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Canadian Construction Workers Union

1170 SHEPPARD AVENUE WEST, UNIT 42 - NORTH YORK, ONTARIO - M3K 2A3
TELEPHONE: 416-762-1010  •  FAX: 416-762-1012

Proud representative of the hard working men and women
 in the Canadian Construction Industry.

Presidente: Joel Filipe
Financial Secretary: João Dias 
Vice-Presidente: Victor Ferreira
Recording Secretary: Luis Torres
Trustee: Ana Aguiar

O Executivo da CCWU 
Canadian Construction Workers Union

deseja a todos os seus membros e 
comunidade portuguesa um Feliz Dia da Família

Happy

Family Day
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6  Magellan Community Foundation

Passo a passo
por um futuro melhor
Este mês estivemos à conversa com Elizabeth Mendes 
para sabermos mais novidades sobre esta instituição 
com raízes portuguesas que promete mudar a vida dos 
idosos lusodescendentes.

 10  Luso Canadian Charitable Society

Angariação de fundos
Estivemos à conversa com Cristina Marques para saber 
mais sobre esta iniciativa e eventos para 2022.

16  Ribeirão da Ilha
Beleza sem par
Acompanhamos Manuela Marujo numa viagem por 
este destino paradisíaco no Brasil.

 26  Cesário Ginjo
Convidamos os leitores a conhecer o empresário Ce-
sário Ginjo que se tem destacado no mundo do em-
preendorismo do Canadá.

40  A mítica
Estrada Nacional n.º 2
Carlos Cruchinho dá-nos a conhecer a Estrada Na-
cional nº2, um itinerário que rasga Portugal de norte 
a sul, começando em Chaves e acabando em Faro, 
como uma espécie divisão entre o litoral e interior 
deste retângulo à beira-mar plantado. 

60   José Cid
Sem filtros, José Cid fala sobre o seu percurso profis-
sional e musical, agora que celebrou 80 anos

82  Zicky
Conheça as origens do menino humilde que já é 
uma estrela.

90  Até que a morte nos 
separe... ?
Catarina Balça fala-nos sobre violência domèstica e 
onde procurar ajuda em Portugal e no Canadá.
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Magellan Community Foundation

passo a passo por
um futuro melhor

O Magellan Community Charities, deu mais um passo ao encontro do valor ne-
cessário para se poder dar início às obras entre o verão e o outono deste ano, na 
640 Lansdowne Ave., Toronto. Para sabermos mais sobre a estrutura da Magel-

lan e outros assuntos, a Revista Amar convidou Elizabeth Mendes para uma conversa, 
que amavelmente aceitou. 

Créditos © Carmo Monteiro
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Revista Amar: Para quem ainda não sabe, que posição ocupa na Magellan?

Elizabeth Mendes: Tenho várias responsabilidades dentro da Magellan. Desde secretária 
corporativa e diretora executiva na Magellan Community Charities a Chair do Governance 
Committee.

RA: Quantos comités tem a Magellan Community e quem são os responsáveis por cada 
um deles?

EM: Dentro da Magellan Community Charities temos 5 comités: o Manuel DaCosta é respon-
sável pelo Comité da Construção; a Irene Faria é responsável pelo Comité Financeiro; a Angie 
Câmara é responsável pelo Comité do Marketing; o Vitor Fonseca é responsável pelo Comité 
das Operações e depois temos o Comité da Governança, do qual sou responsável. A Magellan 
Community Foundation tem 6 comités, ou seja, tem os mesmos comités da Charities, mais o 
Comité da “Capital Campaign” que está a cargo do Ulysses Pratas.

RA: Fale-nos um pouco do comité do qual é responsável.

EM: O Comité da Governança tem como funções: organizar, de contratação de pessoas, etc.. 
Neste momento, por exemplo, andamos à procura, para contratar, um General Manager (di-
retor geral), para nos ajudar com tudo que envolve o projeto, porque este projeto vai ser tão 
grande e as pessoas nem imaginam o que temos que fazer, organizar e estruturar mesmo 
antes de abrir as portas.

RA: Desde quando é que está envolvida neste projeto?

EM: Estou desde 2018, quando foi criado o Working Board. Deste conselho fizeram parte pes-
soas que tinham conhecimentos dentro de certos ramos que eram importantíssimos para o 
arranque inicial do projeto. Quando começámos, para além das licenças, não tínhamos nada! 
Porém, sem as licenças hoje não estaríamos aqui.

RA: Tinha noção do tempo que ia disponibilizar no seu envolvimento voluntário na Magellan?

EM: Quando aceite o convite, eu estava consciente do tempo que teria de dar ao projeto, tanto 
que disse logo que dava 1 ou 2 dias por semana para trabalhar no projeto. Com o crescimento 
do projeto, mais pessoas se aproximaram e que se juntaram ao conselho. Com este cresci-
mento começámos a estrutura e, consequentemente, a distribuir tarefas para aliviar todos 
os voluntários. As tarefas foram distribuídas consoante as experiências profissionais de cada 
voluntário. No meu caso, como trabalhei durante 15 anos no governo provincial sei o que 
custa conseguir licenças e sei, também, onde procurar programas do governo que a Magellan 
necessita e como era uma oportunidade única para a comunidade, não poderia deixar de me 
juntar e ajudar. 

RA: Neste momento, que pessoas procuram?

EM: Precisamos de voluntários com tempo e vontade de ajudar. Todos são bem-vindos! Na 
próxima etapa, provavelmente, vamos precisar de pessoas que conheçam o sistema de cui-
dados prolongados, claro que temos os parceiros técnicos, contudo precisamos de quem te-
nha o conhecimento e experiência do dia a dia num centro.

RA: Quer deixar alguma mensagem aos nossos leitores?

EM: Para começar… se é alguém ou conhece alguém que já trabalhou e tem experiência em 
lares, entre em contacto connosco. Também sabemos que, infelizmente, a informação ainda 
não chegou a toda a comunidade e estamos a trabalhar no sentido de divulgar o máximo 
possível. É muito importante que a comunidade esteja unida e apoie este projeto, porque é de 
todos nós e do qual devemos ter orgulho.  

Até ao fecho desta edição, o valor da angariação é de 5 milhões e 340 mil dólares.

No Milénio Stadium pode encontrar o valor angariado atualizado semanalmente.

Para dar o seu contributo, visite magellancommunitycharities.ca 

ou contacte por email:  info@ magellancommunitycharities.ca
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Luso Canadian Charitable Society

lança angariação
de fundos com 
peças autênticas 
de Hazel McCallion

Cristina Marques, uma das diretoras da Luso Canadian Charitable Society há cerca de 
7 anos, aceitou conversar com a Revista Amar sobre uma das campanhas de angaria-
ção de fundos que está a decorrer e sobre os eventos previstos para 2022. 
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Revista Amar: Cristina, conte-nos sobre esta iniciativa da ex-presidente 
de Câmara Municipal de Mississauga, Hazel Mccallion?

Cristina Marques: Portanto, como é de conhecimento público a Hazel é 
uma grande apoiante e tem um carinho muito especial pela Luso Cana-
dian Charitable Society (LCCS) e no ano passado aquando o seu 100º ani-
versário, no dia 14 de fevereiro, ela decidiu tirar uma fotografia, que depois 
fizemos 500 da mesma e autografou-as para que pudessem render fundos 
para a LCCS.  

RA: Esta iniciativa ou campanha ficou em stand-by por causa da pande-
mia.

CM: Sim, apesar de termos vendido alguns e agora, porque estamos no mês 
em que a Hazel festejou o 101º aniversário, queríamos recomeçar as ven-
das. Neste momento, temos cerca de 30 quadros prontos, portanto amoldu-
rados para vender, mas se precisar de mais num instante arranjo mais 100.

RA: E quanto vale uma fotografia?

CM: Nós estamos a pedir mil dólares por cada, mas estão amolduradas… 
pronto a pôr na parede. Temos a noção de que as pessoas que gostam dela 
vão valorizar e talvez o queiram ter e ao mesmo tempo estão a ajudar a 
LCCS.

RA: A pandemia afetou-vos em particular. Porquê?

CM: Porque, na realidade, nós não recebemos ajudas do governo provin-
cial ou federal para pagar aos empregados ou despesas ao fim do mês. E 
com a pandemia, os nossos eventos de angariação de fundos ou foram 
canceladas ou passaram a virtual, mas que não é a mesma coisa. Por isso 
é que seria muito bom se conseguíssemos vender o maior número de qua-
dros possível nesta altura, pois somos uma associação na comunidade que 
presta um serviço muito importante e que deve ser valorizado e do qual 
deveríamos todos ter orgulho.

RA: Para quem não sabe muito sobre a Luso Canadian Charitable So-
ciety, a quem é que a associação dá apoio?

CM: A Luso Canadian Charitable Society é das poucas associações que dá 
apoio a pessoas com incapacidades severas. Tomamos contas destas pes-
soas nos programas de dia e também temos o programa de tempo inteiro 
para elas quando os pais ou responsáveis têm que se ausentar por um de-
terminado período, na impossibilidade de as poder levar. 

RA: Em qual das casas é que têm esse programa de tempo inteiro?

CM: É a casa da St. Clair Ave. em Toronto e o programa chama-se Respite 
Care.

RA: Este programa conta com uma equipa especializada?

CM: Sim. Temos médicos, enfermeiros e pessoas especializadas que sabem 
dar os medicamentos e/ou trocar as sondas (para quem não consegue co-
mer pela própria mão), etc.  

RA: E este ano, vamos ter o Torneio de Golf e a famosa Luso Volta?

CM: Já temos datas previstas, mas não confirmadas. Para o torneio esco-
lhemos o dia 3 de junho e para a volta o dia 26 de junho. Ainda não sabe-
mos se vão ser presencial, tudo vai depender dos regulamentos de saúde e 
segurança impostos pelos governos, provincial e federal. Neste momento, 
estamos a levar as coisas com calma porém não podemos de deixar de 
planear.
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289-917-0198   |   STATEANDMAIN.CA
3584 MAJOR MACKENZIE DR. W, VAUGHAN

DINING ROOM IS OPEN

Amorim Hospitality Group
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289-917-0198   |   STATEANDMAIN.CA
3584 MAJOR MACKENZIE DR. W, VAUGHAN

DINING ROOM IS OPEN

Amorim Hospitality Group

  

416.763.2664  |  info@vianaroofing.com  |  vianaroofing.com

ROOFING SOLUTIONS YOU CAN TRUST

A equipa do Viana Roofing & Sheetmetal
deseja-lhe um feliz dia da família

Os momentos em família 
são memórias que guardamos para sempre 

Vá colecionar memórias 
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Ribeirão da Ilha,
beleza sem par

Uma das três mais antigas freguesias da Ilha de Santa Catarina, o Ribei-
rão da Ilha, encanta-me pela sua beleza e pelo cuidado na preservação 
da herança “manezinha”, deixada pelos “manéis” açorianos e continen-

tais. Fica localizada no sopé dum morro elevado, banhada pelas águas da baía 
sul, na face interna da ilha e de costas para o oceano Atlântico. 
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Fazenda de Ostras
Créditos © Manuela Marujo
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Fazenda de Ostras
Créditos © Manuela Marujo
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Professor Nereu do Vale Pereira
Créditos © Manuela Marujo

Créditos © Manuela Marujo
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Para chegar ao centro da freguesia, vale a pena percorrer de 
carro, a velocidade reduzida, uma estrada calcetada e cheia 
de “quebra-molas”. Os vários anúncios de restaurantes, ao 
longo do caminho, preparam-nos para o que vamos encon-
trar nessa baía abrigada – dezenas de fazendas de ostras. O 
distrito orgulha-se de produzir 90% da totalidade das ostras 
consumidas no Brasil.

No centro do Ribeirão, a igreja e as casas de arquitetura colo-
nial recordam-nos a origem portuguesa. A igreja, inaugurada 
em 1806, com os seus altares em talha policromada e subtil-
mente dourada, semelhante a muitas igrejas portuguesas, é 
dedicada a Nossa Senhora da Lapa e constitui património 
nacional. Ao lado dela, encontra-se um pequeno “império” 
onde se celebra a Festa do Espírito Santo, testemunho da 
devoção açoriana de que o Ribeirão muito se orgulha e que 
mantem até hoje.

Alguns quilómetros adiante, a visita à Pousada/Ecomuseu 
Ribeirão da Ilha em muito nos elucida sobre a história local. 
O proprietário, Professor Nereu do Vale Pereira, transformou 
o casarão da família, construído em 1921, num pequeno mu-
seu e expõe, em salas próprias, mobiliário, objetos de cerâ-
mica, artesanato e outros, preservando igualmente um enge-
nho de farinha de mandioca e peças dum antigo alambique 
de cachaça. Dessa forma é contada a história da chegada dos 
6 000 açorianos entre os anos 1748-1756. Alunos das escolas 
públicas fazem visitas de estudo e aprendem sobre os pri-
meiros povoadores do século XVIII, consultam a biblioteca e 
participam em atividades lúdicas. 

Se continuarmos de carro, sempre junto ao mar, a estrada 
termina na Caieira da Barra do Sul. Aí surge-nos uma alter-
nativa: caminhar numa trilha até à Ponta dos Naufragados, 
em zona florestal preservada, ou contratar um barqueiro que 
nos leve à praia do mesmo nome. Já fiz a trilha várias vezes 
e sempre achei que vale a pena descer e subir pedregulhos, 
saltar troncos quebrados de árvores e atravessar pequenos 
riachos. Leva cerca de uma hora para percorrer uns quatro 
quilómetros e alcançar essa praia isolada numa pequena en-
seada, ladeada por um farol. 

Créditos © Manuela Marujo

Créditos © Manuela Marujo
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Praia dos Naufragados
Créditos © Manuela Marujo

Ruínas de Fortaleza
Créditos © Manuela Marujo Créditos © Manuela Marujo
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Manuela Marujo
Professora Emérita da Universidade de Toronto

O nome da Praia dos Naufragados foi atribuído a este lugar 
como lembrança do fatídico naufrágio, em 1753, de duas em-
barcações (sumacas) que levavam 250 açorianos para o Rio 
Grande do Sul. Devido a grande tempestade (“forte pampeiro 
do vento sul”), ali pereceu a maioria, após viagem tão morosa 
e difícil, sem ter usufruído da alegria da chegada. Salvaram-
-se apenas 77 pessoas. 

A praia isolada dos Naufragados é muito calma, boa para 
mergulhar e descansar durante algumas horas. Nela pode-
mos admirar “oficinas líticas” que nos transportam a tempos 
pré-históricos, estimados em mais de cinco mil anos. Há, ge-
ralmente, um barqueiro que nos pode levar de regresso até 
à Caeira da Barra do Sul. No caminho, dá para admirar as 
ruínas da antiga Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, 
construída em 1742, na ilha de Araçatuba, a pousada da Pon-
ta dos Papagaios, ponto turístico muito afamado, e, ainda, o 
longo areal da Praia do Sonho, do outro lado da baía, já no 
município vizinho, de nome Palhoça.

