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Donec auctor nisi sed sem mattis, a 
euismod neque malesuada. Cras in 
condimentum dolor. Aenean ut viverra 
nisl. Aenean pharetra a enim vitae 
lobortis. Praesent non aliquet ante, et 
ultrices nisi. Vivamus non fermentum 
velit. Sed mattis mi a urna auctor 
semper.

EDITORIAL
CARTÃO DE BOAS FESTAS
AO MEU AMIGO ANTÓNIO

Lembras-te, António, daquele Natal que passá-

mos fundeados na Foz do Zaire, num triste 

silêncio de escotilhas fechadas, encurralados 

porque estávamos debaixo de uma nuvem de 

mosquitos? Lembras-te do Zaire e do estoiro 

da amarra de aço quando tentávamos abrir a 

proa do Ermenegildo Capelo, atracado em No-

qui? E das tempestades de chuva na horizontal? 

Lembras-te daquela noite rumo ao Príncipe, ao 

encontro do “inimigo” na Baía das Agulhas? 

Eu lembro-me... ó se lembro! Quando apanho 

no radar um eco enorme e te digo: “Senhor 

Comandante, o alvo é muito grande!” e o si-

naleiro, lá em cima, manejando os holofotes 

e exigindo em linguagem morse de ponto-e-

traço, a identificação do entruso... E a ânsia 

(minhas cólicas!) de uma resposta que não 

vinha e a tua ordem: “Imediato, toque a pos-

tos de combate”... E aquela azáfama das cam-

paínhas que soavam em todo o navio e em que, 
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em apenas escassos 

minutos, colocaram 

as duas torres de 

40mm a rodar na 

proa e poupa, com 

os “dentes arrega- 

nhados”... Lembras-

te? Certamente que 

sim... Quando sem 

chegar a resposta 

mandaste lançar dois 

very lights de aviso 

eminente? Então pen-

sei, debaixo do meu 

capacete: “Mas isto 

é guerra! Este gajo é 

doido... E esta é a lou-

cura do David contra 

o Golias”... Mas hoje 

este meu “cartão” 

não é de guerra mas 

de paz. Não da “paz” 

mas da PAZ de mais 

um Natal que se 

aproxima. A “respos-

ta” chegou há 2018 

anos. Com todos os 

traços-e-pontos, com 

uma estrela brilhante 

respondendo ao 

sonho de gerações 

na escuridão da noite, 

trazendo a PAZ aos 

homens de boa von-

tade. Como tu, meu 

amigo.

PS. O “cartão” segue pelo 

correio. Espero que chegue 

a tempo de te desejar Boas 

Festas.

SP

EM FOCO

Com toda a literalidade no acontecimento, escrevemos uma nova página na nossa história. 
Na verdade, é bem mais que uma simples página: são 5 manuais escolares inteiros, da 
autoria de Ana Sério, que corajosa e seriamente aceitou o desafio, de alargar os 
horizontes do ensino da música no panorama nacional. Com exultante gratidão no peito, 
a Fundação Bomfim, enquanto editora, dá um passo histórico ao lançar os primeiros 
manuais de Formação Musical em Portugal, para o Curso Básico de Música (5º ao 9º ano 
de escolaridade): trata-se dos primeiros manuais para esta disciplina do curso oficial de 
música do Ensino Artístico Especializado. O plano de criação destes manuais surgiu há 
cerca de 3 anos, fruto da consciência da necessidade de haver materiais consolidados  
de apoio ao ensino da música nos cursos oficiais. A implementação do projeto previu 
um horizonte temporal durante o qual os conteúdos seriam inicialmente testados 
internamente em versão piloto. Este ano letivo de 2018-2019, os manuais já são oficial-
mente livros A Sério! Dá gosto cheirar-lhes e 
desfolhar-lhes as páginas. Está, de momento, 
em curso a tradução do primeiro manual, 
que será implementado durante este ano 
letivo no Colégio Luso Internacional de 
Braga (CLIB). Simultanea- mente, o próprio 
Conservatório Bomfim, juntamente com o 
Conservatório de Música de Vila do Conde 
adotaram os 5 manuais escolares para um 
total de cerca de 400 alu- nos e o feedback 
tem sido encorajador. A Fundação Bomfim, pelas mãos do Conservatório Bomfim, 
tem procurado servir a cidade através da música. Queremos ir mais longe e extravasar 
portas, alargar fronteiras. Por conseguinte, o próximo passo será dar a conhecer a todos 
os conservatórios, academias e escolas de ensino especializado de música do país 
esta ferramenta pedagógica, que estará disponível a nível nacional para o ano letivo 
2019-2020. Os projetos desta recém-nascida editora não terminam por aqui, já que 
estes 25 anos têm sido feitos de sonhos e lutas. Contudo, sabemos que “o homem faz 
projetos, mas Deus tem a última palavra” (Provérbios 16.1) e, por essa razão, sentimo-
nos mais privilegiados do que outra qualquer coisa. Esta substância chamada gratidão 
intensifica-se em nós no cenário dos 25 anos desta casa, o que só comprova que toda a 
nossa caminhada e conquistas outra coisa não são do que dádivas, porque é “Deus, que 
dá o crescimento” (1 Coríntios 3.7).
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“ ESTES 25 ANOS
TÊM SIDO FEITOS

