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

EDITORIAL
PONTO-E-TRAÇO

Para o meu amigo António e todos
os “Antónios” de boa vontade… 

FELIZ NATAL!

No tempo de sonhar, que não existe
Por ser etéreo e solto sem espaço
Vagueia o pensamento em “ponto-e-traço”

Na linguagem Morse que lhe assiste …

Tal como o “frio” é ideia um tanto triste
Por ser ausência apenas de calor
E o “escuro” é igualmente enganador

Por ter ausente a luz que lhe não viste …

E o “mal”, que só é mal, por não ter bem
Não é mais uma ausência, afinal

Do amor que se persegue e não se tem ?

Mas esse, o AMOR, existe e dá sinal
Com “traços-e-com-pontos”, em Belém
Na luz e no calor de outro Natal !

Silas Pêgo, 
Braga 31.10.18
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(continua...)Homenagem ao Dr. Silas Pêgo,

Jantar de Natal da Fundação Bomfim



CRÓNICA DO RAPAZ (NÃO)SONHADOR

Lembras-te, António? 

- quando finalmente 

a noite se iluminou 

com o sinal Morse de 

ponto - e - traço vindo 

do Pizarro? Que alívio... 

que alegria... e que 

festa! Afinal o “inimigo” 

era amigo, trazendo a 

bordo o governador 

de Fernando Pó (atual 

Bioko), após uma tran- 

sição pacífica de sobera-

nia, e ali estava fundea-

do em reparação de 

avaria nas Caldeiras. 

Lembras-te daquela re- 

cepção sob o toldo do 

pavimento superior 

desse “cruzador”, ser-

vidos com requintes 

de talheres de prata, 

aperitivo de “Jamon” e 

“Gerez” e com os nossos 

nomes impressos nos 

respectivos lugares à 

mesa, na companhia dos 

100 (?) oficiais e seu co-

mandante na deliciosa 

Baía das Agulhas? E de-

pois, a nossa resposta, 

numa escala minúscula, 

que pôs de “gatas” a 

oficialada espanhola em 

que não faltou a supresa 

da emissão da rádio de 

São Tomé, reproduzindo 

a canção espanhola (Lá - 

lá - lá - lá...), vencedora 

nesse ano da Eurovisão! 

Alegria a rodos! Mas 

que não chega aos 

“ c a l c a n h a r e s ” 

da ALEGRIA DO 

NATAL com que, 

com este Cartão 

de Boas Fes-

tas, respondo 

à tua Carta! 

Esta, é destina-

da não só a ti, 

mas a todos os 

Antónios de BOA 

VONTADE. 

SP

EM FOCO

Era fim de verão e o ar era de um morno adocicado pelas vinhas às margens do Minho e Gadanha. Um 

singelo rapaz vindo do interior, do alto dos seus 11 anos, saltou do comboio e aterrou firmemente 

os pés na Estação de São Bento, no Porto. Um “admirável mundo novo” à sua frente. E à sua espera, 

para além de um futuro impossível de prever, estava a sua madrinha que, de tanta amizade pela sua 

mãe, prometera acolhê-lo em sua casa para que este pudesse estudar e fazer-se um homem, longe 

das serras da Peneda e Boulhosa que o haviam visto nascer. Passaram a ser oito debaixo do mesmo 

teto. Não havendo na casa um quarto onde se acomodar, a sua madrinha, num gesto de generoso 

compromisso, desencantou um pequeno divã e colocou-o aos pés da sua própria cama. Mais tarde, 

num canto do mesmo quarto, separado por um biombo, juntaram-se um dos filhos e a esposa, recém-

chegados dos Açores. Contando com os seus filhos, passaram a ser 11 numa casa governada com amor 

e com a certeza de que sempre se arranjava um espacinho para mais um – lá na Rua do Almada Nº 35, 

3º esquerdo. Sempre que a madrinha ia às compras, chegava o marçano carregando a encomenda 

escadas acima. Não havia vez que ela não trouxesse dentro dos sacos uns chocolatinhos para os ne-

tos e, claro está, para o “neto” que ela acolhera no coração. Outras vezes, quando o via tristonho a 

um canto, lá metia a mão à bolsa e de lá tirava uma moeda. O rapaz, com os olhos a brilhar e boca a 

salivar, já sabia onde ia escadas abaixo: à pastelaria do outro lado da rua, buscar um bolo de arroz fres-

quinho. Os chocolates, de tão ou mais preciosos, já ele os guardava com ciosa sensatez, para degus-

tar mais tarde num momento só seu. Quando já não resistia, sacava-o do bolso, rasgava o papel pra-

