante orgu-
lhosos. Ao longo deste ano letivo, aliás como 
desde sempre é prática dos Minilares, as 

 garantiram um acompa-
nhamento escolar individualizado e de grande 
proximidade a cada criança/jovem, com reforço 
das suas competências e apoio nas aquisições 
escolares. Todos os anos, e este sem exceção, é 
elaborado um plano individual de estudo, de 
acordo com as características e as necessidades 
de cada uma das crianças/jovens. Foram cerca 
de 130 os contatos presenciais e telefónicos es-
tabelecidos pela  com os profes-
sores, diretores de turma e professores do ensi-
no especial. Acreditamos que a escolaridade é 
fundamental para o crescimento pessoal, crian-
do oportunidades de realização, de igualdade… 
enfim de um futuro melhor. Não baixaremos os 
braços e sim vamos continuar a apoiar, explicar, 
amparar e motivar para o estudo as nossas cri-
anças/jovens, perspetivando com eles um pro-
jeto de vida feliz.  

Vera Lemos 

 

   

Minilares 
Quando o esforço é recompensado 

Estamos todos bas-
tante satisfeitos pe-
los resultados esco-
lares obtidos. Todos 
transitaram de ano, 
com exceção de 
duas crianças, alu-
nas com 

que,  

O final do ano letivo chegou. Foi um ano de mui-
to esforço, mas  com frutos muito positivos.  

 

Uma saudação ao pastor Teotónio Cavaco que desde 
janeiro é o novo líder da igreja-mãe! 

Colégio Bomfim/ 
Terceira idade 

Conservatório 
Bomfim 
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Conservatório Bomfim 

Sempre na companhia da música... 

À semelhança da primavera, neste último trimes-
tre despontaram algumas mudanças na Compa-
nhia da Música. Vestimos um novo nome e uma 
nova imagem: somos agora o Conservatório 
Bomfim. Esta instituição de ensino artístico especi-
alizado de música, levou a cabo uma série de alte-
rações que visam promover a qualidade de ensino 
já existente e dar visibilidade ao conteúdo que nos 
tem vindo a caraterizar.  

Na continuação das atividades do trimestre anterior, a estação verde deixou-se ficar um pouco mais e no 
final de abril, o Concerto de Primavera teve lugar na Igreja de S. Marcos e resultou de uma parceria entre o 
Conservatório Bomfim e as Juntas de Freguesia de São Lázaro e São João do Souto.  

Seguiu-se novo Intercâmbio de Guitarras, que reuniu num concerto de cordas dedilhadas os alunos do 
Conservatório Bomfim, do Conservatório de Música de Vila do Conde e da Escola de Música de Esposen-
de. Esta iniciativa, não sendo a primeira, tem sido bem acolhida pelos alunos participantes e professores. 

Mais tarde, o Ensemble de Guitarras do Conserva-

tório Bomfim partilhou o Capítulo do Mosteiro de 

S. Martinho de Tibães com o 
da Colômbia, num espetáculo de notas colori-

das e além-fronteiras. Este concerto fez parte dos 

Dias de Festa em Tibães, no contexto das Come-

morações do Dia Mundial da Criança, de 3 a 5 de 
junho. Comprova-se o benefício de experiências 

como estas, em que os nossos alunos têm a opor-

tunidade de conhecer outras manifestações artísti-

cas para além das nossas.  

Ainda da iniciativa do Departamento das Cordas Dedilhadas, o Cordias foi uma atividade de três dias, que 
englobou um Workshop dedicado à “História do Bandolim”, por Nelson Silva; uma Masterclass de Guitar-
ra, por Pablo González; um concerto de Heder Dias e Belquior Guerrero; e, por fim, o concerto de 

. Assim como as atividades anteriormente mencionadas, o Conservatório Bomfim tem fomenta-
do uma especial aposta em diversos projetos de grande interesse pedagógico. Um dos maiores exemplos 
a referir ao longo deste trimestre foi o projeto Estágios de verão, realizado no final de junho, que culminou 
em dois concertos: um com a Orquestra Académica e professores solistas na Reitoria da UM, e uma ante 
estreia da ópera infanto-juvenil “Pássaro Mil Cores” de Schestakova/Célio Peixoto. Prova da mais valia des-
tas iniciativas é que, à medida que a temperatura sobe, o empenho dos nossos alunos e professores pare-
ce seguir a mesma tendência. É de mencionar que no período de abril a junho, 7 alunos receberam 15 pré-
mios em 6 concursos nacionais e internacionais, nomeadamente:  V Mostra Musical do Eixo Atlântico, 17º 
Concurso Internacional Cidade do Fundão, I Concurso Nacional dos Pequenos Guitarristas, Concurso Naci-
onal Cidade do Montijo, 7º Concurso Nacional de Piano “Pequenos Galinhos” e X Concurso Luso Espanhol 
de Fafe. O Conservatório Bomfim congratula-se com as metas alcançadas. 

Ester Miriam Cavaco 
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O dia 15 de junho foi o 
Movidos por esta causa, vários idosos de instituições de solidariedade social do dis-

trito, que integram o Projeto Bem Envelhecer III, uniram-se numa Flash Mob que pretendeu alertar 
a sociedade bracarense para esta realidade crescente e sensibilizar para os direitos da pessoa idosa. 
Este ano o Verão dos nossos seniores vai ser mais quente! Recebemos a excelente notícia que a 
candidatura ao Instituto Nacional para a Reabilitação foi aprovada, o que lhes proporcionará mo-
mentos de laser numa colónia de férias.  

Colégio Bomfim 
 
 

Um ano que termina com afetos 

Mais um ano letivo chegou ao fim com as festas de final 
do ano, no dia 15 de Junho a do Berçário, no dia 16 a da 
Sala de 1 Ano e no dia 18 a da Sala dos 2 Anos e das 
Salas do Jardim de Infância. Nada melhor do que termi-
nar de uma forma divertida e emocionante, onde os afe-
tos percorreram os corações de todos os presen-
tes. Obrigado a todas as crianças por proporcionarem 
momentos tão especiais. 

 Equipa Docente 

Finalistas de 2016 

 

 

Silas Pêgo 

Terceira Idade 
 

Flash Mob de sensibilização 

Raquel Polónia 
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APOIOS E PATROCÍNIOS 

Na semana de 20 a 27 de maio, a Fundação Bomfim recebeu um grupo de 11 homens, a título de volun-
tariado, que vieram para ajudar no melhoramento das instalações, pintando as portas e janelas das fa-
chadas frontal e lateral do nosso edifício. Pertencentes a diferentes igrejas evangélicas na Irlanda do 
Norte, com os quais são mantidos laços de cooperação, estes voluntários pagaram as suas próprias 
despesas de deslocação e alimentação. Estando alguns deles em pleno gozo das suas reformas, e ou-
tros, sendo trabalhadores por conta própria, ofereceram uma semana das suas férias e do seu precioso 
tempo. Num gesto de dádiva e de solidariedade, deixam-nos um testemunho de partilha, simpatia e de 
vontade em dar-se aos outros, lembrando-nos que ser Voluntário não tem idade. 

Men’s Mission - Um voluntariado sem fronteiras 

Ficha Técnica 
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