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EDITORIAL
NORMAL?!

Fala-se de uma nova normalidade… Não conseguimos ainda 

ver a coisa dessa forma. Somos muito dependentes de  

abraços e beijinhos, sem isso nunca será normal para um 

povo assim. Os nossos idosos necessitam de ver o nosso 

rosto mas as crianças são aquelas que melhor se adaptam, 

sempre e em qualquer situação. Temos sido abençoados 

com um impacto mínimo em termos de saúde, mas as 

mudanças ainda em vigor (sendo que algumas delas estão 

para ficar), continuam a influenciar indelevelmente o nosso 

dia-a-dia. Tudo o que é para nós possível implementar está 

implementado, tudo o que está ao nosso alcance vai sendo 

conquistado. Os ajustamentos têm sido constantes, até 

porque as regras e o conhecimento têm evoluído constante-

mente. Finalmente, o que é realmente normal? O aproveita-

mento dos nossos alunos do Conservatório e as vitórias a que 

eles já nos habituaram; a alegria constante das crianças que 

apesar de tudo o que se passa à sua volta nunca deixam de 

brincar e fazer tropelias; a dedicação dos colaboradores que, 

mais uma vez, é um fator decisivo para que a obra prossiga. 

Olhamos para um horizonte cada vez mais próximo em termos 

de rotinas, mas continuamos com os olhos postos para além, 

em termos de novos projetos. Deus tem cuidado de nós!
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BOLETIM BOMFIM

ANDRÉ VIEIRA,
Presidente do Conselho de Adminstração
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NA CRECHE BOMFIM?

EM FOCO

As crianças têm a liberdade de brincar umas 

com as outras…ou sozinhas se assim dese-

jarem…também brincam com os adultos 

cuidadores e  até com os idosos do Centro 

de Dia…Eles gostam muito quando os visita-

mos e lhes oferecemos a nossa alegria, cari-

nho e claro…alguma confusão...mas isso era 

antes da pandemia…! Na Creche Bomfim as 

crianças pintam e pintam-se... Dão azo à sua 

enorme imaginação…exploram, experimen-

tam, descobrem, testam a sua curiosidade, 

aprendem e também ensinam, enfim… cres-

cem em todos os sentidos e dimensões! Na 

Creche Bomfim as crianças comem, descan-

sam, fazem a higiene, aprendem a vestir-se 

e calçar-se, a lavar as mãos e comer com faca 

e garfo…a serem cada vez mais autónomas, 

independentes e competentes!

CARLA PEGO

Colégio 

“   Eu sinto que o Santiago é muito 

feliz na Creche. Desde a professora 

às auxiliares, o trabalho é feito com 

muito amor e carinho. Sei que deixo 

o meu filho muito bem entregue!

DEIXEM VIR OS

pequeninos
A MIM, E NÃO OS IMPEÇAM;

PORQUE DELES É O REINO DOS CEÚS.

Marcos 10:14

NA Creche Bomfim  AS 

crianças SÃO felizes  PORQUE,

TODOS OS DIAS, SÃO RESPEITADAS 

NA SUA INDIVIDUALIDADE SENDO 

RECONHECIDAS E AMADAS COMO 

SERES únicos E especiais !
Pais do Santiago
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Vivemos uma nova realidade que por aí cha-
mam de “nova normalidade”. Independente-
mente de como cada um encara toda a situa-
ção atual, com mais ou menos receio, com 
mais ou menos motivos, a verdade é que as 
pessoas que servimos continuam a precisar do 
nosso cuidado e dedicação. É isto que move 
a Fundação Bomfim na adaptação ao novo 
cenário. Mais do que nunca, os cuidados são 
redobrados, o empenho é intensificado e os 
recursos readministrados no sentido de ir de 
encontro ao mais importante: as PESSOAS. 
Não nos deixamos vencer pelo medo mas 
com prudência avançamos, canalizando as 
nossas forças para aquilo que é necessário. O 
pós-confinamento trouxe-nos não só novas 
rotinas, como também a alegria de revermos 
alguns daqueles de quem cuidamos. Sendo 
que a maior parte da atividade das respostas 
sociais não foi interrompida, damos-lhe conta 
do que mudou e o que está a ser feito!