ta e, de olhos fechados, trincava o doce. Na língua sabia-lhe a iguaria, de tal 

forma que, para si mesmo, ele dizia sem- pre: “Hei-de estudar, crescer e traba-

lhar para um dia poder comprar quan- tos chocolates eu quiser!”. E assim 

tomou forma o seu 1º sonho de me- nino ou, por outras palavras, a sua 

grande motivação para estudar. Um ano depois, mudaram-se para uma casa 

maior, com quintal e espaço para todos. O “tio” Joaquim Vaz Domingues, que em casa chamavam 

o “Vaz”, era um brilhante e talentoso artífice. Entrar na sua área de trabalho era como mergu- 

lhar na maravilha da Disneylândia! O “Vaz” construíra uma minuciosa coleção de comboios eléctri-

cos em miniatura que circulavam ao longo das paredes de uma ampla sala. Viajavam colina acima 

e abaixo, carris fora. O feito era de tal modo fantástico que até o Jornal de Notícias ficou curioso e 

se deixou encantar, numa reportagem que certo dia lá foram fazer. Entre chocolates e comboios, 

lá se ia construindo o imaginário infantil deste rapaz do interior. A Matemática sempre fora o seu 

maior pesadelo mas, aos 13 anos, era o Francês que lhe dava conta da cabeça. Certo dia, apare-

ceu lá em casa um explicador. Vinha de óculos escuros agarrado ao braço da mãe idosa. Surpreso, 

questionou-se como é que um professor cego lhe ensinaria fosse o que fosse! As horas passavam 

entre cigarros, gramática e poesia. Ele declamava como ninguém, derramando toda a sua alma 

sobre as palavras. Entusiasmado e contagiado com tamanha paixão, o rapaz lá se iniciou com uns 

pequenos versos que timidamente apresentou ao professor. Para surpresa do aluno, o professor 

viu potencial nas palavras e valorizou o seu jeito. A partir de então, às aulas de francês juntaram-se 

as técnicas de construção de versos com acentuações e rimas na língua de Camões. E assim nasceu 

um grande amor. Na sua simplicidade, o seu maior desejo era trazer a notícia de boas notas, quando 

nas férias regressava a casa dos pais. Diria mesmo: sabia-lhe a vitória! No verão dos seus 15 anos, 

foi passar as férias a casa dos primos. Um deles era Engenheiro Agrónomo em Aveiro e, fascinado, 

com ele ia para as inspeções, por vezes às cavalitas, outras de pés enterrados na terra, arrozais 

adentro. Deixou-se encantar pela beleza daquele trabalho e, quando perguntou ao seu professor 

se Agronomia tinha muita matemática, apanhou o seu primeiro desgosto. Não havia como fugir! 

Mas o entusiasmo era tanto que não foram os números que o detiveram. Já na faculdade, fez 

amizade com o colega Max e, juntos, alcançaram uma bolsa de estudos! Os dois primeiros anos 

foram penosos, tal era a dose de teoria que o desmotivava. O rapaz queria ir para o campo, me-

ter as mãos na terra e comprovar a teoria com os seus próprios olhos. No entanto, chegado o 3º 

ano (o tão esperado ano de campo) percebeu que o professor de Viticultura nem numa tesoura 

sabia pegar correctamente. Desgostou-se. A verdade é que ele mesmo, jovem colecionador de 

podas e vindimas, sabia “pegar” numa tesoura e cortar cepas como ninguém! Com os anos, chegou 

o incontornável serviço militar obrigatório e Guerra Colonial em África. Um dia, enquanto fazia a 

barba, disse para o espelho: “Com 25 anos e ainda não aprendeste a nadar? Estás lixado comigo... 

“A L G U M A S
P E S S O A S

C H A M A M - M E
S O N H A D O R

(...continua)



Vou-te inscrever na Marinha!” Após este marcante monólogo e zangado 

consigo mesmo, foi mesmo inscrever-se na Marinha. Chegado o dia aperce-

beu-se, aterrado, que se tinha enganado e se estava a apresentar para os 

testes dos fuzileiros! Providencialmente salvo por uma cómica e inacredi-

tável confusão num teste de daltonismo, o jovem viu-se livre do erro onde 

se tinha metido. No ano seguinte, voltou a tentar e desta vez na Classe de 

Marinha. Feitos os testes, após os primeiros meses do curso de cadetes e 

antes das provas físicas, adoeceu. Para encurtar a história, digo-vos que o 

jovem rapaz foi admitido com esta irónica nuance: sem nunca terem desco-

berto que ele não sabia nadar e sem ter tido oportunidade de aprender! 

