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Best of 2020-2021 em imagens
OS MELHORES MOMENTOS SÃO PARA GUARDAR

Diz-se que uma imagem vale por mil palavras e por aqui 

concordamos mas há que reconhecer que cada momento 

contém muito mais do que aquilo que os nossos olhos 

podem ver! Por essas mil palavras que se escrevem com 

luz e cor e tantas outras que ficam por contar, estamos 

gratos por mais um ano letivo vencido. E que ano!  

Porque o que é bom deve ser gravado no 

coração, partilhamos com todos os que 

nos acompanham alguns dos melhores 

momentos que guardamos com alegria, 

desta etapa que se encerra. O amor, a leveza 

e o sorriso são as melhores companheiras nos 

anos difíceis, não concordam?

A leveza da vida encontra-se na mescla 
entre o bom senso e o bom humor.
FREDERICO ELBONI

EDITORIAL

A nossa memória é construída através de todos os

nossos sentidos. Recordamos o que vemos, ouvimos, 

cheiramos, tocamos e provamos. Este boletim apela 

à memória visual na forma fotografias das atividades 

nas nossas diversas valências. Num tempo em que a 

distância nos impossibilita de “estar” e partilhar o mesmo 

espaço, gostaríamos que pudessem “estar” nas brincadeiras 

nas crianças, na contemplação dos mais velhos e nas  

apresentações dos nossos pequenos músicos… Sem ouvir, 

sem cheirar, provar ou mesmo tocar… só ver. Diz-se que

quando perdemos uma faculdade as outras se 

apuram… Façam este exercício, de imaginar o 

som, o cheiro e mesmo o sabor e a sensação 

ao toque, que cada uma das imagens transmite. 

Muito em breve, estaremos de volta, desejamos, 

como todos, poder partilhar com mais liberdade 

tudo o que no próximo ano trará. Só Deus sabe o 

que virá, mas esperamos, voltar a construir 

memórias com todos os sentidos. Boas Férias.

 

ANDRÉ VIEIRA,
Presidente do Conselho de Adminstração

http://bomfim.org
http://bomfim.org/a_fundacao/
http://bomfim.org/a_fundacao/


SER CRIANÇA É SORRIR
A TODO O INSTANTE
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SER MÚSICO É APRENDER
QUE A MÚSICA NÃO EXISTE

SEM O SILÊNCIO
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SER CRESCIDO É VIVER
SIMPLESMENTE E SEM PRESSA...
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Obrigado e boas férias
a todos os amigos da Fundação Bomfim!