No final da tarde, é quase obrigatório parar no centro do Ri-
beirão e entrar num dos inúmeros restaurantes de ostras, 
uma das atrações que ali levam turistas e catarinenses. Ir 
ao Ribeirão na hora do jantar vale pela gastronomia única 
e a beleza do entardecer. Nesse antigo povoado, cedemos à 
magia da hora e do lugar, à frescura e variedade de marisco 
servido no Ostradamus, no Rancho Açoriano, no Muqueca 
da Ilha ou noutro restaurante, acompanhado de caipirinha 
ou “chope” fresquinhos. 

Para apreciar tudo isso, basta percorrer devagar os cerca de 
vinte quilómetros de estrada, sempre na beira do mar. Para 
os amantes do pôr do sol, uma ida ao Ribeirão da Ilha nessa 
hora mágica deixa-nos deslumbrados perante a beleza ím-
par da paisagem. 

Créditos © Manuela Marujo

Créditos © Manuela Marujo
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24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Ligue e peça o canal WIN TV

CAMOESTV.comSubscreva hoje! 

T H E  W I S D O M
O F  W E A LT H

Rogers Cable 672  |  1-888-764-3771

Bell Fibe 659  |  1-866-797-8686 

880
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Cesário
Ginjo
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Nasceu em Paris em 1969 e chegou com os 
pais ao Canadá no início da década de 
70. É filho de emigrantes transmontanos, 

Eduardo e Maria e irmão (3 anos mais velho) de 
Oscar.

Césario é pai de dois jovens rapazes, Michael e 
Adam, com 20 e 13 anos respetivamente, do pri-
meiro casamento e está noivo de Tina Hatton.  

Cesário Ginjo iniciou o seu caminho para o em-
preendedorismo em 1990 quando abriu a CMC 
Foods.

Em 2000 por “acidente” encontra na Indústria 
Floral uma oportunidade de negócio que soube 
gerir, tornando a Bouquet Canada na maior com-
panhia floral do Canadá em apenas 16 anos. 

Em 2017 lança mais duas empresas: Dolce Cho-
colate e InDigital das quais é cofundador. 

Já em plena pandemia, mais precisamente no 
dia 1 de julho de 2020 inaugura Sweetie Pie, a 
primeira pastelaria especializada em tartes com 
receitas e fabrico próprio, na grande área de To-
ronto. De momento conta já com 6 pastelarias 
e até agosto, do ano corrente, estão planeadas 
mais 4 pastelarias. 

Convidamos os leitores a conhecer o empresário 
Cesário Ginjo, que se tem destacado no mundo 
do empreendedorismo do Canadá.

Revista Amar: Para quem ainda não conhece o 
Cesário, conte-nos um pouco de si.

Cesário Ginjo: Nasci em Paris, França e filho de 
emigrantes transmontanos. O meu pai chama-
-se Eduardo e a minha mãe Maria. Penso que os 
meus pais vieram para o Canadá em 1971, mas 
como era muito pequenino… não tenho bem 
a certeza (riso). Quando chegámos fomos vi-
ver para aquela que é ainda considerada a área 
portuguesa, Ossington Ave. e Dundas St. e iam 
às compras na Augusta Ave.. Tenho um irmão 3 
anos mais novo, Oscar, e é professor de Liceu em 
Woodbridge.

RA: Porque é que os seus pais foram primeiro 
para França?

CG: O meu pai emigrou para França à procura de 
trabalho ainda no tempo do Salazar e foi traba-
lhar para o metro. A minha mãe foi depois. Por 
questões de saúde, a minha mãe não se deu bem 
lá e como tinha aqui uma tia pensaram vir para 
cá. Eles chegaram no tempo do primeiro-minis-
tro Pierre Trudeau, que à época tinha facilitado 
a emigração.

RA: E iam muitas vezes a Portugal e fez ligação 
ao país onde nasceram os seus pais?

CG: Nós íamos a Portugal frequentemente. Para 
além da família não havia mais nada… brincava 
com os meus primos e amigos, mas era no inte-
rior sem nada. Passávamos lá 2 meses e meio, 
mas na hora de ir embora não custava nada. 

RA: Então cresceu com tradições transmonta-
nas?

CG: Sim… pelo menos no geral. Mas, para dizer 
a verdade, as tradições portuguesas eram só em 
casa. Eu “resistia” um pouco às tradições porque 
eu queria ser canadiano.

RA: Mas havia alguma razão para isso?

CG: Acho que não queria ser diferente dos meus 
amigos. Fui para a escola portuguesa, onde hoje 
é a Camões Rádio, e as aulas eram ou ao fim da 
escola ou aos sábados no First Portuguese, mas 
como não falava português e, na maioria do tem-
po e sem os meus pais saberem, eu faltava às au-
las para ir jogar à bola (riso). Foi só quando entrei 
no ramo das flores e depois de comprar a Palace 
Flowers é que comecei a conhecer e a dar valor 
à comunidade portuguesa. Como a Palace Flores 
era a maior florista portuguesa da comunida-
de - fazia os arranjos para as festas dos clubes e 
festas religiosas -, consequentemente comecei 
a lidar com a comunidade. Na época conheci o 
Joe Eustáquio, que era o presidente da ACAPO e 
passámos a fazer os eventos deles… os arranjos, 
doações, etc.. Desde 2006 até hoje, somos nós que 
fazemos as coroas e ramos do Dia de Portugal. Na 
altura o meu português era pior do que agora… 

RA: … mas até fala muito bem português, dada 
as circunstâncias!

CG: Obrigado, mas na altura não era assim e foi 
com a minha envolvência na comunidade e 
convivência do dia a dia que o meu português 
melhorou e também comecei a dar valor à nos-
sa cultura… e conclui que conhecer duas cultu-
ras é enriquecedor. Sou um interessado nato por 
História e quando fui a Portugal, em outubro de 
2019, a nossa viagem foi visitar monumentos 
históricos, os castelos templários. Íamos visitar 
um e quando chegava ao hotel ia fazer pesquisa 
para aprender mais sobre o castelo que tínha-
mos visitado.

RA: Então hoje já tem orgulho de ser portu-
guês…

CG: ... Sim!!! Contudo, isso só aconteceu quando 
já era um homem com maturidade e percebi 
que queria ajudar a juventude da nossa comuni-
dade. Tudo o que aprendi como empreendedor 
aprendi a “bater com a cabeça”, agora quero par-
tilhar o que aprendi como empreendedor com os 
jovens, através de programas, etc., mas sem que 
eles tenham que passar por isso.

RA: Tem filhos?

CG: Sim, dois rapazes. O Michael e o Adam, com 
20 e 13 anos respetivamente… mas o Adam age 
como se tivesse 20 também (risos).
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RA: E eles têm mais interesse pela cultura e a 
comunidade portuguesa, do que tinha o pai 
com a mesma idade?

CG: Eles têm interesse perante alguém portu-
guês. Eles não procuram aprender porque, in-
felizmente, não falam português… foi um erro 
nosso não termos puxado por isso! Por exemplo, 
eu falo inglês com os meus pais e eles respon-
dem em português, porém penso que quando 
os meus filhos forem mais velhos e se tiverem 
interesse em aprender, eles vão “procurar” e 
aprender. 

RA: É em 1990 que inicia a sua vida como em-
presário e abriu a sua primeira empresa, CMC 
Foods. A que se dedicava essa empresa?

CG: A empresa dedicava-se à compra e venda de 
carnes, mas na maioria era frangos.

RA: 10 anos depois vende essa empresa e pas-
sa da indústria cárnica para a floral, Bouquet 
Canada. A pergunta é porquê floral?

CG: Não foi pensado… aconteceu por “aciden-
te”, ou seja, foi por acaso e tudo porque preci-
sei comprar flores para um funeral. Então, fui 
à Palace Florist, por ser na altura a florista por-
tuguesa mais conhecida e como era um jovem 
que não entendia nada de flores ou ramos para 
funerais, pensei que lá me pudessem ajudar… só 
que não. Quando pedi um arranjo para o funeral, 
sabendo de antemão que eram caros para mim 
na altura, deram-me um catálogo com fotogra-
fias e viraram-me as costas e não me ajudaram 
na escolha ou com informações. Eu acabei por 
escolher e pagar 150 dólares, mas não tinha sido 
bem servido e saí de lá com um “gosto amargo 
na boca” e isso incomoda-me, porque fiquei com 
a sensação que tinha sido enganado. Quando 
cheguei a casa, falei com a minha namorada - 
na altura íamos casar – sobre a ideia de abrir-
mos uma florista porque tinha acabado de ven-
der a CMC Foods e tinha o objetivo de fazer algo 
que tivesse um grande impacto e nada que fosse 
pequeno, ou seja, eu não queria abrir um negó-
cio, eu queria começar uma companhia… se é 
que me faço entender. Então, ela concordou e 
foi tirar um curso de florista na Seneca College 
à noite e 9 semanas depois abrimos a nossa loja 
muito perto da Palace Florist, na Dundas St. e 
Ossington Ave., à frente do LCBO na Dundas St..  

RA: E a vossa loja já era uma florista?

CG: Não, era uma loja de noivas que estava a fe-
char e escolhi esta loja porque na minha cabeça 
comecei a fazer este raciocínio: as pessoas que 
conheciam a loja de noivas antes de fechar, iam 
continuar a ir lá só que, em vez de encontrarem 
vestidos, encontravam flores que precisariam 
para a decoração… esta foi uma associação, mas 
depois havia outra que era: como à frente estava 
o LCBO, as pessoas que iam comprar uma gar-
rafa de vinho para oferecer, se calhar também 
comprariam um ramo de flores para oferecer 
juntamente. Agora, o que eu não estava à espe-
ra, e que ninguém podia adivinhar, era que em 

2000 se ia dar uma revolução na indústria, ou 
seja, as pessoas deixaram de ir presencialmente 
às lojas escolher as flores para fazer encomen-
das por telefone e depois passou rapidamente 
para encomendas online. O que era conhecido 
por “florista local” ou “se queres flores, vai à “mi-
nha” florista”, deixou de ser e passou para “vou 
procurar online”. Quando entrei neste negócio 
as pessoas iam à loja, logo a localidade da mes-
ma era importante, mas em 2 a 3 anos isso mu-
dou e passou a ser irrelevante. Chegou ao ponto 
em que tinha uma loja onde ninguém entrava 
e para aguentar as contas começámos a vender 
também quadros e adornos decorativos.

RA: Foi uma transição fácil?

CG: Não! Apesar de ser “vendas”, os negócios 
eram completamente diferentes! Enquanto que 
a carne era e é um bem essencial, as flores não 
o eram e nem o são… as pessoas só compravam 
flores, em média, 3 a 4 vezes por ano e isto na-
quela altura, porque hoje a média é de 0,75% por 
ano, ou seja, nem uma vez.

RA: Mas, o crescimento da empresa foi relati-
vamente rápido… 

CG: Demorou 12 anos…

RA:  … contudo, nos primeiros 6 anos passaram 
de uma loja com 2 funcionários para seis lojas 
espalhadas pelo Canadá, empregando 97 pes-
soas. Esperava este sucesso?

CG: Foi rápido, mas eu não sabia o que estava a 
fazer. Não tive a educação (escolar) nesta área, 
contudo o sucesso foi devido à falta de conheci-
mento, pois se tivesse conhecimento, trabalha-
do antes no ramo ou se os meus pais tivessem 
uma florista eu nunca teria tomado as decisões 
que tomei porque ia fazer o que me tinham en-
sinado. Quando abri a loja, na indústria falava-
-se, por exemplo, para irmos para a esquerda e 
todos iam, mas eu ia para a direita e todos di-
ziam que eu não estava bem e quando apareceu 
a internet foi o mesmo, também disseram que 
eu estava maluco por estar a gastar dinheiro na 
internet. Em 2001 fomos os primeiros a ter um 
e-commerce website.

RA: Então o sucesso deve-se às vendas online?

CG: Sem dúvida, porém não só porque apareceu 
a internet, mas também porque ninguém estava 
a fazer o que nós estávamos a fazer. Enquanto 
os outros estavam a gastar dinheiro nas Páginas 
Amarelas, eu estava a gastar no website. Depois, 
quando já tinha o website ninguém sabia da sua 
existência, pois nesse tempo ainda não existia o 
Google, então tive que pensar numa maneira de 
o divulgar.

RA: Acreditou logo no potencial da internet?

CG: Não foi isso… eu só não queria ser como os 
outros.
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RA: Resumindo, investiu na tecnologia sem saber 
como divulgar ou que ia ser o seu sucesso, é isso?

CG: É exatamente isso. E quem é que já vendia online 
nesse tempo? Só companhias americanas, como a FTD 
Flowers, Waterblue Flowers e outras grandes compa-
nhias que tinham a capacidade de fazer publicidade 
na nossa zona. Eles fisicamente estavam nos Estados 
Unidos, mas aceitavam encomendas do Canadá e de-
pois procuravam uma florista da área, a quem faziam 
a encomenda e pagavam. Quando eu vi isto, telefonei-
-lhes a dizer que sabia que eles não tinham lojas cá e 
eles confirmaram. Com isto propus-me a estar aberto 
os 7 dias da semana se me fizessem as encomendas. 
Claro que eles já tinham outras floristas, mas, por 
exemplo, no Dia dos Namorados as floristas que traba-
lhavam com eles para além das encomendas dos seus 
clientes tinham mais destas companhias americanas, 
contudo não podiam aceitar todas, enquanto isso eu 
não estava sobrecarregado de encomendas. Eles co-
meçaram a mandar essas encomendas para mim e eu 
aceitava tudo. Com o passar do tempo, de 10 encomen-
das por mês, comecei a receber 20, depois 30 e passei a 
ser a florista preferida destas companhias americanas 
em Toronto. Tenho que ressalvar que eram encomen-
das desconto, ou seja, eles faziam-me uma encomen-
da de 100 dólares, mas eu só recebia 80 e os 20 dólares 
era para eles. Parece que eu estava a perder dinheiro, 
mas eu não tinha gastos de marketing e se fizesse pu-
blicidade eu teria que gastar dinheiro, então para a 
minha contabilidade considerei esses 20% despesas 
de marketing. 

Depois, deparei-me com o facto de que os clientes 
eram daquelas companhias, mas era eu que fazia as 
entregas. Suponhamos que um cliente de Chicago (Es-
tados Unidos) fazia uma encomenda a uma daquelas 
companhias, quando entregava as flores também ia 
um postal de agradecimento que eu fiz… ou seja, de 
um lado do postal a pessoa agradecia as flores à pes-
soa que as enviou e do outro lado dizia para que na 
próxima encomenda usar a florista que fez a entrega e 
valia um desconto na próxima encomenda. Resumin-
do, para além das encomendas das tais companhias, 
comecei a ter também encomendas diretamente dos 
clientes deles que começaram a usar o desconto dos 
postais… e passaram assim a ser meus clientes tam-
bém! Sem gastar dinheiro as minhas vendas diretas 
aumentaram e o meu website começou a ser conheci-
do a partir dai. Nos primeiros anos as pessoas iam ao 
website e escolhiam o que queriam, mas depois tele-
fonavam para fazer a encomenda… era e-commerce e 
não era, porque eles pagavam com o cartão de crédito 
por telefone. Até 2005/2006 ainda não era verdadeira-
mente e-commerce, mas “tele” e-commerce porque as 
pessoas ainda tinham muito medo que a informação 
do cartão fosse “roubada” na internet e mesmo por te-
lefone havia ainda alguma resistência em darem os 
números do cartão.