Quando, finalmente, a sua história se cruza em S. Tomé com a do Coman-

dante Homem Gouveia e este se apercebe que lhe haviam enviado para o 

Patrulha Escorpião um Imediato que não sabia nadar, este leva as mãos à ca-

beça! Decidido, o Comandante pegou no jovem e foi ensiná-lo a nadar para 

a piscina do Comando Naval. Inacreditavelmente ou não, a sua segunda aula 

de natação valeu-lhe uma apneia de 3 minutos e a vida de um colega en-

golido pelo mar castanho do Zaire. Esta história continuou, com inú-meras 

peripécias, até um dia em 1993, em que este rapaz já homem, juntamente 

com outros homens inspirados por um amor maior, fizeram história: nascia 

a Fundação Bomfim. O nome do protagonista da história que vos conto é, 

espantem-se, Silas Pêgo. “Algumas pessoas chamam-me sonhador”, diz o 

próprio, “Deus abre-nos portas e nós vamos pela enxurrada (…) Eu nunca 
sonhei isto. Que nunca me chamem sonhador. Eu sou a pessoa que nunca 
soube sonhar. Não fui capaz.” Quando a 15 de outubro de 2014 (o mais 

difícil como diretor), “tínhamos a faca ao peito e não tínhamos remédio 
senão abrir falência”, ele nunca esteve tão longe de sonhar. E quando em 

dezembro passado, com todos os colaboradores e amigos reunidos naquela 

envolvência celebrativa, este homem conclui que saía “com a satisfação de 
que a casa não precisa de mim para nada. É a paz de quem casa uma filha. 
A alegria da filha sobrevalorizou o vazio do ninho” – percebe também que 

nunca soube sonhar na proporção do seu Deus. Nenhum de nós sabe. Em 

jeito de remate da nossa conversa, pergunto-lhe o que leva ele consigo no 

coração, ao que Silas me responde: “a certeza de que Deus cuida de nós. 
É a maior prova da Sua existência”.

NATAL COM FADO
No passado dia 14 de dezembro juntámos 

os utentes do Apoio Domiciliário de Braga e 

Guimarães e os do Centro de Dia, celebrando 

o Natal. O almoço convívio foi especial, com 

a decoração realizada pela nossa querida 

voluntária Rosinda, onde contámos com a 

ilustre presença do Dr. Luís Pedroso, Presi-

dente da União de Freguesias de Maximinos, 

Sé e Cividade. Os idosos do Centro de Dia 

pintaram uma tela a óleo no âmbito do ate-

lier de pintura, realizado pela nossa artista 

voluntária Rosa Simões, para ofertar ao Dr. 

Silas Pêgo como agradecimento do tempo 

que dedicou à Fundação Bomfim como seu 

presidente. Agradecemos também às nos-

sas cozinheiras a deliciosa e farta refeição 

que nos prepararam, como já é habitual. De 

tarde pudemos ouvir a fadista Paula Barroso 

que nos brindou com fados clássicos e que 

levaram às lágrimas alguns dos utentes. 

Aproveitamos para desejar a todos um 2019 

recheado de realizações!

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL

Tendo a Fundação Bomfim sido agraciada pelo 
Município de Braga, no passado dia 2 e no âm-
bito das comemorações do Dia de S. Geraldo, 
Padroeiro da Cidade, com a Medalha de Grau 
Prata, venho, em meu nome pessoal e no do 
Executivo desta União de Freguesias, felicitá-lo 
por tão honrosa como merecida distinção e que 
premeia os “feitos cívicos e méritos pessoais” de 
uma Instituição, e seus dirigentes, que se tem 
votado desinteressadamente à causa pública e, 
no caso concreto, às causas sociais e culturais. 
Peço-lhe que aceite, Senhor Presidente, as nos-
sas felicitações e os nossos melhores cumpri-
mentos, o Presidente da Junta de Freguesia, 
Dr. João Costa Pires.

4 de dezembro 2018

SABIA QUE...
 

• Mudamos todo o 
mobiliário do Centro 
de Dia e o espaço está 
moderno e agradá- 
vel. Convidamos a 
fazer uma visita.

• 66,5% de utentes 
são mulheres sendo 
que destas 54% tem 
idade igual ou supe-
rior a 80 anos.

•  A utente mais velha 
é de Guimarães e tem 
99 anos.

RAQUEL POLÓNIA

Seniores Bomfim

ESTER CAVACO

Conservatório Bomfim



ALFREDO ABREU
Membro do Conselho Consultivo

servethecity.pt

O voluntariado é a área onde tenho inves-
tido (e ganho!) mais nos últimos anos. É 
também a causa da minha ligação inicial à 
Fundação Bomfim, que aceitou incubar o 
 projecto “Serve the City – rede de voluntaria- 
do” e onde tenho vindo a viver e promover  
o voluntariado. A própria Fundação tem en-
volvido muitas pessoas na sua missão através 
do voluntariado. Falemos então um pouco 
sobre esta actividade verdadeiramente hu-
mana e cheia de potencial, tanto para quem 
a pratica como para quem beneficia dela. En-
tre muitos outros destaco aqui três grandes 
benefícios da prática do voluntariado: 

