Orçamento Participativo 2022
União das Freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto)
Nome da Instituição ou responsável pelo projeto: Conservatório Bomfim
E-mail: conservatorio@bomfim.org
Contacto: 253 202 300
Morada: Praça Cândido Costa Pires, 4715-402, Braga
Título da Proposta: Contos enCantados
Âmbito de Atuação: Cultura
Tempo de execução (até 31/12/2021): 29/10/2022
Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.250,00 €

Descrição do Projeto:
Contos enCantados: Concertos musicais interativos para crianças.
Os concertos Contos enCantados são um convite para crianças do 1° Ciclo/ Jardins de Infância (5
aos 9 anos) e seus pais e professores. Consistem em apresentações musicais, de fruição cultural,
oferecidas a oito turmas de oito Escolas da União de Freguesias de Braga - S. José de S. Lázaro e de S.
João do Souto.
Com Contos enCantados as crianças vivenciarão uma experiência musical, a partir do contacto
com diferentes grupos de instrumentos. Ouvirão histórias intemporais de esperança, de inspiração
Bíblica, narradas ao longo de séculos aos seus antepassados bracarenses, europeus e cidadãos do
mundo. Reforçar-se-á a autoestima da criança, o sentido de pertença comunitária e os laços
familiares.
Serão organizados dois concertos nas instalações do Conservatório Bomfim - no Auditório José
Sarmento - concebidas pelo mundialmente renomado arquiteto bracarense Eduardo Souto de
Moura, que versarão sobre Contos enCantados, onde a música se entrelaçará com histórias de
esperança, intemporais, de inspiração Bíblica. Os eventos decorrerão da parte da manhã e estarão a

cargo de docentes, músicos profissionais, e alunos do Conservatório Bomfim, com vasta experiência
musical e pedagógica. As crianças serão acompanhadas pelos professores das suas escolas e os seus
pais serão convidados a estar presentes. O público participará de forma ativa, através de intervenções
orientadas.
Cada concerto integrará um momento de apresentação dos instrumentos musicais em palco,
sendo oferecido às crianças a oportunidade de interagir com os instrumentos no final de cada evento.
Será ainda proporcionada uma breve visita guiada às instalações, premiadas, do Conservatório
Bomfim, onde a música harmoniosamente coabita com incontáveis Contos enCantados…
A partir de uma proposta didática e divertida, as crianças desenvolverão o gosto musical, a
curiosidade pela prática instrumental e uma afeição ao repertório, sendo-lhes simultaneamente
proporcionada uma experiência cultural diferenciada pela nova sonoridade oferecida.

Quadro de Investimentos:

Item
Coordenação
Músicos
Consumíveis

Qtd
1
3
1

valor
€
€
€

Total

130,00
340,00
100,00

total
€
€
€

130,00
1.020,00
100,00

€

1.250,00

Mapa de Calendarização:

Realização de 2 concertos no dia 4 de outubro de 2022

Descrição Detalhada das Atividades:
O evento está estruturado em quatro momentos.

1º momento: As quatro turmas, e respetivos acompanhantes, serão recebidas no átrio de entrada
do Conservatório Bomfim, onde serão convidados a imergir no universo musical dos Contos
enCantados.

2º momento: Seguirão para o auditório, onde decorrerá o concerto, propriamente dito, com conto
e música harmoniosamente entrelaçados para transmitir mensagens de valor pessoal e esperança.

Nesta experiência, o público não será um mero expectador, e as crianças serão desafiadas a
interagir com as histórias e os músicos em palco.

3º momento: No final de cada concerto, as crianças subirão ao palco, onde terão oportunidade de
experimentar e interagir com os instrumentos que ouviram. Pais e professores poderão
igualmente acompanhá-los e efetuar registos fotográficos do momento.

4º momento: Finalmente, o público será conduzido numa visita guiada pelas instalações premiadas
do Conservatório Bomfim, onde poderão respirar a música que ali diariamente habita.

Nota: Nos 3º e 4º momentos, o público será dividido em dois grupos, para permitir maior
interação. Findo o concerto, um grupo seguirá para o 3º momento e depois para o 4º momento.
O outro grupo seguirá a ordem inversa.

Outros:
Horário de Fruição: Das 9:30h às 10h30 e das 11h00 às 12h30

Localização: Auditório José Sarmento do Conservatório Bomfim
Praça Cândido Costa Pires, 4715-402 Braga.

Instalações do Conservatório Bomfim / Área exterior

Instalações do Conservatório Bomfim / Auditório José Sarmento

Animação e participação do público

Caracterização do local e equipa

Interação com os instrumentos no palco