RA: No fundo, acabaram por ser pioneiros…

CG: … nesta indústria, pode-se dizer que sim.

RA: E como está atualmente este ramo? Ainda se dá 
flores, em gesto de agradecimento, amor, amizade, 
etc.?

CG: Desde que começámos até hoje, houve uma mu-

dança estrondosa! A mudança deve-se a alguns fato-
res e um deles é muito comum… o que era bom para 
os pais, não é bom para os filhos. Por exemplo, no Dia 
dos Namorados só pela escolha das flores sabemos a 
faixa etária do cliente… cliente com 40 anos ou mais 
recebe o típico bouquet de rosas e cliente com me-
nos de 40 anos recebe um bouquet misto (diferentes 
flores e colorido) a que dão o nome “deconstructed 
bouquet”, por norma é um ramo de flores que mais 
parece que foi apanhado no campo e sem jeito. Ou-
tro fator é que quando começaram as vendas online, 
não havia muitos produtos que pudessem ser com-
prados e enviados como presente… tínhamos livros, 
flores e pouco mais, hoje em dia quase tudo pode ser 
comprado como presente e ser enviado, quando antes 
eram só as flores. Também há o fator idade. Os jovens 
preferem coisas práticas e a que possam dar uso e se, 
hoje, encomendaram flores de uma florista online, 
não quer dizer que na próxima encomenda vão usar 
a mesma. 

RA: Entretanto surge a Dolce Chocolate. Como apa-
rece esta oportunidade?

CG: Nós já eramos clientes da Dolce Chocolate, por 
causa do negócio das flores, e eu conhecia bem o 
dono. O antigo proprietário queria se reformar e ape-
sar de ter uma lista de clientes e produtos bons, não 
tinha aquela visão de crescer. Em março de 2017 te-
lefonou-me e nós comprámos a chocolataria. A Dolce 
Chocolate, neste momento, ainda não vende ao públi-
co, ou seja, nós vendemos por encomendas grandes… 
menos clientes, mas em maiores quantidades.

RA: Mas porquê comprar a Dolce Chocolate?

CG: A ideia foi: em vez de comprarmos chocolates 
para depois vendermos com as flores, passávamos a 
vender os nossos com as flores. 

RA: E que tipo de chocolate usam?

CG: Os nossos produtos são feitos com chocolate belga 
e com as nossas próprias receitas. Nós somos também 
o distribuidor exclusivo no Canadá desta companhia 
belga de chocolate. 

RA: Quantas variedades têm disponíveis?

CG: Nós temos 30 variedades.

RA: A Dolce Chocolate poderá a vir ter uma loja 
aberta ao público?

CG: Sim, brevemente. Vamos abrir no dia 15 de mar-
ço, no Brookfield Place junto ao Hockey Hall of Fame 
na Bay St. e Front St.. Nós fizemos um acordo com a 
Brookfield Place e vamos abrir a primeira Dolce Cho-
colate Co., ou seja, vão ser 2 companhias: uma vai con-
tinuar a vender como a até agora e a outra vai vender 
ao público. Ficámos com a loja que era da Lindt e isso 
para nós é bom, porque o espaço já é conhecido por 
ser uma loja de chocolates. Agora, nós não vamos só 
vender produtos da Dolce Chocolate, também vamos 
vender produtos da Beatrice Street, Michael & Adams, 
e Tina´s, que são marcas da “nossa casa”.
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RA: E depois também se pode fazer encomendas on-
line?

CG: Sim.

RA: Os chocolates têm “espaço” numa era em que se 
fala muito em fitness e saúde?

CG: Como os nossos chocolates são de alta qualidade 
e não são chocolates que se compram em bombas de 
gasolina ou lojas de conveniência. Os nossos chocola-
tes são para ser apreciados e presenteados. Portanto, 
não podemos comparar. Mas, sim... os nossos têm.

RA: Entretanto também é cofundador da InDigital 
Group, que se dedica, como o próprio nome diz, ao 
mundo digital. Fale-nos um pouco desta empresa.

CG: Nós criámos a InDigital em setembro de 2017 por 
duas razões: a Bouquet Canada e a Dolce Chocolate. O 
mercado das flores e do chocolate são completamente 
diferentes e o marketing que antes era fácil de se fa-
zer, agora já não o é. Nós somos forçados a reinventar 
e descobrir novas formas de fazer marketing, porque 
o mundo digital e das tecnologias está em constante 
mudança… quase todos os dias aparece uma coisa 
nova. Eu pensei em contratar alguém para fazer um 
marketing diferente, mas ao mesmo tempo não que-
ria ter mais uma despesa, então usei a mesma linha 
de pensamento quando decidimos comprar a Dolce 
Chocolate. Se com o abrir da loja de flores acumulei 
20 anos de experiência em marketing digital, só faria 
sentido começar uma empresa digital. 

RA: O Cesário tem sido um homem muito versátil e 
atento às oportunidades, tanto que, e recapitulando, 
começou na indústria cárnica e passou para o floral 
e simultaneamente entra na indústria da chocola-
taria e das tecnologias … e, como o que é doce não 
amarga, em plena pandemia, dia 1 de julho de 2020, 
mais precisamente, inaugura a Sweetie Pie.

CG: Mais uma vez, foi uma casualidade afortunada. 
Acho que foi em abril de 2020 que estava a ir para os 
meus pais, quando vi que a pastelaria da esquina da 
rua deles tinha uma placa de “Vende-se” e fiquei curio-
so, o “porquê” de estar à venda. Pedi ao meu “agente” 
para tentar saber o que se estava a passar e depois de 
saber, fiz uma proposta e comprei. Eu já tinha o nome 
“Swettie Pie” e o domínio, mesmo antes de comprar a 
pastelaria, como tenho outros 400 nomes/domínios 
- “.com” e “url” – o problema era o que ia vender, por-
que não queria ser mais uma pastelaria tradicional. 
Depois de fazer uma pesquisa, descobri que não havia 
uma que fosse só de tartes, especializada em tartes. 

RA: Que tipo de “pastelaria” é? Que produtos é que se 
podem encontrar na Sweetie Pie?

CG: Nós somos uma rede de pastelaria que vende 
maioritariamente de tartes: de frutas (cereja, maçã, 
mirtilo, morango, limão, pêssego, etc.), de chocolate-
-bourbon com noz-pecã, abobora, noz-pecã, etc., de 
carnes (frango, vitela, porco, etc.) e também temos 
biscoitos, brownies, gelados, cafés e ainda uma sele-
ção dos nossos produtos da Beatrice Street, Michael & 

Adams e Tina´s.

RA: É tudo fabrico próprio?

CG: Sim, e é com receitas nossas, menos os gelados.

RA: Qual é a tarte mais requisitada?

CG: É a tarde de maçã com canela.

RA: Iniciaram como uma loja e em pouco mais de 
ano e meio, já têm 6 lojas na GTA. Este crescimento 
é extraordinário. Qual é o segredo das tartes e dos 
vossos produtos?

CG: Penso que seja o facto de ser tudo feito ainda de 
forma tradicional (à mão) e os nossos ingredientes.

RA: E onde é que podemos encontrar as pastelarias?

CG: Estamos na 301 Evans Ave., Etobicoke, na 190 
Main St. (Unionville), Markham e em Toronto na 654 
Queen St. West, 326 Harbord St., na 563 Danforth Ave. 
e 6 Case Goods Lane, (Distillery) Toronto. 

RA: Com este sucesso, ponderam abrir mais paste-
larias?

CG: Sim, de hoje até agosto já estão planeadas e vamos 
abrir mais 4 e pra 2023 mais uma. 

RA: E a nível online, têm os mesmos produtos da 
pastelaria ou outra seleção de produtos?

CG: Temos todos produtos, com exceção os que não 
podem ser entregues, mas as encomendas online po-
dem ser para entrega ou para buscar na loja.

RA: A pergunta que não se quer calar… com estas 
empresas de sucesso, ainda consegue ter uma vida 
de lazer?

CG: 100%! Na maioria dos dias, por volta das 17horas 
já estou em casa, mas o meu dia começa todos os dias 
às 5h30m da manhã. No tempo que o meu filho mais 
velho era pequenino - dos 4 aos 16 anos -, nunca falhei 
a um treino de futebol ou jogo, porque eu geri sempre 
o meu tempo e continuo a gerir. Então, sim tenho tem-
po para mim e para a minha família. Contudo, sinto-
-me feliz quando penso em futuros projetos ou traba-
lho nos meus tempos livres, porque gosto do que faço. 

RA: Gostaria de o convidar a deixar uma mensa-
gem…

CG: Gostaria de desejar a todos um feliz Dia da Famí-
lia e convidar-vos a passar numa das nossas pastela-
rias e provar o que temos para lhes oferecer. Tenho a 
certeza que se vão surpreender pela positiva e gostar. 
Não somos uma pastelaria portuguesa, mas fizemos 
recentemente uma parceria com a padaria e pastela-
ria Caldense, e muito em breve vamos ter as famosas 
natas. Portanto, ficamos à sua espera para provar uma 
sweetie pie!
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Estrada Nacional nº2
Créditos: Direitos Reservados
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Mapa de Portugal – Estrada Nacional nº2
Créditos: Direitos Reservados



Amar I 43

Atrevo-me a escrever um primeiro apontamento sobre a mítica Estrada Na-
cional nº2, um itinerário que rasga Portugal de norte a sul, começando em 
Chaves e acabando em Faro, como uma espécie divisão entre o litoral e inte-

rior deste retângulo à beira-mar plantado. Com esta viagem pretendo ser um Rou-
tier em carro ligeiro. Percorrer quilómetros de estrada, visitar ao longo do percurso 
ex-libris de Portugal ou lugares totalmente desconhecidos. Viajar à aventura sem 
horários, pousos pré-determinados, sem reservas de hotel ou mesas marcadas nos 
restaurantes Tripadvisor. Por conta e risco, redescobrir este nosso Portugal profun-
do, as suas gentes hábitos e tradições. Ao fazer as suas bodas de diamante, mais de 
75 anos de existência, as autarquias atravessadas pela Estrada Nacional nº2 desdo-
bram-se na colocação de marcos comemorativos da efeméride como os padrões de 
outrora no tempo das descobertas portuguesas. 

A umas centenas de metros da minha casa podemos encontrar o marco da sui ge-
neris estrada ao quilometro nº 169, uma referência colocada há poucos dias pela 
junta de freguesia. Seria muito previsível para o leitor mais atento que iria escrever 
sobre a cidade de Viseu, mas desenganem-se aqueles que deram isso por adquirido. 

A minha primeira escolha vai para uma localidade entre Castro Daire e Viseu, a 
aldeia de Várzea de Calde. Uma localidade que vale uma visita, desviando-nos da 
viagem principal, os vários pontos de interesse aconselham uma breve paragem 
para disfrutar da natureza, dos seus percursos pedestres, a travessia das poldras, os 
seus moinhos recuperados, percorrer a aldeia por ruas e ruelas interpolados com 
os campos e quintais, visitar um museu de território – Museu do Linho de Várzea 
de Calde. 

Uma terra atravessada pela ribeira de Calde, terra de rocas e fusos para fiar o linho 
e as suas lameiras para a semeadura e cultivo.

Um bom destino para uns dias de desconfinamento, o sossego da natureza ao ar li-
vre, em espaço aberto reviver memórias de infância, imaginar a vida destas gentes, 
o seu linguajar próprio, revisitar as histórias contadas ao borralho, meter conversa 
com os mais velhos seja para pedir uma informação ou ouvir as suas histórias. 

Museu do Linho 
Créditos © Carlos Cruchinho
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Museu do Linho 
Créditos © Raquel Greenleaf

Casa no centro da aldeia 
Créditos © Carlos Cruchinho
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Olhar o património abandonado a requerer uma nova 
vaga de povoamento, voltar a “colonizar” e voltar do aves-
so o ostracismo a que foram votadas estes terras esplen-
dorosas.    

Aquando da minha mais recente visita, as histórias conta-
das sobre a fome doutros tempos na localidade, apesar do 
cultivo do milho em abundância por todas estas várzeas 
ribeirinhas, onde nunca faltou água para a rega. As casas 
abandonadas servem de cenário privilegiado para imagi-
nar as cantorias e as narrativas contadas pelos ainda re-
sidentes em Várzea, sentados nas escadas, aproveitando 
a sombra. 

Do cancioneiro do linho e da vida rural destas gentes 
imortalizado e recolhido pela Grupo Etnográfico de Vár-
zea de Calde em parceria com a Bionaural – Associação 
Cultural de Nodar destaco uma moda:

Tenho um avental de linho

Tenho um avental de linho

Com dois corações no meio (Bis)

Quando passo ao pé dos moços

Então é que me eu maneio (Bis)

Então é que eu me maneio

É que me maneio bem (Bis)

Nos braços do meu amor

Vivo eu como ninguém (Bis)

Vivo como ninguém

Meu amor agora, agora (Bis)

Vamos dar uma voltinha

Anda amor vamos embora (Bis)

Bibliografia consultada: 
• As Pontes na Região do Douro. Douro Blog (cruzeiros-douro.pt)
• In, Bessa-Luís, Agustina, Vale Abraão
• REDOL, Alves (1981) “Horizonte Cerrado, do Ciclo Port – Wine – I” Mem Martins: 

Publicações Europa-América. 
• TORGA, Miguel (1977) “Diário XII” , Coimbra
• Museu do Douro - Museu-douro-oedificio

Percurso pedestre
Créditos © Carlos Cruchinho

Moinhos restaurados
Créditos © Carlos Cruchinho

Moinhos restaurados
Créditos © Carlos Cruchinho
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Museu do Linho 
Créditos © Raquel Greenleaf

Museu do Linho 
Créditos © Raquel Greenleaf
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O fontanário no centro da aldeia jorra água fresca e leve, com 
as sobras retidas no tanque alimenta-se uma espécie de le-
vadas que percorrem a povoação rua à baixo, com destino 
último os campos e finalmente a ribeira. Ao percorrer um 
dos muitos percursos pedestres ao longo da ribeira de Calde 
damos com um conjunto de moinhos recuperados em pleno 
funcionamento, encaminhe-se a água e haja semente que 
as mós dormente e movente a transformarão em farinha de 
milho. A recuperação de um património ancestral pouco co-
nhecido dos mais jovens, uma tradição milenar a perder-se 
aos poucos. 

Depois de subida a ladeira, entramos nos domínios do Museu 
do Linho da Várzea de Calde, com acolhimento sempre gen-
til, os visitantes podem visitar as várias salas de exposição 
destinadas à explicação do ciclo de produção do linho. Desde 
o seu cultivo, à sua colheita, transformação, fiação e tecela-
gem, um longo processo preenchido por inúmeras etapas. 
Como complemento ao museu, uma exposição permanente 
de utensílios agrícolas, peças de uso doméstico e vestuário 
confecionado em linho.