CIDADANIA – Começo por esta porque 
é porventura a menos clara para muitas 
pessoas. Para mim não há “cidadania 
activa” e cidadania passiva: a cidadania é 
activa ou não é cidadania. Somos a 
Cidade: todos nós que aqui vivem e a 
fazem cada  dia. Quando não intervimos 
a favor do bem comum acabamos por 
viver do esforço dos outros, aceitando 
a injustiça, a negligência, o abandono.  
Acabamos a pensar só em nós mesmos, 
embora sozinhos nunca subsistíssemos pois 
aproveitamo-nos do que outros fazem e 
conquistam também para nosso benefício. 
A prática do voluntariado é uma das formas

CADA PESSOA
(CIDADÃO) UM 
VOLUNTÁRIO!

FAMÍLIA BOMFIM
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A Fundação Bomfim conta ainda com o apoio de 
Montepio Geral, Pires & Irmão Lda, Cerci Braga, 
Universidade do Minho, Ludomedia, PSP, Soler & 
Palau Lda, Biblioteca Lúcio Craveiro, Farmácia Coelho, 
Ótica Franco, Grupo Ótico de Real, Clínica Dr.ª Irene 
Pina Vaz, Clínica Sorriso e Saúde, Clínica de Oftal-
mologia Dr.ª Paula Sepúlveda, Entreajuda, Amélia 
Têxteis, Nuances Cabeleireiros, Prontinho Take Away, 
Escuteiros Rendufe e tantos outros particulares.   

Esta publicação contou com o apoio de:

mais simples e generosas de praticar a ci-
dadania.  Como disse Marjorie Moore, “O 
voluntariado é o exercício maior da de-
mocracia. Votamos durante as eleições 
uma vez por ano, mas quando fazemos 
voluntariado votamos cada dia no tipo 
de comunidade em que queremos viver.” 

MUDANÇA – Há muitas formas de ver-
mos o mundo em que vivemos e algumas 
delas não são muito positivas – chegam 
a ser assustadoras! A obsessão com a 
acumulação é certamente uma das mais 
aceites e praticadas e, ao mesmo tempo, 
das mais destruidoras: dos recursos 
limitados do Planeta, da vida em comu-
nidade, da própria saúde física, mental 
e relacional das pessoas. Acreditamos 
(mesmo!) nas palavras de Jesus: “Mais 
bem-aventurado é dar que receber.” 
Acreditamos que podemos – e devemos 
– promover uma cultura alternativa: a 
cultura da generosidade. Imagina a nossa 
Cidade caracterizada pela prática da 
dádiva em vez da correria desesperada 
pela obtenção! O nosso futuro comum 
(e pessoal) assentará nesta mudança pro-
funda de paradigma ou continuará pro-
fundamente ameaçado. O voluntariado é 
uma das formas mais simples e eficazes 
de promover a generosidade. Como 
concordarão entusiasticamente todos os 
que a testemunham e desfrutam, a gene- 
rosidade é “viciante” e contagiosa – e 
está a mudar o mundo. CRESCIMEN-
TO – Creio que servir está no nosso ADN 
humano, na nossa mais profunda vocação. 
É mesmo algo divino e que está não só ao 
nosso alcance, mas também nas nossas 

necessidades vitais. O foco no 
“me-myself-and-I” é profun-
damente limitador do nosso 
desenvolvimento pessoal. Por 
outro lado, a pertença, a co-
laboração e a solidariedade 
enriquecem-nos, pois em 
última análise o nosso mundo 
é exposto e interage com 
outros mundos, num dar e 
receber daquele património 
riquíssimo e insubstituível 
que é a existência de cada 
um de nós. O voluntariado é 
como um ginásio da mente 
e do coração onde exercita-
mos os nossos músculos exis-
tenciais mais sustentadores 
e propulsionadores, os que 
nos tornam mais humanos e 
profundos como pessoas, os 
que nos permitirão chegar à 
melhor versão possível de nós 
mesmos. Além dos benefícios 
pessoais dos acrescentos às 
nossas competências pesso-
ais, às nossas redes de relacio- 
namentos, à nossa saúde, 
etc., no serviço-encontro com 
o “outro” está uma compo-
nente essencial para o nosso 
crescimento pessoal. O vo-
luntariado é uma das formas 
mais simples e inspiradoras 
de servirmos o outro e com 
o outro, alcançando cada vez 
maior maturidade e realiza-
ção como Pessoa. “Ajuda os 
outros a realizar os seus son-
hos e assim terás realizado os 
teus” (Les Brown). E então, é 
este ano que vais começar ou 
aprofundar o teu caminho de 
cidadania, mudança e desen-
volvimento pessoal, fazendo 
voluntariado?!