DE SONHOS
E LUTAS!
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ENQUANTO EXISTIR AMIZADE 
E CARINHO ENTRE NÓS A 
NOSSA LIGAÇÃO NUNCA 
TERÁ FIM!
No passado dia 24 de setembro a Fundação Bomfim – 
Guimarães organizou o seu passeio anual, visitando este 
ano a delicada e acolhedora Vila de Celorico de Bastos. Com 
uma visita de manhã ao Mosteiro de Arnoia, um almoço de-
licioso no restaurante “O Grilo”, seguido de uma visita à antiga 
Estação de Comboios da Vila e antes do regresso a Guimarães, pas-
seamos pelo belo parque de lazer onde desfrutamos do verdadeiro 
museu natural que são os Moinhos de Argontim. Momentos muito 
bem passados na companhia de verdadeiros amigos da Fundação 
Bomfim!

SORAIA PEREIRA

Seniores Bomfim

APOIO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES
O Serviço de Apoio Domiciliário de Guimarães foi contemplado 
com um subsídio para o ano de 2018, ao abrigo do Regulamento de 
Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010) pelo 
Município de Guimarães, que destina-se à informatização dos proces-
sos individuais dos utentes, registos diários e aquisição de equipa-
mento informático. O Protocolo foi assinado numa cerimónia pública 
no dia 26 de junho, pelas 10h30, na Black-box da Plataforma das 
Artes e da Criatividade, e contou com a presença do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Guimarães. Agradecemos ao Município de 
Guimarães esta excelente oportunidade de qualificação e otimização 
dos nossos serviços.

VERBO DESAFIAR
Quarenta e dois, foi o número de prémios em con-
cursos nacionais e internacionais, trazidos para casa 
por dezanove dos nossos alunos, durante o ano 
letivo 2017-2018. Este podia ser só mais um número 
(cuja tendência se inclina para o crescimento), se no 
Conservatório Bomfim ele fosse tão somente isso. 
Não nos cansamos a aumentar o número de prémios 
adquiridos, a fomentar o espírito competitivo nos 
alunos e a colecionar troféus. O nosso empenho des-
dobra-se no crescimento dos alunos enquanto pes-
soas e jovens músicos, onde sabemos estar guardado 
em enorme potencial, pronto a despontar. O nosso 
incentivo na participação em concursos pretende, 
portanto, proporcionar os estímulos e os desafios 
certos a estes jovens promissores. Recompensador é 
ver que eles estão à altura das oportunidades, com o 
incontornável apoio de pais e professores!

ESTER CAVACO

Conservatório Bomfim

SABIA QUE...
 

• Até setembro de 2018 a Fundação 
Bomfim acolheu 8 pessoas encaminhadas 
pelo Ministério da Justiça – Direção Geral 
de Reinserção Social e Serviços Prisionais 
de Braga, que realizaram 872 horas de 
trabalho comunitário.

•  O centro de dia acolhe neste momento 
31 utentes, sendo que 9 se encontram em 
processo demencial.