Esta viagem circunscrita incita-me a citar um excerto de um 
poema EN2 de Rui Laje no seu livro Estrada Nacional, “Es-
cavo as trevas à força de faróis:/ aponto à estrada florestal/ 
esses dois sóis/ com inauguro galerias provisórias, /claustros, 
arcadas, naves arbóreas, / e de halos breves conjuro cancelas, 
/ muros velhos, veredas, levadas.”

Numa travessa da rua da Fonte Velha, paredes meias com 
o Museu do Linho vive um talentoso artesão de seu nome 
José Gonçalves de Oliveira, ele fez questão de meter conver-
sa connosco, enquanto estacionávamos o nosso carro à sua 
porta. Após um dedinho de conversa franqueou-nos a porta 
da sua modesta oficina para mostrar a sua arte. Veio-me à 
memória a ceramista Rosa Ramalho, tal foi o espanto que as 
suas peças esculpidas provocaram em todos nós. Utilizando 
materiais recolhidos na natureza e pedaços de madeira, dá 
largas à sua imaginação na ponta do seu formão e na lâmi-
na das facas e navalhas. Um verdadeiro tesouro escondido e 
merecedor duma visibilidade maior. Quem sabe uma exposi-
ção das peças num dos Museus de Viseu, a arte popular do Sr. 
José encantaria miúdos e graúdos.    

Para terminar a visita, nada como retemperar forças degus-
tando a gastronomia da região no Restaurante Santa Luzia, 
uma referência incontornável, a comida típica são a especia-
lidade da casa. Ainda com a memória no passeio à beira da 
ribeira, as levadas, a força motriz das mós, a moagem da fa-
rinha de milho, o viajante mete à boca um pedaço de boroa.

Carlos Cruchinho
Licenciado no ensino da História e Ciências Sociais

Peças de artesanato José Gonçalves  
Créditos © Carlos Cruchinho

Peças de artesanato José Gonçalves  
Créditos © Carlos Cruchinho

Peças de artesanato José Gonçalves  
Créditos © Carlos Cruchinho
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Feliz dia da família



Amar I 49

Black History Month

Fernando Ferreira
Registered Realtor 

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724
fernandoferreirasells@gmail.com  
www.fernandoferreira.ca

Feliz dia da família



50 I Amar 

Nuno Amado nasceu em Lisboa, onde se licenciou em Psicologia Social e das Organiza-
ções e Psicologia Clínica. É doutorado em Psicologia do Desenvolvimento pelo Instituto 
Superior de Psicologia Aplicada/Universidade Nova.

Atualmente divide a sua atividade entre a prática clínica e o ensino, ocupando a posição 
de Professor Adjunto no Instituto Superior de Educação e Ciências. As suas atividades 
de investigação têm-lhe permitido publicar e participar em vários congressos científicos 
em Portugal e no estrangeiro. No nosso país, é pioneiro no estudo da Psicologia do Amor.

Diz-me a Verdade sobre o Amor é o seu primeiro livro.

Língua Portuguesa

Fontes: Wikipedia, FNAC, Wook
Fotografia: DR

Nuno
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Sinopse
Um desgosto avassalador leva 
um lisboeta a refugiar-se numa 
enseada perdida dos Açores para 
cumprir um velho sonho: avis-
tar baleias. Enquanto espera pela 
chegada dos gigantes marinhos, 
ocupa os dias naquele lugar domi-
nado pelo ruído do oceano a tentar 
reencontrar-se e a escrever cartas 
para o seu melhor amigo, contan-
do-lhe o fio dos seus dias no exílio, 
mas também para destinatários 
tão improváveis como o Instituto 
Nacional de Estatística, o boxeur 
português com mais derrotas acu-
muladas ou um guru de auto-aju-
da de sucesso planetário.

À medida que o tempo passa, con-

segue vencer a solidão absoluta 
que impôs a si próprio e estabe-
lece contacto com os seus poucos 
vizinhos, como um alemão bem-
-humorado, que todos os dias sai 
sozinho para o mar, e um casal de 
reformados oriundo do continen-
te, que recebe cartas do filho dos 
mais variados lugares do mundo. 
Depressa descobre que, naquela 
enseada, todos têm qualquer coisa 
a esconder e nada é exatamente o 
que parece.

À Espera de Moby Dick é um ro-
mance grandioso e envolvente que 
nos fala do amor, da perda e da ex-
traordinária capacidade de rege-
neração do ser humano perante as 
maiores adversidades.

“À ESPERA DE MOBY DICK”Obra Literária

1158 St. Clair Ave West - Toronto, ON M6E 1B3
Segunda a Sexta das 9:30AM às 5:30PM

647-417-6682

Falamos português

Krystle
Ferreira

Cada situação é única. Estou disponível para discuti r 
o seu assunto consigo. Ligue gráti s e sem compromisso.

A SUA FIRMA NA COMUNIDADE

PROFISSIONALISMO A PREÇOS COMPETITIVOS

Real Estate
Relação de bens & Testamentos

Certi fi cações
Notário

FELIZ DIA DA FAMÍLIA

Lawyer | Advogada
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A Cultura
como arma contra o ódio
e a estupidez
A arte tem o seu papel num combate difícil e complexo. A descons-

truir e a interpretar a realidade, a questionar o Mundo e a inquie-
tar a Humanidade, a esventrar entranhas de discursos agressivos, a 

criar pontes nas divergências. Como sol na terra. E sem sermões.
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No seu último filme, Regina Pessoa, realizadora de animação, faz 
uma homenagem ao seu tio Tomás. Um homem bom, peculiar, 
cheio de manias, obcecado por cálculos, tio solteirão sempre gentil 
com as crianças que brincava e, ao mesmo tempo, transmitia os 
princípios que, para si, eram éticos e essenciais na conduta do ser 
humano. Passava papel e esferográficas aos sobrinhos e dizia-lhes 
em forma de equação: “Meninos, o mais importante da vida é a 
sabedoria, o conhecimento… sem isso não há nada! Porque Estu-
pidez+Malvadez=Ladrão”. Regina criança, Regina adulta, nunca 
esqueceu a frase de um dos principais educadores da sua infân-
cia. “Essa fórmula ecoou na minha cabeça.” E é essa equação que 
repete quando o assunto é amor e cultura e o combate ao ódio e à 
estupidez. “Tio Tomás, a contabilidade dos dias” é o nome do seu 
filme de 13 minutos que ganhou vários prémios internacionais. O 
tio não é um mero atalho para falar do poder da Cultura. É mais 
do que isso. A arte, nas suas diversas expressões, tem um papel ao 
explorar ódios e tensões. “E é muito importante que assim aconte-
ça, pois a obra que aborda esse ódio vai fazer um trabalho de des-
construção, de interpretação, tentando fazer a análise e o desenho 
do seu percurso, as razões por detrás das razões, as manipulações, 
etc..” A obra, para Regina Pessoa, “é como um reflexo devolvido de 
nós próprios e de uma realidade anamórfica que já não consegui-
mos ler corretamente.”

O músico Dino d’Santiago traz Aristóteles para a conversa. Ques-
tionado sobre a diferença entre homens cultos e homens incul-
tos, o filósofo grego respondeu: “A mesma diferença entre os vivos 
e os mortos.” A cultura e o amor são armas contra o ódio e a estu-
pidez? O músico e compositor, que acaba de lançar o álbum “Ba-
diu”, tem ideias claras. “Somente o amor pode combater o ódio e 
a sensatez travará a estupidez. A Cultura é o cessar-fogo da nossa 
existência”, responde. A Cultura tem uma costela mobilizadora, 
certo, ainda assim, em seu entender, é preciso perceber o seu ver-
dadeiro papel não apenas numa sociedade, mas para a Humani-
dade. Até porque, muitas vezes, refere, ela é utilizada pelos gover-
nos “como um instrumento democrático e agregador, servindo 
as suas agendas e os seus timings.” “Mas, na hora do verdadeiro 
aperto, a Cultura é órfã e cai no esquecimento.”

O amor sente-se, a Cultura faz pensar. “Como qualquer pessoa 
pode pensar que os negros são seres inferiores, ou não sabem a 
língua inglesa, depois de ouvir Martin Luther King? É quase im-
possível.” “Ao lermos ‘O diário de Anne Frank’ começamos a per-
ceber o efeito do Holocausto, o antissemitismo, sobre uma pes-
soa, extrapolamos e percebemos o efeito em todos nós.” “Só uma 
pessoa com uma alma morta não começa a perceber.” O escritor 
Richard Zimler fala do poder da literatura na luta contra o ódio e 
a estupidez. “O mais importante feito da literatura é a tendência 
natural de criar empatia e solidariedade com as pessoas.” Criar 
uma relação afetiva com o narrador, com o autor, com uma per-
sonagem. Abrir um livro, entrar na história, ver o Mundo a partir 
dos olhos de outra pessoa. Tudo isso cria empatia e há livros que 
marcam, há autores para a vida. “Qualquer romance sério já faz 
parte da luta contra o ódio”, diz.

A Cultura inquieta, a Cultura questiona, a Cultura abre caminho 
à harmonia, ao entendimento do outro e do Mundo ao redor. “A 
Cultura deverá ser, ela mesma, um combate permanente para ob-
servar, para entender e para alertar dos desvios todos que, atra-
vés dos tempos, os seres humanos fizeram da sua relação com o 
Mundo e com os outros”, observa António Capelo, ator, encena-
dor, professor de teatro. “Todas as formas de arte são necessárias 
para esta função tão fundamental: entender os nossos dias à luz 
dos ensinamentos da História, mas compreender que o Mundo é 
mais vasto do que qualquer um de nós e vai para além dos nossos 
dias e deve acrescentar futuro à Humanidade”, sublinha.

A realizadora de animação - Regina Pessoa
Créditos: Direitos Reservados

O músico, compositor e ativista - Dino D’Santiago
Créditos: Direitos Reservados
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A realizadora de animação - Regina Pessoa
Créditos: Direitos Reservados

Se há desequilíbrios nas inter-relações humanos-mundo-vi-
da, a Cultura deve então ser um alerta. “A arte questiona, in-
quieta, lembra o nosso papel no Mundo e ativa os nossos sen-
tidos para estarmos mais atentos e mais ativos.” A arte ajuda, 
mas esse equilíbrio, realça António Capelo, “só será comple-
to quando nos sentirmos mais presentes e quando dermos 
mais valor não só à nossa vida, mas a todas as vidas.”

O artista plástico Alexandre Farto, conhecido por Vhils, per-
petua no cimento de paredes, muros e chãos, rostos anóni-
mos e caras conhecidas em várias partes do Mundo. Escul-
piu o rosto de Saramago junto ao mar na praia da Lourinhã, 
trabalhou no mural de homenagem aos profissionais de 
saúde, que combatem o novo coronavírus, no Hospital de 
São João, no Porto. As suas paredes são tributos cravados e 
dedicados a comunidades. “A arte tem o poder de criar pon-
tes e aproximar pessoas que têm visões diferentes, tem o 
poder de desarmar as pessoas.” De debater divergências, de 
aproximar, de escutar, sobretudo numa altura em que, diz, 
“está tudo polarizado”.

Uma das funções é justamente criar ligações nessa partilha 
da obra que se faz e se mostra ao Mundo, que não se esconde 
num quarto ou numa gaveta. “Há sempre um motivo cons-
trutivo para criar e partilhar. A Cultura é um caminho aber-
to e tudo aquilo que cria, cria para questionar o status quo e 
o nosso dia a dia”, comenta Vhils.

Lugar de utopias, laboratório de experiências
Rui Paixão é ator, é palhaço, é performer e vê na cultura um 
espaço social de encontro, de debates mais amplos, para 
além da ciência, da política, da religião. Um lugar onde se 
ensaia o Mundo e onde, diz, se constrói e desenvolve fer-
ramentas e armas para o verdadeiro combate no exterior. 
“Frequentemente é o lugar preferido de utopias e um lugar 
confortável para as matérias impalpáveis, como o amor, por 
exemplo. Nesse sentido, a Cultura é um espaço privilegiado 
para testar os erros da sociedade, quase como um labora-
tório de experiências, uma incubadora ou um viveiro.” Nas 
suas expressões e dimensões, cria-se uma realidade parale-
la, experimentam-se todas as possibilidades. “E através des-
tas ‘tentativas-erros’ conseguimos informar o Mundo real 
dos caminhos mais acertados a seguir.” O ator deixa um re-
paro. “Vivemos num tempo em que já é impossível separar 
a política do capitalismo e todos sabemos bem o que isso 
afeta nas desigualdades sociais.”

Uma Humanidade sem educação e sem cultura, tantas vezes 
sinónimos uma da outra, seria impensável e a Cultura, para 
Afonso Cruz, “é a única arma contra tudo e o único remédio 
contra tudo”. O escritor, músico, realizador e ilustrador tem 
um novo livro “Sinopse de amor e guerra”. Dois amantes no 
Berlim pós-guerra, o destino, a paixão, o amor. “Pode o amor 
saltar muros sem que alguém se magoe?”, pergunta.

O debate não é simples, tão-pouco linear. “A Cultura pode 
também promover o ódio. Dificilmente se sustém, mas não 
quer dizer que não o faça e a História está cheia de exem-
plos que, a seu tempo e espaço, foi responsável por tragé-
dias imensas.” A Cultura pode servir o mal nas suas piores 
manifestações, a Alemanha nazi, por exemplo. “Mas, a longo 
prazo, acredito em absoluto na educação e na cultura, e que 
os casos trágicos foram na realidade uma ausência de sabe-
doria no seio da Cultura”, observa o escritor.

Afonso Cruz recorda um mito grego, Dino d’Santiago relem-
bra palavras de Bell Hooks, pseudónimo da escritora Gloria 
Jean Watkins, feminista, ativista, antirracista, norte-ameri-
cana, que morreu há poucas semanas, que dizia que “no mo-
mento em que escolhemos amar, começamos a mover-nos 
contra a dominação, contra a opressão. No momento em 
que escolhemos amar, começamos a mover-nos em direção 
à liberdade, a agir de formas que nos libertem e aos outros”. 
Dino acrescenta: “A Cultura tem o poder nesse combate, se 
for instrumento do amor”.

Afonso Cruz vai à Grécia. Epimeteu criou o ser humano e 
Prometeu corrigiu o que o irmão fez. Epimeteu significa, 
literalmente, agir antes de pensar. Prometeu significa agir 
depois de pensar. “Algumas coisas precisam de tempo, pre-
cisam de um espírito prometeico, de contemplação, de re-
flexão, de leitura, para não serem simplesmente rasgos ins-
tintivos – nada contra, mas nem sempre é a melhor opção -, 
que nos orientam para as melhores opções que serão sem-
pre de cooperação”, argumenta Afonso. “Somos uma espécie 
particularmente bem-sucedida porque somos altamente 
gregários, sociais. Não estaríamos aqui, para o bem e para o 
mal, sem cooperação.” Apesar de a Cultura ser muito e tan-
ta coisa é também “extremamente lenta nos seus efeitos”. O 
que é um problema e uma virtude. “De qualquer maneira, 
aprender será sempre e sem surpresa uma forma de dimi-
nuir a estupidez e, por arrasto, diminuir o ódio”, destaca o 
escritor.