DE REGRESSO AO
NOSSO RECREIO

A música não 
conhece fron- 
teiras, não está 
dentro de ape- 
nas quatro pare- 
des, não habita um só lugar, ela está em todo 
o lado! Por essa razão, o CONSERVATÓRIO 
BOMFIM continua a trabalhar a todo o vapor a 
partir das casas de todos os alunos, professores e 
funcionários. Juntos descobrimos novos horizontes. 

Durante o período de quarentena e até a ordem de reabertura por 
parte do governo, o COLÉGIO BOMFIM manteve um calendário 
diário de contacto com os alunos e atividades para desenvolverem 
em casa. Com as saudades a apertar e o cansaço já evidente, foi 
uma alegria voltar à nossa segunda casa, apesar das novas rotinas:

TERCEIRA IDADE

63% UTENTES do Centro 
de Dia a receber 
apoio ao domicílio

Equipa do Serviço de 
Apoio ao Domicílio de 
Guimarães testada a 
COVID-19 (iniciativa da 
Câmara Municipal de 
Guimarães e da Cruz 
Vermelha Portuguesa)

100% DAS AULAS E SERVIÇOS ONLINE 

Crianças a frequentar o Colégio pós-confinamento 
  

Todas as manhãs as crianças são entregues 
às Educadoras à entrada do edifício (acesso 
interdito a pessoas externas ao serviço)

Higienização das mãos nas entradas e 
saídas das crianças, pais e funcionários

Higienização de todas as 
superfícies e  renovação fre- 
quente do ar nos espaços

Divisão e reorganização dos 
espaços comuns para manter 
o distanciamento  entre os 
pequenos grupos de crianças 

AVALIAÇÕES FINAIS ONLINE   
(TEÓRICAS & PRÁTICAS)  

RENOVAÇÕES, INSCRIÇÕES &  
PROVAS DE ACESSO ONLINE  

3 MESES COM 300 AULAS EM VÍDEO 
CHAMADA POR DIA = 20 MIL AULAS  

Câmara Municipal de Guimarães, 
Câmara Municipal de Braga, 
CNIS/UDIPSS, Reclatempo, SONIX 
Confeções, 3D MASKPT – Plane- 
tário, IBEROMOLDES GROUP

DONATIVOS DE EQUIPA-
MENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI’S):  

-  Aquisição de bens 
- Articulação com Centros de 
  Saúde e Médicos de Família
- Aquisição e preparação de 
    medicação 

SERVIÇOS AO DOMICÍLIO: + 

NÃO TEMOS MEDO 
DE BICHOS MAS NÃO 
OS SUBSTIMAMOS

MÚSICA EM
TODO O LUGAR

64% 

    NESTA FASE DIFÍCIL DE COVID-19,

  A EQUIPA DE APOIO AO DOMICÍLIO

ENCONTRAVA-SE SEMPRE PROTEGIDA COM 

FATOS, LUVAS, MÁSCARA, DESINFETANTES 

E TODAS AS REGRAS EXIGIDAS PELA DGS. 

AGRADEÇO A TODOS POR SEREM

CARINHOSOS, SIMPÁTICOS E EFICIENTES.

Filha da utente Maria do Céu

“
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DE BRAGA PARA LUGANO

FAMÍLIA BOMFIM
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Quantos anos estudaste no Conservatório Bomfim?

Eu estudei 12 ANOS NO CONSERVATÓRIO BOMFIM, sendo que 

apenas comecei a estudar clarinete um ano depois de ter ingres-

sado no Conservatório.

Como surgiu o teu gosto pelo Clarinete?

