
REFORMEI-ME DO TRABALHO, NÃO DA VIDA… 

“Não existe cura para o nascimento e morte, a não ser desfrutar o intervalo” 

George Santayana – filósofo, poeta e ensaísta espanhol 

 

Aproveitando a “beleza” deste pensamento vou desfrutar de uma parte do intervalo para vos falar do tema que vos proponho – 

 A Reforma. 

Quando há cerca 12 anos me pré-reformei (era o tempo da moda de nos mandarem para casa mais cedo e com um prémio…) não conseguia 

compreender e interiorizar quando amigos e colegas de trabalho me diziam – Pedro, agora é que vai ser bom já não temos que trabalhar, não 

fazer nada…!!! 

Nada mais enganador para aqueles que, infelizmente, se assim pensavam assim o fizeram. Sejamos claros, é lógico que foi bom deixar o stress 

de levantar cedo, do trânsito, do mau humor das chefias, da meteorologia mas, sobretudo, da pressão de atingir os objetivos com que me 

massacravam diariamente. Agora os meu objetivos são ser feliz junto da minha família e amigos, ver crescer as minhas netas, fazer aquilo que 

gosto com tempo e sem pressa, praticar o voluntariado que, neste fase da minha vida, preenche quase totalmente o meu tempo. 

Desenganem-se aqueles que se vão reformar ou o fizeram à pouco tempo pensando que vão ser felizes sem nada de útil fazerem. 

Normalmente cada um de nós trabalhou, pelo menos 35 a 40 anos, e como não somos uma máquina não podemos/devemos parar como se 

estivéssemos a desligar uma máquina. 

O meu percurso de vida, pós pré-reforma, começou como voluntário do Porto Capital da Cultura 2001 (onde tive um formador que me passou 

o bichinho – Prof. Teixeira Lopes) e nunca mais parou até aos dias de hoje.  

Vou contar histórias do Porto Antigo às escolas EB1 há cerca de 10 anos numa parceria com os Serviços Educativos da CM Porto; fui 

coordenador dos voluntários no Museu Nacional Soares dos Reis durante 3 anos; integrei, como voluntário, os serviços educativos do Museu 

do Papel Moeda da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda durante 3 anos; desde Janeiro de 2011 são vogal do Conselho de 

Administração da Obra Diocesana de Promoção Social (sempre como voluntário) instituição que está implantada 12 bairros mais carenciados 

da cidade do Porto; desde há cerca de 6 anos tenho feito voluntariado cultural em Portugal e no Estrangeiro – Cursos de Formação e 



Treinamento, Workshops e presença em algumas conferências internacionais onde apresentei todo o meu trabalho como voluntário com a 

exibição e discussão de power point intitulado “Envelhecer com Alegria – Uma Experiência de Vida”. 

Pois, dirão os que me estão a ler, mas eu não tenho “jeito para isso” – eu nunca tinha contado histórias… e aventurei-me; não tinha qualquer 

experiência de voluntariado e, sem falsa modéstia, triunfei. 

Aquilo que eu fiz e continuo a fazer não tem que necessariamente ser a vossa atividade. Façam uma reflexão interna, procurem amigos e 

opiniões e, fatalmente, irão encontrar algo que possa preencher os vossos tempos livres. 

Atrevo-me a dar-lhes um conselho muito sério – não parem, não fiquem em casa, tentem ser úteis em alguma coisa e, por favor, não 

esquecem que com o avançar da idade é preciso exercitar o nosso cérebro e as nossas capacidades locomotoras. 

Costuma-se dizer “PARAR É MORRER…”. 

Termino com uma palavra de incentivo para Todos e acrescento algumas fotos das minhas múltiplas atividades. 

Pedro Pimenta 