A homenagem de Vhils a José Saramago, na praia da Lourinhã
Créditos: Direitos Reservados
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Rui Paixão também recua à Grécia Antiga, quando se usou o tex-
to teatral Oresteia para, lembra, “instruir os seus cidadãos sobre 
a noção de justiça e acabar com o tempo das barbáries”. E ago-
ra, tantos séculos depois, ainda é difícil, para muitos, perceber a 
missão da cultura e a função dos artistas, não como seres extra-
vagantes que servem apenas para entreter ou distrair. “A Cultura 
não pode continuar a ser desprezada e maltratada. Com este dis-
tanciamento da sociedade para com a Cultura, o que estamos a 
observar é um colapso social focado na insensibilidade. A cruel-
dade ganha força e vai continuar a crescer. Não há um final feliz 
para este debate.”

Rui Paixão tem várias questões. “Não será a cultura um espaço 
para a discussão política mais centrada no impalpável e no sen-
sível e menos nos orçamentos do Estado? E não será esta discus-
são, através da Cultura, a melhor e única forma de aliviar o medo 
instalado pelos políticos de hoje, que são também responsáveis 
pelo ódio social?” Para o ator, a cultura é, na verdade, o único 
meio de “restabelecer o otimismo, o equilíbrio, o sensível… e ata-
car o ódio infiltrado em todos nós”.

Cristina Ataíde, artista plástica, sabe que a Cultura questiona o 
Mundo, reconhece-lhe o papel ético e mobilizador e os confron-
tos que motiva. “É uma arma muito poderosa porque é uma cria-
dora de pensamento. Questiona as pessoas e fá-lo em determi-
nados assuntos que são muito importantes, a questão do amor, 
a luta contra o ódio”, considera. Nas três exposições individuais 
que, neste momento, tem em Paris, Vila Nova da Barquinha e Lei-
ria, é isso que faz, questiona certos temas como o nevoeiro da 
pandemia, se ainda nos vemos uns aos outros, se nos afastamos 
completamente, ou a memória da água que atravessa o rio, ou 
ainda a paisagem e a relação dos homens com o Mundo, estamos 
cá e o que fazemos por aqui.

A artista plástica prefere ver o lado positivo, a cultura que cria 
boas energias, embora consciente de que há obras agressivas e 
impetuosas. A vontade é pensar de forma positiva e excluir o 
ódio e a estupidez. “O artista, muitas vezes, reproduz o Mundo. 
Por que razão não fazê-lo pelo lado positivo?” E questionar, ques-
tionar sempre. “Se seremos isto, se queremos ser isto, se não que-
remos ser isto.”

As redes sociais, a máscara da crueldade
A Casa da Música escolheu o amor para tema da sua programa-
ção em 2022. É uma mudança pensada, amadurecida, que sai do 
caminho habitual de destacar o património musical de um país. 
Não é por acaso. A proliferação do discurso de ódio é uma das ex-
plicações desta escolha. A temporada arranca com o festival te-
mático “If music be the food of love”, de 9 a 23 de janeiro. A aber-
tura oficial acontece dia 14. A Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música dá as boas-vindas com o concerto “Salut d’Amour”.

A arte e o seu conteúdo. O debate continua. A literatura não dá 
sermões, é mais subtil do que isso, garante Richard Zimler. “Os 
sermões não funcionam, se funcionassem nunca tínhamos tido 
a Inquisição – e tivemos 300 anos de Inquisição em Portugal.” O 
escritor não prega sermões, o seu propósito é outro. “Que as pes-
soas preconceituosas não consigam utilizar as suas ideias falsas 
e fantasias para criar leis para dominar a sociedade.”

Para o escritor, é também uma questão de educação. Uma crian-
ça de cinco anos que tenha contacto com música, poesia, lite-
ratura, que conheça música brasileira, danças africanas ou do 
Camboja, os discursos de estadistas como Martin Luther King ou 
Nelson Mandela tem um Mundo aberto à sua frente. No fundo, é 
de respeito que se fala.

O ator e palhaço - Rui Paixão
Créditos: Direitos Reservados

O escritor - Afonso Cruz
Créditos: Direitos Reservados
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O ódio, a vida, o Mundo, as redes sociais. Rui Paixão mergu-
lha no assunto. “A Cultura nunca deveria ser uma questão, 
mas sim uma necessidade vinda de uma vontade honesta 
dentro de cada um de nós e não para enfeitar a mediocrida-
de e a crueldade que se faz sentir.” As redes sociais não são 
a culpa, as redes sociais “são só uma ferramenta que, bem 
usada, vai continuar a ter as suas vantagens”. As redes so-
ciais são “a máscara perfeita para o ódio, mas foquemo-nos 
nas pessoas por detrás da máscara. Até porque a máscara 
não tem culpa se o ator for mau”, assinala.

A sociedade corre e avança muito depressa, a quantidade de 
informação é cada vez maior. O Google sabe tudo e não sabe 
nada, observa Afonso Cruz. Tem toda a informação, mas não 
é capaz de criar coisas interessantes em termos humanos. 
E, portanto, é preciso saber lidar com tudo isso, mas não de 
modo passivo. “Deverá ser uma forma de sabedoria: o aces-
so à informação sendo democrático não nos dá sabedoria. 
É o que fazemos com a informação que realmente importa. 
Fazer uma simples pesquisa num motor de busca necessita 
de sabedoria.”

Viajar, trabalhar noutro país, conhecer outras formas de 
vida, contactar com pessoas que pensam diferente sobre as-
suntos importantes como a amizade, o amor, a crueldade, 
e tolerância, a intolerância. Zimler abre o leque da cultura 
para o seu sentido mais amplo, mais abrangente, cultura é 
também conhecer o Mundo e isso obriga a duvidar de pres-
supostos e preconceitos, a repensar propósitos de vida. “Al-
guém que continua a ter preconceitos sobre outra etnia, ho-
mossexuais, contra mulheres, tem uma alma morta porque 
não está a ouvir a mensagem, não está a perceber o Mundo.”

A arte não é um caminho fácil. Trabalhar a Cultura em Por-
tugal é, segundo Regina Pessoa, “um ato de amor, entrega e 
generosidade por parte dos seus artistas e agentes culturais” 
sem muita esperança de retorno ou reconhecimento. “Mas 
continuamos a fazer o nosso trabalho porque, no nosso ín-
timo, temos a convicção de que, de alguma forma, é impor-
tante esse contributo e essa sinceridade artística para uma 
melhor Humanidade.”

No fundo, é necessário alimentar o espírito, não apenas o 
corpo. “Se nos fixarmos apenas nos valores materiais do 
Mundo em que vivemos, a rudeza das nossas vidas vai ator-
mentar-nos a todos e vai constranger-nos a tal ponto que a 
infelicidade será permanente”, resume António Capelo. Rui 
Paixão fala do que não é óbvio. “Temos por adquirida uma 
liberdade para com o amor que não sabemos o quão frágil 
ela é. São as coisas a que não prestamos atenção e que, lá no 
fundo, a Cultura nos faz ver que existem e que as consegui-
mos sentir.”

E, de repente, um vírus virou o Mundo de pernas para o ar. 
“Talvez o Universo nos esteja a dar uma lição, uma forte li-
ção, da forma como temos vivido a nossa vida e, em tempos 
de pandemia, talvez possamos entender melhor o quanto 
precisamos dos outros e de uma vida vivida plenamente em 
comunidade”, comenta António Capelo. “Não entender isto 
será uma outra forma de pandemia, ainda mais perigosa e 
letal que todas as outras. Oxalá consigamos aprender a li-
ção…”, acrescenta. Oxalá.
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O PCCM vai realizar uma tentativa oficial do GUINNESS
WORLD RECORDS™ no dia 5 de junho de 2022.
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A preço de inscrição de $ 25 será destinada às despesas para hospedar
o Guinness. Parte do valor restante vai ser doado igualmente para três
instituições de caridade.

Sara Dias Oliveira
NM



58 I Amar 

Carlos Teixeira
Managing Partner

Toronto (head office)
1015 Bloor Street West
(Bloor & Dovercourt)
416.535.8846

Hamilton
219 Main Street West
416 535 8846 ext 221 

Serving
Toronto-GTA
Bradford
Brampton
Richmond Hill

Back office
Accounting
Bookkeeping

Tax advice
Personal taxes
Business taxes

Estate planning
Corporate life insurance
Private pension plans
Retirement options

Corporate financing
Corporate debt solutions

H e l p i n g B u s i n e s s e s . c o m

You’ve earned it.
We’ll help you keep it.
Our professional staff are here to file you taxes and 
answer any financial questions you have.

Visit us to file in office, drop your documents with us 
and we’ll prepare your taxes, or file remotely from your 
home with one of our tax experts—the choice is yours.
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Não pertenço a guetos, 
nem a partidos

A 4 de fevereiro, José Cid fez 80 anos. Durante uma tarde, 
fala-nos de amor, música, poesia, playback, política. Do 
último álbum, de reencarnação, da pandemia. Continua 

cáustico, provocador, politicamente incorreto. Tem dias que acor-
da astronauta, outros tratorista. Nunca igual, confessa. E deixa o 
recado: “Eu? Correr em Fórmula 1, como ainda corro, para acabar 
em rally paper na minha aldeia? Não contem comigo”.

Toda a gente o conhece na rua, nos cafés, em qualquer lado. Mora 
num palacete em Mogofores, Anadia. Tem cavalos, cães, patos, 
gansos, pavões, faisões, galinhas, canários. Bem-disposto, dispo-
nível, sem pressa ao longo de três horas de conversa. Nenhuma 
pergunta fica sem resposta.

No final de 2021, lançou “Vozes do além”, álbum com 20 temas, 
15 poemas de Sophia de Mello Breyner, Natália Correia, García 
Lorca, entre outros. Um duplo CD já disponível e um triplo vinil 
prestes a sair. A capa é um quadro de Gabriela, fotógrafa e pintora, 
o anjo que lhe caiu do céu, sua mulher. A 4 de fevereiro, dia do seu 
aniversário, promete festa com concerto no estúdio que tem em 
casa transmitido nas redes sociais. Será ao final da tarde, no Lus-
ko Fusko, projeto que criou para suavizar os dias da pandemia. O 
que lhe falta fazer? Tudo.
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Quase 80 anos. Satisfeito com o que vida lhe deu?

O projeto de vida foi muito mais longe do que pensei no dia 
em que comecei a fugir pela janela do colégio, em 1957, ou 
a dizer aos meus pais que não estava a tocar ou se tocava 
era para ajudar a Conferência de São Vicente de Paulo – e 
não era nada, era o álibi que tinha, mas não vou contar para 
o que era. Os bonzinhos vão para o Céu e os outros, como é 
o meu caso, vão a todo o lado. E eu estava em todo o lado. 
Quando percebi que não era professor de Educação Física 
que queria ser, que era na música que queria ficar, não he-
sitei, e tentei dar o meu melhor. Para mim, o céu é o limite. 
Com todos os prémios que há e não há na música portugue-
sa, e internacionais, estou muito próximo desse limite. O 
álbum “Vozes do além” vai-me permitir concorrer, de novo, 
aos Grammy de 2023.

O Grammy Latino de Excelência Musical, em 2019, foi a 
cereja no topo do bolo da sua carreira?

Não me parece. “Vozes do além” é a cereja no topo do bolo. 
Primeiro, porque é mais poético. Segundo, porque está cheio 
de grandes canções. Acho que nunca ninguém, na música 
portuguesa, editou um triplo vinil. Tudo isso junto influen-
ciou a minha criatividade e a minha capacidade instrumen-
tal e vocal. Não sou um rapaz de 80 anos, sou um rapaz de 40 
ou 50 a cantar. A minha voz está cá toda.

A reencarnação é o tema do álbum. Acredita na vida de-
pois da morte? Haverá um outro lugar melhor do que este?

Tem de haver. Temos de acreditar nessa ideia até porque a 
alma vive separada do corpo. A alma existe e é pela alma 
que podemos reencarnar.

Sempre acreditou na reencarnação?

Temos de acreditar. Esta passagem não pode ficar por aqui. 
“Vozes do além” é um álbum de confrontação com a ideia 
de que morreu, enterrou, adeus, já está. Não. É um álbum de 
esperança, um álibi para as pessoas que querem continuar 
a viver.

Leva uma vida sem exageros, não bebe, não fuma. Dá con-
certos de mais de duas horas. O que explica esse vigor?

Deus deu-me saúde e tenho cuidado bastante dela, embora 
seja muito guloso. Sou pré-diabético, mas trato-me, não es-
tou a insulina nem nada dessas coisas, e ando muito a pé. 
Faço uma dieta. A Gabriela é uma extraordinária jornalista, 
uma extraordinária fotógrafa, uma extraordinária pintora, 
e uma extraordinária dona de casa, daquelas que não per-
dem tempo a fazer a cama. Adora cozinhar e adora gerir o 
meu Facebook porque não sou muito dotado para mexer em 
computadores e essas coisas.

Percebe o impacto e a importância de estar nas redes so-
ciais?

Completamente. Compreendo o impacto das redes sociais 
quando são positivas e criativas, quando até dizem que não 
gostam e explicam porquê. Agora redes sociais a defender 
conluios de interesses, jogadinhas de grupos que têm o seu 
gueto, isso não.

Sempre bateu o pé ao playback?

A tudo o que é fake. Há gente nas novas gerações a compor 
e a cantar brilhantemente e com excelentes ideias – nem 
posso citar porque seriam 20 ou 30. Mas depois há pessoas 
que ocupam as primeiras capas dos jornais, mas que nun-
ca falam de música, nunca falam de poesia, nunca falam de 
projetos musicais, e são as que mais protagonismo têm na 
imprensa e nas redes sociais.

E isso chateia-o?

Chateia porque sou invejoso de quem come muito e não en-
gorda. Acho um desperdício pessoas que nunca escreveram 
um poema, não sabem tocar um instrumento, nem sequer 
cantam em direto na televisão, serem protagonistas num 
país que tem música extraordinária. Acho um desperdício 
haver programas aos sábados e domingos à tarde, com ex-
celente gastronomia, excelente arte rural e, em vez de pas-
sarem a boa música popular dessas regiões, passam sempre 
coisas com bailarinas por trás semidespidas, algumas delas 
com pernas mais grossas que as minhas, tudo a mexer em 
playback e sem qualidade nenhuma. Acima de tudo, é im-
portante que fique aqui dito: não é música popular, escre-
vam bem, isso é música populosa.

Populosa?

Ou populeira. Música popular são os grupos etnográficos, é 
Maria Albertina, é António Mafra, é Brigada Victor Jara, é o 
Diabo na Cruz, é Fausto, é Vitorino, é fado. O fado é a nos-
sa música. Isso é que deve ser protegido nesses programas. 
Digo, na brincadeira, sou muito cáustico, esta música “pim-
ba” é como as melgas, só ataca no verão.

Dá-lhe um certo gozo esquivar-se a ser rotulado e metido 
numa gaveta da música portuguesa, não dá?