Na verdade, não tenho uma explicação muita objetiva para 

a escolha que fiz quando tinha 7 anos. Lembro-me que fui ex-

perimentar vários instrumentos e acabei por “achar piada” ao 

clarinete. Talvez por ter sido um dos instrumentos com o qual 

consegui tocar qualquer coisa… Talvez tenha sido porque a pro-

fessora era muita simpática… Só sei que estou muito contente 

com a escolha que fiz. 

Conta-nos brevemente um dos melhores momentos que  

viveste no CB.

Doze anos no Conservatório Bomfim significam muitos bons 

momentos. Tendo de escolher, escolheria um momento que vivi 

no final do meu 9º ano, num estágio de verão organizado pelo 

Conservatório. Foi uma semana na qual os clarinetes da escola 

se juntaram em grupo e prepararam uma série de obras para 

apresentar. No final, o trabalho foi apresentado num concerto. 

Guardo esse concerto particularmente bem na memória, pois foi 

um dos primeiros concertos em que me lembro de chegar ao fim 

e pensar: “Oh... que pena, já acabou.” Foi um dos momentos que 

me levou a perceber o quanto gostava de estar em palco e fazer 

música, e o quanto eu queria continuar a fazê-lo.

E qual o momento mais engraçado que guardas na memória?

Momentos engraçados vividos no Conservatório não faltam. 

Porém, há um que se destaca. Aconteceu ainda este ano, numa 

sexta feira à tarde. O que se passou foi o seguinte: duas colegas 

da minha turma espalharam a notícia que tinham trazido uma 

caixa com um coelho dentro e 

que o Sr. Mota, não sabendo o 

conteúdo da caixa, a deitou ao 

lixo. À primeira, ninguém con-

seguia acreditar no que tinha 

acontecido... Não é todos os 

dias que se deita um coelho ao 

lixo. Passámos o resto do dia 

na dúvida: “Será que o coelho 

foi mesmo deitado ao lixo?”. 

EDUARDO PINTO

Entrevista

O EDUARDO PINTO é o jovem clarinetista que terminou 
este ano letivo o 8º Grau do Curso Secundário de Música 
no Conservatório Bomfim e que já se prepara para ir rumo 
à Suíça, onde continuará os seus estudos superiores de 
música. Em 2018 foi premiado com o 12º Prémio Bomfim 

e vários  outros prémios ao longo do seu percurso 
artístico. Estivemos à conversa com ele.

A verdade é que muita gente (inclusive eu) fomos para casa a 

pensar que o coelho tinha mesmo sido deitado ao lixo. No dia 

seguinte, a história chegou aos ouvidos da professora de ATC da 

minha turma, a professora Ana Sério. Sendo a professora uma 

verdadeira ativista dos animais, não conseguia viver em paz 

sabendo que um coelho tinha tido este triste fim. As ideias da 

professora para libertar o coelho foram tão realistas, que os 

mentirosos tiveram de confessar que afinal não havia coelho 

nenhum. Não me lembro de tanto me rir no Conservatório.

Onde vais continuar os teus estudos?

Eu vou continuar os meus estudos no CONSERVATORIO DELLA 

SVIZZERA ITALIANA, em Lugano, na Suíça, na classe do professor 

JORDI PONS, que eu admiro muito. 

O que está no teu horizonte para os próximos anos, queres 

partilhar?

Nos próximos tempos quero sobretudo aprender e continuar a 

trabalhar para me tornar cada vez melhor músico. Gostaria que 

o meu trabalho me levasse a atingir um bom nível que me permi-

tisse trabalhar no mundo da música e fazer uma diferença positi-

va naqueles que me gostassem de ouvir. Penso que estudar fora 

do país me vai ajudar a crescer tanto como músico como como 

pessoa, sendo por isso uma experiência que estou ansioso por 

iniciar. 

FOI UM DOS

MOMENTOS QUE ME LEVOU 

A PERCEBER O QUANTO 

GOSTAVA DE ESTAR EM 

PALCO E FAZER MÚSICA, 

E O QUANTO EU QUERIA 

CONTINUAR A FAZÊ-LO.

“
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