RAQUEL POLÓNIA

Seniores Bomfim

RAQUEL POLÓNIA

Seniores Bomfim



Vivi até aos 8 anos na Ilha da Madeira. Criança ainda, aprendi a 
identificar os vapores que atracavam no Funchal e largavam para 
outros destinos, levando a bordo alguns colegas da Escola Primária 
(nunca mais nos encontrámos…) e que participaram na construção 
da Venezuela, África do Sul e Brasil. O mar era, naturalmente, o único 
caminho para os horizontes que limitavam os meus sonhos de me-
nino. Em 1958 concorri à Escola Naval, iniciando a minha carreira 
na Armada. Participei na guerra colonial na Fragata Pero Escobar, 
Fuzileiros e comandei o Patrulha “Escorpião” (na minha geração era 
célebre a resposta de um jovem mancebo, que escolhera a Marinha 
para cumprir o serviço militar. Ao ser-lhe perguntado se sabia nadar, 
o jovem terá respondido: mas…os navios vão ao fundo?). Quando  
assumi o comando do NRP Escorpião, então atracado em S. Tomé, 
fiz a mesma pergunta ao oficial designado para meu imediato, o 
então Tenente da Reserva Naval Silas Esteves Pego. Resposta: Senhor 
Comandante, eu… não sei nadar! (lembras-te Silas?) Felizmente, e 
apesar de algumas vicissitudes meteo, e não só, e com a preciosa aju-
da do Senhor Imediato, entregámos o navio a flutuar, à guarnição que 
nos rendeu em Luanda! De 1982 a 1996 comandei o Navio-Escola 
“Sagres”. Cumpri os meus sonhos de criança, cruzando mares e hori-
zontes, conhecendo e contactando com outros povos, culturas e re-
ligiões e, principalmente, partilhando a saudade dos emigrantes que 
deixámos partir. (Em Honolulu, no cemitério militar, depositei uma 
coroa de flores na campa do Sargento Le Roy Mendonça, morto em 
combate na Coreia, e o mais jovem soldado – na História dos EUA – a 
receber a Medalha de Honra do Congresso. Sua mãe, nascida na Ilha 
da Madeira, assistiu à cerimónia. A sua dor, também magoada de dis-
tância, falava português). De 1986 a 1996, tive a honra e o privilégio 
de servir, como Assessor Militar, o então Presidente da República, 
Dr. Mário Soares. Representei o P.R. em diversas cerimónias oficiais, 
em Portugal e no estrangeiro, tendo vivido, de muito perto, a guerra 
civil em Angola. Tudo foi tentado para encontrar a Paz, mas os inte- 
resses materiais, infelizmente nossos velhos conhecidos da guerra 
do Biafra – lembras-te Silas? – falaram mais alto. Resta-me a dolorosa 
saudade dos amigos brutalmente desaparecidos. A partir de 1996 
“embai-nhei” a espada e passei à chamada “vida civil”: fui respon-
sável pela cooperação e desenvolvimento com as cidades de língua 
oficial portuguesa, coordenador do apoio à integração dos imi-
grantes, etc. No momento em que alinho estas humildes palavras, 
no traiçoeiro Mar Mediterrâneo, morrem centenas ou milhares de 
pessoas, em desesperada fuga a guerras, fome e doenças. No mar, 
enfrentei tempestades violentas: depressões cavadas no Atlântico 
Norte, tornados repentinos no Pacífico e no Golfo da Guiné e alerta de 
tufões nos mares da China. Mas, nos momentos de maior angústia –  

CARTA AO MEU
AMIGO SILAS

FAMÍLIA BOMFIM
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Esta publicação contou com o apoio de:

e nós, Silas, partilhá-
mos alguns – quando 
a meteo previa o pior, 
nunca me senti iso-
lado, sem meios ou 
soluções. Os navios 
– a motor ou veleiros 
– eram seguros, as 
guarnições experien-
tes e as comunicações 
eficientes. Razões, vi- 
vências, que me con-
ferem o pleno direito 
de gritar a minha mais profunda revolta e indignação, em 
nome de seres humanos – não meras estatísticas! – que, 
ameaçados, na angústia da solidão, sem quaisquer direitos, 
apoios ou horizontes, apenas, repito APENAS, buscam viver 
em paz. É fundamental que nós, que vivemos no conforto 
dos países chamados “materialmente” desenvolvidos, denun-
ciemos as verbas astronómicas que são gastas com a venda 
de armamento, e com o “encapotado” apoio à manutenção 
de conflitos um pouco por toda a parte. Verbas preciosas 
para as actividades mais nobres e necessárias: a educação, 
a luta contra a fome e a doença, a defesa do ambiente e a 
qualidade de vida. A palavra-chave solidariedade, terá que 
pôr termo à situação de dependência dos povos mais desfa-
vorecidos, permitindo-lhes garantir condições duradouras 
de sobrevivência. Mas isto significa que o seu desenvolvim-
ento, económico e social, terá que ser acompanhado pela 
implementação de garantias mínimas, o exercício dos mais 
elementares direitos humanos e o enraizamento das mais 
salutares práticas de convivência democrática. Pode África 
vencer o flagelo da fome que é o seu maior inimigo? Pode, se 
os africanos resolverem quatro tipos de problemas: de ética, 
de pragmatismo, de política e de filosofia. A alternativa entre 
dar o peixe ou dar a cana de pesca, tem que ser reavaliada.  

Para concluir: tenho como referência duas figuras: Presidente 
Nelson Mandela, que conheci pessoalmente e em privado. 
Preso e torturado, nunca lhe ouvi palavras de ódio ou vingança, 
e o Marinheiro Português que deu Mundos ao mundo. Entre 
todos, o mais humilde, valente e leal. Em Setembro de 1969, 
num momento complicado da minha vida, ofereceste-me um 
exemplar do Novo Testamento, com a seguinte dedicatória: 
“Para que o Leme da Vida, leve o navio a caminho”. Neste 
meu humilde “Diário Náutico” – já com poucas folhas para 
anotar – fica a minha mensagem: “Que a tua Família, querido 
Amigo, navegue sempre em mares calmos e ventos de feição”. 
Um aditamento: “Que a Fundação Bomfim, com o leme em 
mãos sábias e firmes, e no rumo certo, conduza a sua “jovem 
guarnição” nos caminhos da Justiça, Paz e Solidariedade”. 

ANTÓNIO HOMEM GOUVEIA
Membro do Conselho Consultivo

Q u a n d o  h á  f o m e ,  d e  n a d a  s e r v e  d a r  a  c a n a 
d e  p e s c a  a  q u e m  j á  n ã o  t e m  f o r ç a  p a r a 

l a n ç a r  a  r e d e  e  p u x a r  o  p e i x e .  

(Prof. S. Pego – “Lusófona” – Agosto 99) 