Não conseguem porque passei por várias áreas ao longo da 
minha vida. Rock, rock sinfónico, baladas românticas, mú-
sica popular, fado, pop-rock… tanta coisa que é difícil mete-
rem-me numa prateleira. Sou uma coisa parecida com Fer-
nando Pessoa que tinha vários heterónimos e várias formas 
de expressão. Eu também ando por aí.

Faz música popular portuguesa. É isso?

Música portuguesa. Popular também faço. O álbum “Fados 
fandangos malhões… e uma valsinha” foi editado no início 
de 2020. E é engraçado que os fados não são fados, os ma-
lhões não são completamente malhões, os fandangos tam-
bém não, e a valsinha é dedicada à minha mulher, Gabriela.

Sempre quis ser original?

Não. Sigo a minha inspiração, não faço por ser diferente, 
faço porque sim. Aquilo que fiz e aquilo que escrevo não é 
provocado, a não ser que esteja a ler um poema, aí é diferen-
te. A minha inspiração poética é porque sim, acontece.
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O que lhe arranha os ouvidos?

Sons dos quais faço imediatamente zapping, sons progra-
mados com baterias chinesas ou japonesas, sons todos 
digitais e medonhos, medonhamente agressivos ao meu 
ouvido que adora ouvir um quarteto de cordas, um violon-
celo, uma viola acústica bem gravada, uma guitarra portu-
guesa.

O que o emociona numa música?

Primeiro, a poesia, claro. Procuro muito a poesia e hoje há 
gente nova a escrever muito bem. Desde a Ana Bacalhau 
ao Bettencourt, à Deslandes, ao Miguel Araújo, aos Azei-
tonas. E depois gente da minha geração a escrever muito 
bem, Paulo de Carvalho, Tozé Brito, Tordo.

As playlists ainda o irritam ou já passou?

Irritam porque as playlists vêm defender aquilo que é im-
posto pelas multinacionais internacionais, americanas e 
inglesas, que controlam as multinacionais portuguesas. 
Obviamente que essas playlists, às vezes, passam músicas 
interessantes. Sou contra a ideia de que um radialista não 
possa ter a liberdade de escolher aquilo que mais gosta e 
aquilo que é a sua griffe musical e poética. Isso é que é rá-
dio.

Alguma vez sentiu necessidade de vestir uma capa para 
mostrar ou construir uma imagem?

Olhe que não. Nunca quis fazer imagem mais do que aqui-
lo que sou e do que penso que sou. Nunca me servi da mú-
sica e da poesia que escrevo para autopromoção. Fui capaz 
de escrever a minha vida, mas autopromoção não.

Voltando ao Grammy. A 13 de novembro de 2019, estava 
em Las Vegas, projeção mundial. Portugal percebeu a im-
portância dessa distinção?

Houve pessoas que sim e outras que se morderam e morre-
ram envenenadas. O meu discurso foi de homenagem aos 
colegas da minha geração que têm extraordinária qualida-
de, também eles mereciam esse prémio, e às novas gera-
ções que têm músicos e cantores de extraordinária quali-
dade. Tive o privilégio de cantar ao vivo, coisa que os meus 
outros colegas não se atreveram. E fui convidado pela or-
ganização, sem nunca ter apresentado um programa de 
televisão, para apresentar a música brasileira cantada em 
português. Num improviso total, apresentei a música bra-
sileira e adorei entregar o prémio a um amigo, Gilberto Gil, 
que ganhou nesse ano. Foi uma experiência única e ines-
perada.

Uma aventura.

E eu, que sou um rapaz de aventuras, aceitei. E depois, cla-
ro, vendi o meu peixe.

Resultou?

Claro que sim. Eles perceberam que eu não estava ali em 
pânico a dizer as coisinhas certas, tudo o que fosse poli-
ticamente correto dentro daquele festival, mas que era 

um cantor que estava a apresentar um programa e que 
também estava a cantar homenagens à música brasileira. 
Quando li a nomeação do António Zambujo disse que era 
um cantor emergente, de grande qualidade, e que estava 
(e está) a fazer uma carreira incrível na música popular 
portuguesa. E isso tudo serviu para dizer que Portugal está 
vivo, tem música muito boa, gente altamente criativa. Um 
país que, infelizmente, é demasiado pequeno para o imen-
so talento artístico que tem. Era preciso que as pessoas, e 
quem manda, protegessem esse talento de norte a sul.

Não acontece?

Não, lá está, esses programas de sábados e domingos po-
diam ser feitos com essas novas gerações criativas e de 
grande talento criatividade, modernidade, e de grande 
“portugosidade”.

Nesta altura, já não podia viver à sombra do seu sucesso?

Não. Este é o meu projeto de vida. Eu só vou parar, para ale-
gria de muitos e tristeza de muitos outros, quando perder 
a voz, quando perder criatividade. Não é mais um dia no 
meu bilhete de identidade que me vai fazer parar. Não me 
vou arrastar, digo já. Conheço nomes importantíssimos 
ou definitivos na música portuguesa que se arrastaram 
nos últimos 15 anos. Eu? Correr em Fórmula 1, como ain-
da corro, para acabar em rally paper na minha aldeia? Não 
contem comigo, não vou fazer isso. Vou tentar preservar a 
minha voz, a minha criatividade, a minha teimosia.

E, de repente, uma pandemia. O que muda na sua vida?

A minha conta bancária, pois estava a contar trocar de car-
rinha, que já tem seis anos.

Como lidou com os confinamentos?

No meio do confinamento, tive um dos maiores dramas 
da minha vida. A minha querida irmã, Maria de São João, 
morreu com covid tristemente sem ver a família nos últi-
mos três meses da vida dela. Foi, verdadeiramente, a pes-
soa da minha família que mais me amou.

A Cultura foi maltratada ao longo deste tempo?

Não. Eu fui muito bem tratado. O Ministério da Cultura fez 
aquele projeto 2020 que apoiou centenas de colegas meus, 
não só na música, como no teatro e cinema. Acho que é um 
caso único na história da Cultura portuguesa haver um 
ministério que apoia tanto e vai continuar a apoiar econo-
micamente. Apoiaram-me com 50 mil euros para o álbum 
“Vozes do além”, o que não chega para pagar músicos, estú-
dio, bobines que vieram dos Estados Unidos, masterização, 
misturas……

Muita gente da Cultura passou mal.

Eu fiz um projeto que se chamava Lusko Fusko, com um 
piano aqui, a Gabriela ali a filmar, estivemos seis meses a 
tocar, fizemos angariação de fundos para técnicos e conse-
guimos juntar algum dinheiro para proteger equipas técni-
cas e não só.
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A voz geral de como a Cultura foi tratada é distante do 
que está a dizer.

Não é não. Há pessoas que não foram apoiadas porque 
não tentaram a sua chance. Eu também tinha o “não”. Fui 
entrevistado para a SIC Notícias e senti que estava a ser 
julgado pela negativa, como se fosse crime ser subsidiado 
pelo Ministério da Cultura. Eu, José Cid, que sou o cantor 
com mais prémios ganhos desde sempre na música portu-
guesa, que tenho 28 canções censuradas no antigo regime, 
que sou, paralelamente com o Carlos do Carmo, o único 
cantor português que tem um Grammy, que tenho um ál-
bum nomeado entre os cinco melhores do Mundo de rock 
sinfónico……Acho que tenho direito a um apoio do Minis-
tério da Cultura. Na entrevista, perguntavam-me como se 
fosse um réu.

Respondeu?

Olha, eu, um réu…, respondi: “Vocês têm toda a razão, te-
nho uma carrinha que estou a precisar de trocar e este 
subsídio vai-me ajudar a comprar uma nova da Mercedes. 
Nunca fui às Caraíbas, já aluguei um iate, convidei alguns 
amigos, e vou passear até lá. E o resto vou aplicar no ál-
bunzito”.

Continua cáustico e provocador.

Não contesto, constato. Para a mentira, não dou.

Nunca teve problemas em puxar dos seus galões.

Os meus galões estão cá.

Deve ter reunido uma boa mão-cheia de inimigos.

Ah, sim, mas os inimigos também podem evoluir e chegar 
ao meu patamar, instruírem-se em grande poesia, perce-
berem que não sou do partido político deles. Não pertenço 
a guetos, nem a partidos.

Assume-se como um monárquico progressivo. O que é 
isso, afinal?

Sou monárquico, mas não sou monárquico deste PPM 
(Partido Popular Monárquico), atenção. Ser monárquico 
progressivo é simples. É aquilo que Sá Carneiro não teve 
coragem de assumir, embora fosse casado com uma sueca, 
seguir os países do norte da Europa, os países menos cor-
ruptos, mais cultos, com melhor nível de vida do Mundo – 
e os mais chatos porque devem estar cheios de neve agora. 
Nós temos o melhor povo do Mundo, o melhor clima do 
Mundo, a melhor gastronomia do Mundo, o melhor feitio 
do Mundo porque aguentámos coisas assombrosas, desde 
um regicídio, duas ditaduras, a salazarista e a marcelista, e 
uma outra muito próxima de um senhor que ganhou com 
maioria absoluta e que anda por aí à solta na Ericeira.

Interessa-se por política?

Claro. Interesso-me pelo meu país. Eu vejo o meu país nem 
da Esquerda, nem da Direita. Eu vejo o meu país por cima 
que é para ter uma visão estratosférica daquilo que gosto 
e daquilo que não gosto.

Como olha para o discurso da extrema-direita?

Não estou de acordo. A partir do momento em que aquele 
senhor trouxe para cá a Le Pen, disse “este gajo não”. Por 
portas travessas, já me propuseram fazer concertos para 
ele, e recusei. E muito bem pagos. O dinheiro não compra 
tudo. Já agora exorto o doutor Costa, se for eleito outra vez, 
a diminuir o preço do pão, do leite, da eletricidade, do ga-
sóleo, da gasolina, das portagens, das autoestradas, coisas 
que a classe média paga “do pelo”. E que proteja a classe 
média e a classe média alta porque são essas que fazem 
andar o país e que pagam impostos faraónicos e injustos. 
Estou também a falar do meu caso, chego ao fim do ano 
e tudo o que ganhei, zuca, desapareceu. Vou revelar aqui 
uma coisa que nunca revelei em entrevista nenhuma: te-
nho apneia do sono, gravíssima, num minuto faço 40 pa-
ragens de respiração durante a noite. Fazia. Agora durmo 
com uma máscara de oxigénio e o SNS tratou de tudo com 
uma prontidão e com um profissionalismo, até com uma 
simpatia, que registei. Fui muito bem tratado e não é por 
ser o José Cid.

Vive numa aldeia. O que a comunidade lhe dá e o que dá 
à comunidade?

Dou regularmente aquilo que devia ser distribuído por 
ela: os impostos que pago. Esse dinheiro não devia sair do 
concelho, devia reverter a favor das pessoas mais necessi-
tadas. Na rua, sou mais um entre o povo. Vou aos cafés, as 
pessoas são simpáticas, só não aturo bêbados.

É um homem rico?

Sou, sou rico, herdei esta casa, ninguém ma quer comprar. 
Sou rico de sentido de humor e sou rico de afetos. O ce-
mitério está cheiinho de multimilionários. E eu vou ficar 
aqui em Mogofores, aí num canteiro de rosas, e a outra par-
te na minha terra natal, na Chamusca, talvez no rio Tejo. 
Uma coisinha assim que é para não ficar a ser comido pe-
los bichos debaixo da terra, que é uma chatice.

Conheceu a Gabriela numa digressão na Austrália, apai-
xonaram-se, estiveram sem se ver 30 anos, reencontra-
ram-se, casaram-se.

Era jornalista refugiada de Timor, que tinha sido invadido 
pela Indonésia. A Gabriela viu fuziladas dezenas de pes-
soas à sua frente, alguns familiares, andou de guerrilheira 
em Timor ao lado de Xanana e dos outros generais.

É o amor que nos salva?

O amor é muito importante, mas não salva. Se salvasse, 
não havia pessoas separadas. O reconhecimento, a amiza-
de, a ternura, a gratidão, são tão importantes como o amor.

É um homem de afetos?

Sou, mas não sou constantemente romântico, tenho ou-
tras fases. Uma fase que sou mais livre-pensador, outras 
fases que me interesso mais pelos jornais que leio.
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O que lê?

As notícias todas do “Correio da Manhã” para saber o que é 
que aconteceu ao Ronaldo e ao Tony Carreira. Não leio re-
vistas cor-de-rosa, não há pachorra, mas o meu sonho pro-
fissional seria ser capa da revista “Maria”. Finalmente o re-
conhecimento cultural, intelectual, criativo. Adorava.

O que realmente o aflige?

Preocupa-me o meu país, preocupam-me as injustiças. Por 
cada concerto que faço, em qualquer cidade ou vila, três ou 
quatro meses depois, piano debaixo do braço, vou lá fazer 
um concerto solidário, a custo zero, para ajudar as pessoas 
que mais precisam. Vou continuar a tentar fazer o meu me-
lhor, viver no sonho, viver na liberdade de expressão, suge-
rir às pessoas coisas engraçadas porque umas vezes acordo 
astronauta, outras vezes um tratorista do campo. Não sou 
obrigatoriamente igual, nunca fui. Umas vezes, acordo meio 
intelectual, outras vezes meio poeta, outras vezes escritor 
de letras, acordo de várias formas. Tenho um bom acordar. 
Há pessoas que acordam muito chatas.

Este ano, poderá editar o original “Noites de Lisboa”. Em 
2023, o álbum de duetos com Tozé Brito, com algumas das 
suas canções censuradas. Essas músicas falavam de emi-
gração, de colonialismo…

Sonho, revolta, rebeldia. Falávamos por falácias. “Olá, vam-
piro bom que namoras o meu sangue/Como todos os vam-
piros que se prezam idolatras Frankenstein/Vai perdendo 
as ilusões amigo vampiro bom/Tenho medo é dos vampiros 

todos giros que me mordem pela calada.” Ou: “Só eu te ouvi 
gritar de madrugada, para nada, camarada/No dia em que 
mordeste o pó da estrada, para nada, camarada/Nasce uma 
flor no cano da espingarda, para nada, tiveste, amigo, uma 
morte tramada”. A primeira pessoa em Portugal que fala de 
uma flor no cano da espingarda é je. Sou eu. Essa frase foi 
usada, e muito bem, no 25 de Abril.

O que ainda lhe falta fazer?

Ainda me falta fazer tudo. Vou continuar a escrever, fazer 
músicas, concertos, ver os meus cavalitos a saltar. Ser amigo 
dos meus amigos. Ir à minha terra natal, na Ascensão, há 
lá sempre uns fadinhos. E vou continuar a dizer aquilo que 
me apetece, sem peias, sem cadeias, sem censuras. Quem 
tem inteligência e sentido de humor para me perceber que 
o faça, quem não tem que vá para as redes sociais. Parabéns, 
mas estão a dar um tiro nos pés. Eu já vou no horizonte.

O que vê quando se olha ao espelho?

Eu não tenho espelho, tenho só horizonte.

E tem alguma coisa entalada na garganta?

Não. Gargarejo, todos os dias, com Betadine verde e limpo o 
nariz com Rhinomer. Tenho a minha garganta a funcionar.

Sara Dias Oliveira
NM

PRATOS VARIADOS 
COZINHA TRADICIONAL 

PORTUGUESA
Produtos Frescos 

Aberto 7 dias/semana 
• Catering • Take-Out 

• Bar & Salão de Jantar 
• Pátio exterior fechado & aquecido

416.792.7313
2255 Keele St. 

North York

O PÁTIOO PÁTIO
ChurrasqueiraChurrasqueira

O BOM SABOR DA COMIDA
TRADICIONAL PORTUGUESA

FELIZ
DIA DA FAMÍLIA
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À conquista do mundo
na Netflix
Os trabalhos de Catarina Vasconcelos, Raquel Castro, Margarida Gil, Marta Ribeiro, Tiago Guedes e Maria Clara Escobar vão 

estrear-se em 2022, na plataforma de ‘streaming’ Netflix, no âmbito de uma parceria entre a Academia Portuguesa de Cinema 
e a Netflix, destinada a dar mais visibilidade a mulheres portuguesas - ou com residência permanente em Portugal - que te-

nham estado envolvidas na produção, realização ou escrita de argumento. Os trabalhos, que incluem três filmes, um docuemntário, 
uma série e uma série documental, foram selecionados por um júri e escolhidos por Carla Chambel (vice-presidente da Academia 
Portuguesa de Cinema), Fátima Ribeiro (guionista), Isadora Laban (Netflix Portugal e Espanha) e Tota Alves (guionista).

A parceria prevê o licenciamento das longas-metragens com a plataforma Netflix pelo período de um ano, estando a exibição 
prevista para este ano, “com data a anunciar”.

Os filmes escolhidos são “A Metamorfose dos Pássaros”, de Catarina Vasconcelos, com Joana Gusmão na produção; “Soa”, de Ra-
quel Castro, com argumento de Isabel Machado, produção de Joana Ferreira e Sara Simões; “Mar”, de Margarida Gil, com argumen-
to de Rita Benis; “Simon Chama”, de Marta Sousa Ribeiro, e produção de Joana Peralta; “Desterro”, da realizadora luso-brasileira 
Maria Clara Escobar, e ainda “Glória”, de Tiago Guedes, com produção de Sérgio Baptista.
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A Metamorfose dos Pássaros
Título em inglês: The Metamorphosis of Birds
Género: Documentário
Realizador: Catarina Vasconcelos
Com: Manuel Rosa, João Mora, Ana Vasconcelos
Ano: 2020
Duração: 101min

Sinopse:
Beatriz e Henrique casaram no dia em que ela fez 21 anos. Henrique, oficial de 
marinha, passava largas temporadas no mar. Em terra, Beatriz, que aprendeu 
tudo com a verticalidade das plantas, cuidou das raízes dos 6 filhos. O filho mais 
velho, Jacinto, é meu pai e sonhava poder um dia ser pássaro. Um dia, subi-
tamente, Beatriz morre. A minha mãe não morreu subitamente, mas morreu 
quando eu tinha 17 anos. Nesse dia, eu e o meu pai encontramo-nos na perda 
da mãe e a nossa relação deixou de ser só a de pai e filha.

O filme vai representar Portugal nos Óscares 2022 na categoria de Melhor Filme 
Internacional (Best International Film Award).

Mar
Título em inglês: Sea
Género: Drama                                                                                                           
Realização: Margarida Gil
Com: Maria de Medeiros, Pedro Cabrita Reis, Catarina Wallenstein, Nuno Lopes, 
Augusto Amado, Dinis Gomes, Marcello Urgeghe
Ano: 2018
Duração (minutos): 103 min

Sinopse:
Para dar uma volta à sua vida, Francisca embarca no veleiro “À Flor do Mar” para 
seguir a rota dos descobridores portugueses do século XVI. Está determinada a 
saborear cada momento da viagem e, no processo, reencontrar-se. A seu lado 
viajam o dono da embarcação, uma artista de cabaré, um jovem africano e um 
sedutor.

SOA
Título em inglês: It Sounds
Género: Série Documental
Direção: Raquel Castro
Episódios: 5
Ano: 2020
Duração: 71 min

Sinopse
Fala-se de ambiente sonoro, de silêncio e de ruído, de todos os espectros so-
noros, do infra ao ultra-som, de frequências e de ritmo. Mas também de ecolo-
gia, cidadania, igualdade e políticas urbanas. Da escuta como catalisador para 
a transformação e dos sons que se inscrevem na vida quotidiana nos nossos 
lugares. De como a paisagem sonora nos afeta e de como somos, nós mesmos, 
responsáveis pelo som que geramos.
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Desterro 
Género: Drama
Direção: Maria Clara Escobar
Com: Otto Jr., Carla Kinzo, Rômulo Braga, David Lobo, Sara Antunes
Ano: 2020
Duração: 122min

Sinopse:
Desprender-se. Cortar as raízes. Deixar para trás aquilo que se definiu como sua 
terra. Uma terra formatada por uma sociedade moldada por séculos e séculos 
de costumes direcionados. Laura e Israel vivem uma relação que já é a sombra 
de um passado, o resquício do que um dia existiu. Não precisa muito tempo 
acompanhando a conversa do casal para perceber. Eles já não reconhecem ges-
tos românticos e troçam deles e metaforicamente determinam a sua postura 
diante do fim.

Simon Chama
Título em inglês: Simon Calls
Género: Drama
Realização: Marta Sousa Ribeiro
Com: Bernardo Chatillon, Mariana Achega, Miguel Orrico, Rita Martins, Simon 
Langlois
Ano: 2020
Duração: 84 min

Sinopse:
É a última semana de escola e o Simon não está a estudar para os exames. Os 
pais divorciaram-se e parecem estar à espera de uma mudança que nunca che-
ga. Simon cansa-se de esperar. E se conseguisse arranjar um bilhete de ida para 
os EUA? E se fosse possível fazer objetos explodir ao longe? E se o tempo pu-
desse ser revertido? Ou a liberdade só pode ser encontrada nos filmes?

Glória
Título em inglês: Glory 
Género: Drama, Espionagem, Histórico
Temporadas: 1 (10 episódios)
Direção: Tiago Guedes
Com: Miguel Nunes, Matt Rippy, Stephanie Vogt, Carolina Amaral, Afonso Pi-
mentel, Victória Guerra, Adriano Luz, Augusto Madeira, Leonor Silveira
Ano: 2021

No dia 5 de novembro (2021), a Netflix estreou a primeira série original portu-
guesa Glória. A serie foi produzida pela SPi com co-produção da RTP.
Sinopse:
No auge da Guerra Fria, mentiras e espionagens prosperam na Glória do Ri-
batejo, em Portugal. Com a intervenção norte-americana, uma rádio, conhe-
cida como RARET, foi instalada na cidade para transmitir conteúdos proibidos 
nos países soviéticos e espalhar propaganda anticomunista. O experiente 
João Vidal assume missões de risco que podem mudar a história portuguesa 
e mundial naquele momento. Em meio dos perigos, ele verá todos os lados da 
guerra de ideologias.
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Inteligência artificial
Das máquinas autónomas 
às máquinas éticas
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Quando os sistemas inteligentes decidem por 
nós, eles decidem como nós? Há cada vez 
mais software e hardware a operar autono-

mamente para substituir os humanos. Têm capa-
cidade de aprendizagem e autorização para tomar 
decisões. Mas cabe-nos garantir que as escolhas das 
máquinas estão alinhadas com a moral humana.

Elaine Herzberg, de 49 anos, ia atravessar uma es-
trada à noite, em Tempe, no Arizona (EUA), no dia 
18 de março de 2018, pelas 22 horas, quando foi 
atropelada por um Volvo XC90 cinzento. Acabou 
por morrer no hospital e, ao mesmo tempo, o seu 
nome entrou para a história por razões peculiares: 
não ia ninguém a guiar o carro que a matou. O au-
tomóvel era um veículo de testes da Uber que se-
guia em modo de condução autónoma havia cerca 
de 20 minutos. A motorista de segurança ia a assis-
tir ao programa “The Voice” no telemóvel aquando 
do impacto. 

Não sabemos se um humano ao volante teria fei-
to melhor do que o carro autónomo. Mas sabe-
mos que é muito difícil responder a esta pergunta: 
quem matou Elaine Herzberg? Sabemos também 
que estes cenários e estas dúvidas serão cada vez 
mais frequentes no futuro. Com o avanço dos sis-
temas de inteligência artificial (IA), as máquinas 
fazem cada vez mais atividades por nós. E essa 
execução já não se limita, como antigamente, ao 
cumprimento das nossas instruções: dotadas de 
capacidade de aprendizagem própria, as máqui-
nas e sistemas inteligentes são desenhados para 
tomar decisões, sem nos consultarem. E isso levan-
ta muitas questões: que autonomia lhes devemos 
dar? Conseguiremos programá-los para tomarem 
decisões morais e éticas? Temos forma de prever o 
impacto social desses sistemas? De quem é a res-
ponsabilidade quando tomarem más decisões? Te-
mos mecanismos para detetar e fiscalizar sistemas 
concebidos com maus propósitos?

Créditos: Direitos Reservados
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Pão fresco e pastelaria diversa diariamente 
Bolos personalizados para todas as ocasiões

PREMIADA COM O GALARDÃO DO CANADA’S BAKING AND SWEET SHOW

2189 Dufferin St, York, ON M6E 3R9 • (416) 652-8666 • www.doceminhobakery.com

Feliz Dia da Família

Hoje, ainda não há uma resposta satisfatória para nenhu-
ma dessas perguntas. “Um dos dilemas éticos fundamentais 
com que nos confrontamos hoje, no que diz respeito aos sis-
temas de IA, é a incapacidade de não só prever o desenvol-
vimento que esse processo de “aprendizagem” poderá ter, 
mas, sobretudo a incapacidade de responsabilização pe-
rante o erro que daí possa resultar”, defende Luís Lóia, pro-
fessor da Universidade Católica Portuguesa, coordenador 
do curso de licenciatura em Filosofia e coordenador-execu-
tivo da Formação Ética da Inteligência Artificial. “Se o fator 
humano se pode encontrar no princípio da criação dos sis-
temas de inteligência artificial, ele desaparece aquando do 
seu desenvolvimento e não controla os seus fins.”

E, no entanto, os problemas éticos que levantam os sistemas 
de IA não são de amanhã, são de agora. As máquinas já to-
mam decisões por nós. “O principal problema com que nos 
confrontamos hoje é a capacidade de esses sistemas inter-
ferirem nas escolhas humanas e invadirem a sua privacida-
de”, alerta Luís Lóia. “Considerando que nas redes sociais a 
informação que nos é prestada ou que nos está mais acessí-
vel é filtrada pelo cálculo das pesquisas que fizemos e pela 
interação que mantemos com essa mesma informação, en-
tão, ficamos, inadvertidamente, privados de muita outra in-
formação que pode ser muito significativa”, esclarece.

De resto, salienta o professor, se uma das indústrias em 
maior desenvolvimento nos nossos dias é o negócio ao aces-
so e à partilha de dados, é precisamente porque “esse tipo de 
negócio tem como objetivo fundamental desenvolver e au-
mentar as capacidades dos sistemas de IA com vista à sua 
futura comercialização. Não é por acaso que os sistemas de 

direito do Mundo ocidental se têm vindo a preocupar, cada 
vez mais, com a proteção de dados, criando leis que nela se 
foquem”, resume.

Regular, auditar e fiscalizar
Por todo o Mundo estão a ser criados documentos que pos-
sam dar resposta aos desafios éticos que a IA traz. A União 
Europeia publicou este ano o AI ACT – um documento para 
promover a sua regulamentação e limitar os potenciais im-
pactos negativos – e a UNESCO apresentou também a sua 
Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial – 
uma proposta das primeiras diretrizes mundiais.

Luís Moniz Pereira foi uma das pessoas que colaboraram 
no documento com 134 artigos da UNESCO. Professor ca-
tedrático emérito da Universidade Nova de Lisboa, é uma 
das pessoas que há mais tempo pensa e escreve sobre IA 
em Portugal. Foi o presidente fundador da Associação Por-
tuguesa para a Inteligência Artificial, em 1984, e tem vasta 
obra sobre o tema. Garante que “é indispensável, a tempo 
e horas, formular e implementar um novo contrato social, 
a fim de se evitar uma revolução sem precedentes, com 
consequências imprevisíveis”. Até ver, avisa, as aplicações 
da IA estão a ser feitas “sem obediência a quaisquer regras 
legais e standards de controlo específicos”. Refere que deve 
haver o cuidado de “não regulamentar em excesso a fase 
inicial de exploração criativa”, mas também alerta para o 
facto de que “o desejo de chegar primeiro ao mercado induz 
a tentação de poupar recursos e tempo, dando menos aten-
ção à segurança e à ética”.
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Estas preocupações éticas têm de começar na conceção. “Antes de 
se desenvolver ou aplicar um sistema inteligente, deve ter-se em 
atenção os impactos que este pode ter na sociedade”, explica Alí-
pio Jorge, coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial e 
de Apoio à Decisão do INESC TEC e diretor do Departamento de 
Ciência de Computadores, da Faculdade de Ciências da Universi-
dade do Porto. Um exemplo: a par dos muitos impactos positivos 
que estas tecnologias geram – e vão continuar a gerar -, a OCDE 
estima também que, em 2030, o desemprego adicional provocado 
pela IA será de 14%.

Dois dos conceitos centrais para promover a segurança e a ética 
em quase todos os documentos sobre IA são a transparência e a 
auditabilidade. “As técnicas de IA e de Aprendizagem Computa-
cional atualmente com mais sucesso baseiam-se em modelos ma-
temáticos opacos”, considera Alípio Jorge. Ou seja, eles até podem 
produzir boas decisões, mas ninguém sabe como ou porquê. “Não 
é possível ao utilizador, ou mesmo a um especialista do domínio, 
entender a razão daquela decisão. A falta de transparência desses 
modelos é um problema em muitas áreas, como por exemplo no 
diagnóstico médico ou na atribuição de crédito.” 

O especialista sustenta que são necessários novos algoritmos – ou 
a modificação dos existentes – para que estes consigam explicar 
as decisões que tomam. E exemplifica, precisamente, com o caso 
de um atropelamento por um veículo autónomo. “É importante 
perceber qual foi a sequência de inputs e de decisões tomadas 
que levaram a um desfecho trágico ou indesejável. Tal como 
aconteceria com um condutor humano, teremos de ter meios 
para questionar o sistema inteligente sobre o que se passou. Para 
isso, o sistema inteligente deve ser desenvolvido de forma a que 
as suas decisões e ações sejam rastreáveis e auditáveis.”

Essa transparência também deve ser tida em conta na interação 
com os humanos. Uma das leis no âmbito da IA aprovada em 2018, 
no estado da Califórnia (EUA), define que um chatbot – um soft-
ware que “conversa” com um utilizador de um site – tem a obriga-
toriedade de se identificar como tal, de forma que as pessoas não 
pensem que estão a trocar mensagens escritas com outro humano.

Créditos: Direitos Reservados
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CONCRETE AND DRAIN WORK
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905-636-8860    windmill@bellnet.ca

A moral da máquina ou a moral humana?
No livro “Máquinas éticas – da moral da máquina à ma-
quinaria da moral” (Nova FCT Editorial, 2020), Luís Moniz 
Pereira apresenta aquilo a que chama “o carrossel das má-
quinas éticas”, em que sintetiza as seis principais questões 
que temos de ter em mente na abordagem à IA, mostrando 
como este é um assunto que extravasa em muito as ques-
tões tecnológicas e vive paredes-meias com a psicologia, a 
filosofia, o direito, a antropologia e a economia.

A primeira questão talvez seja esta: queremos máquinas ali-
nhadas com a ética humana, mas sabemos nós descrever os 
nossos próprios valores morais? “Não, não o sabemos fazer. 
Nem sequer enunciar de modo preciso as nossas escalas 
de valores, as quais variam culturalmente, mesmo em vo-
cabulário”, responde Moniz Pereira. Mas o problema não 
é apenas filosófico, de momento, é também técnico: além 
de não os sabermos enunciar, não os sabemos programar. 
Apesar de ser possível dotar programas de computador de 
capacidades morais, como sentir um sucedâneo da culpa 
– e Moniz Pereira fá-lo a título experimental há mais de 15 
anos – , o especialista refere que “as próprias linguagens 
de programação não contêm ainda os conceitos e as cons-
truções necessários para tal”. De resto, realça que, mesmo 
em aspetos operacionais, relacionados com segurança, os 
resultados podem dar para o torto. “Atente-se no caso do 
Boeing-737 Max, em que a incúria levou à realização de um 
software que se sobrepunha à vontade dos pilotos e caíram 
por isso dois aviões”, recorda.

Também Luís Lóia tem muitas preocupações com o futuro: 
“As implicações que os sistemas de inteligência artificial 
terão no mundo do trabalho, dispensando a mão de obra 
humana; na educação, podendo vir a tornar a escola numa 
base de recursos virtuais e de aferição de competências 
por meios eletrónicos; e, por fim, as suas aplicações nos 
sistemas de defesa dos países, nomeadamente em caso de 
conflito, com o eventual sacrifício de inúmeros inocentes, 
como já estamos a assistir, trocando-se a prudência pela 
eficiência”.

“A ética não é passível de ser reduzida a qualquer outra 
substância que não seja humana”, conclui Luís Lóia. Essa 
é talvez uma das principais lições do acidente que matou 
Elaine Herzberg, em 2018. A investigação do acidente, fei-
ta pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, 
distribuiu responsabilidades por todos: aos responsáveis da 
Uber, porque o software foi mal concebido, à condutora de 
segurança do veículo autónomo, por ir a olhar para o tele-
móvel, ao governador do Arizona, por políticas públicas de 
salvaguarda insuficientes, e até à vítima, por estar a atraves-
sar uma estrada onde não podia. O carro inteligente ficou de 
fora. O que matou Elaine Herzberg não foi um erro tecnoló-
gico, mas vários erros humanos.

 

 

 

 

 Sofia Teixeira
NM
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On behalf of everyone at Local 675 
Interior Systems we would like to wish everyone 

a safe and Happy Family Day!
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Créditos: Direitos reservados
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Zicky
As origens do menino humilde
que já é uma estrela
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Zicky (ao centro) comemora a conquista de um troféu
Créditos: D.R./Sandra Silva

No início da carreira, ao serviço do PSAAC. Zicky está ao centro em baixo
Créditos: D.R./Sandra Silva

Zicky (ao centro, na fila de cima) no balneário
Créditos: D.R./Sandra Silva
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Saiu da Guiné-Bissau quando tinha seis anos e fez do futsal 
um modo de vida. Foi o melhor jogador do Campeonato da 
Europa vencido por Portugal. Aos 20 anos, já ganhou tudo o 
que podia ter imaginado.

Há promessas que nunca chegam a afirmar-se. E há certe-
zas que nunca chegaram a ser promessas. Zicky nem teve 
tempo para ser uma promessa. Aos 20 anos, já é uma cer-
teza. Mas para ser o melhor jogador do Europeu de futsal 
conquistado pela seleção portuguesa teve de subir a pulso, 
superar várias dificuldades. Basta olhar para trás: nasceu 
na Guiné-Bissau a 1 de setembro de 2001, mas aos seis anos 
rumou a Portugal para crescer em Santo António dos Cava-
leiros, em Loures.

Foi aí que Izaquiel Té, conhecido pela alcunha que a prima lhe 
deu, Zicky, começou a dar os primeiros pontapés na bola no 
rinque do Olival de Basto. Daí, saltou para o Grupo Recreativo 
Olival Basto (GROB), onde esteve apenas alguns meses, antes 
de rumar ao Póvoa Santo Adrião Atlético Clube (PSAAC), onde 
ficou dois anos. “Aos 10 anos já tinha muita técnica. Era muito 
difícil tirar-lhe a bola. Marcava muitos golos, chamava a aten-
ção”, conta, ao JN, Sandra Silva, treinadora que recebeu o nosso 
jornal nas bancadas do PSAAC. Mas não foi só o talento que o 
levou ao estrelato, porque mantém as mesmas características 
de quando era adolescente. “É um miúdo muito humilde, muito 
educado e trabalhador”, assegura cheia de orgulho: “O prémio 
que falta, o de Melhor Jogador do Mundo, está para breve”.

Do PSAAC para o Sporting foi um pequeno salto em 2013. A 
transição podia ter sido turbulenta, mas acabou por ser faci-

litada pela personalidade do jovem pivô. “O grupo integrou-o 
bem, ele também era dado. Depois começou a ser o palhaci-
nho”, recordou Ricardo Pinto, antigo colega na formação dos 
leões, que garante que a qualidade não é só de agora. “Tinha 
um pé esquerdo incrível. A bola parecia que tinha cola”, disse, 
explicando o estilo “trapalhão” que alguns lhe apontam. “Hou-
ve um ano em que cresceu muito e demorou um bocadinho a 
adaptar-se à altura que tinha”, conta. “Depois era a brincadeira. 
Ele inventava porque lhe dizíamos que tinha de fazer uma cue-
ca, e ele tentava duas. Hoje já não temos razão nenhuma para 
gozar com isso”.

Dentro do clube também ninguém duvidava que o topo seria 
o destino do pivô, mas ninguém imaginava uma ascensão tão 
meteórica, ao ponto de se estrear pela equipa principal aos 17 
anos e agora ser uma das estrelas da seleção. “Todos acháva-
mos que sem lesões ia lá chegar. É muito humilde, muito foca-
do. Qualidade tem, se trabalhasse ia lá chegar... Mas tão rápido 
era impossível alguém imaginar, nem ele”. Agora, aos 20 anos, 
já ganhou tudo o que podia ter ganho pelo Sporting e pela sele-
ção. Mas o caminho ainda está no início.

André Bucho
JN

Retire o stress dos impostos de rendimento 
Oferecemos um reembolso instantâneo e uma segunda opinião gratuita caso não esteja satisfeito com a atual!

(416) 603-0842  |  Toll Free: 1 888 232 6326  |  viveirosgroup.com  |  1325 St. Clair Ave W, Toronto
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Recordo-me de ficarmos choca-
dos com a notícia da morte de 
alguém, quando esta nos entra-

va em casa através da “caixa mágica”, 
tratasse-se de uma figura pública ou de 
um cidadão comum. Com as guerras em 
direto, creio que a guerra do Iraque terá 
sido precursora, fomos “normalizando” 
a morte do outro, num qualquer terri-
tório mais ou menos distante. Após os 
atentados às Torres Gémeas o mundo 
mudou, percebemos que, há muitos 
exemplos disso mesmo, não estamos 
seguros e que a “guerra” e a morte tam-
bém podem estar numa qualquer rua 
ou estação de metro de uma cidade eu-
ropeia. Percebemos o quão vulneráveis 
somos enquanto nações, comunidades, 
pessoas. Nos últimos dois anos, um ini-
migo invisível colocou a humanidade 
em sentido e afastou-nos uns dos ou-
tros, agudizou o medo e tornou mais 
visível a falta de solidariedade entre os 
povos ricos do Norte e os pobres do Sul. 
Veja-se a questão das vacinas e a sua 
distribuição que vinca a geografia da 
pobreza. 

Nas últimas décadas, assistimos à in-
tensificação da urbanização, da desu-
manização e da indiferença. A morte 
do famoso fotógrafo René Robert, de 84 
anos, converteu-se num terrível símbo-
lo da desumanização das grandes cida-
des. Os vizinhos não se conhecem, não 
se cumprimentam, não se apoiam, não 
empatizam, não estabelecem relações. 
Nas ruas ou nas catedrais do consumo, 
não é incomum sentirmo-nos sós no 
meio de uma multidão anónima, talvez 
movida por um objetivo comum, o con-
sumo desenfreado em resposta ao ape-
lo do marketing agressivo e da cultura 
do imediato, do instantâneo, traços da 
Modernidade Líquida (Zigmunt Bau-
man). A propósito de Bauman, sugiro 
a leitura do livro Confiança e Medo na 
Cidade. O sociólogo procura analisar 
alguns traços da vivência em comum, 
evidenciando o individualismo, como 
forma de marcar uma posição de des-
confiança, de medo constante, das inse-
guranças da experiência humana e no 
ambiente de competição criado a partir 
da modernidade líquida direcionada ao 
consumo.

Voltando a René Robert, este homem 
morreu congelado, numa rua de Paris. 
Caiu desvanecido sem que alguém se 
interessasse por ele. Deixaram-no mor-
rer. Foi notícia por ser famoso. As pes-
soas ficaram incrédulas perante tal in-
diferença de quem passou, não reparou, 
não olhou, não apoiou, não salvou, não 
humanizou uma artéria da cidade das 
luzes e, dizem, do amor. Ninguém parou 
e o ajudou por ser um velho mendigo? 
É fácil imaginar que para os transeun-
tes era mais uma de tantas pessoas que 
em Paris, e em tantas cidades dos países 
ocidentais, vivem na rua. A morte do fo-
tógrafo suíço, que retratou as grandes 
estrelas do flamengo contemporâneo, 
poderia não passar de uma mera esta-
tística, “apenas” mais um dos 500 que 
morrem, anualmente, nas cidades fran-
cesas. Este seu caso é sui generis, dife-
rente da maioria dos que morrem sós e 
desamparados, porque não se tratou de 
um sem teto. Era alguém que tinha uma 
trajetória profissional reconhecida e fo-
ram os seus amigos que tornaram públi-
cas as circunstâncias da sua morte.   

Em Portugal, haverá cerca de 8200 pes-
soas em situação de sem-abrigo, segun-
do os resultados do inquérito de carac-
terização desta população, publicado 
no portal da Estratégia Nacional para a 
Integração de Pessoas em Situação de 
Sem-Abrigo (ENIPSSA). 

Sabemos que grande parte das pessoas 
em condição de sem-abrigo sofre de 
doenças do foro mental.  A pandemia 
terá também um impacto na epidemio-
logia psiquiátrica e o número de pes-
soas com doença mental vai aumentar. 
Temos que intensificar o trabalho nesta 
área tão complexa e de difícil atuação. 
Todos podemos morrer sós, gelados, de-
samparados, ignorados. Muitos vivem 
sós, durante anos, gelados, desampara-
dos e ignorados. 

NOTA FINAL: foi uma pessoa sem-abri-
go que pediu ajuda, às 6H00, Robert foi 
transportado para o hospital, onde mor-
reu após uma grave hipotermia. 

José Carreira
Obras Sociais  Viseu

Desumanização
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Capacidade
e estímulo

Créditos: Direitos Reservados
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Capacidade é a qualidade que pessoa 
ou coisa tem de satisfazer para de-
terminado fim. E estímulo significa 

aquele ou aquilo  que impele à ação. São 
aspetos que, se encontrados de forma iso-
lada na mesma pessoa, pouco resultado lhe 
renderá. Por outro lado, se ambos estiverem 
presentes conjuntamente, então, o céu é o 
limite. (Se é que há limite para o potencial 
humano.)

Recentemente tramitou na Câmara dos De-
putados de Brasília uma proposta que visa a 
garantir vaga nas escolas públicas a crianças 
órfãs (secção Câmara Faz do site da institui-
ção). Tal facto nada teria de extraordinário 
não fosse por uma questão singular, a sua 
autoria é de um menino do Rio Grande do 
Norte de apenas dez anos. Quer mais? Ou-
tras crianças, de onze anos (Distrito Federal), 
doze anos (Minas Gerais) e treze anos (Cea-
rá), defenderão suas propostas sobre traba-
lho infantil, transporte estudantil e igualda-
de de tratamento de autoridades e cidadãos 
perante a lei a um plenário composto por 
quatrocentos estudantes. Posteriormente le-
varão tais itens à Câmara. Logo, é prudente 
não subestimar a capacidade infantil.

Eis a prova inegável de que o ser humano 
pode (e deve!) empreender o seu desenvol-
vimento desde bem cedo. Encontra-se nesta 
questão a ideia sobre o potencial existente. 
E ainda, se por um lado o cenário brasilei-
ro social fornece indicadores de causar es-
panto e tristeza por sua pobre situação, por 
outro, existem as condições básicas preli-
minares para iniciar uma reforma educa-
cional através do desenvolvimento de seus 
cidadãos a partir da infância. Ressalve-se, 
contudo, que tal projeto de transformação 
merece seriedade, dedicação, persistência e 
sobretudo coragem.

Urge que se compreenda o universo das 
possibilidades presentes quando o homem 
recebe o adequado estímulo ao desenvolvi-
mento de suas capacidades. Mas além dos 
pontos aqui abordados é merecido que se 
destaque a necessidade de direcionamento 
para os temas a serem empreendidos. As in-
teligências e os campos de atuação devem 
ser contemplados com sabedoria. O Brasil 
precisa aperfeiçoar as artes, a política e o 
vasto campo científico, haja vista serem 
fundamentais ao crescimento e a mudan-
ça, cruciais àqueles que pretendem trocar a 
baixa qualidade de vida por um status mais 
digno.

Uma das piores perspetivas é a ausência de 
visão sobre o desenvolvimento da capaci-
dade. Ela é capaz de gerar não apenas o sen-
timento de incapacidade permanente, mas 
de manter a pessoa presa a correntes invi-
síveis acerca da limitação estabelecidas ba-
sicamente pela sua própria cabeça. Com o 
tempo se instala a falsa crença de que ser 
pouco é o termo para as possibilidades da 
vida. Porém, a sua reversão pode ser opera-
da desde que haja investimento na direção 
daquilo que se pretende como evolução, 
além de demandar um forte empenho in-
dividual daquele que crê e almeja crescer. 
Capacidade e estímulo devem andar jun-
tos. Unha e carne. Um precisa do outro para 
se obter melhores resultados.

Armando Correa de Siqueira Neto 
Psicólogo e Mestre em Liderança

HAPPY
FAMILY DAY
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Até que a morte 
nos separe… ?
O amor – ou aquilo que acreditamos que 

isso seja – tem um impacto tão impor-
tante nas nossas vidas que, com fre-

quência a mais, inúmeras mulheres e homens 
acabam por viver numa realidade ilusória do 
que confiam ser o melhor para elas/es. O amor, 
quando assim é, de verdade e no seu real senti-
do, não nos diminui nem nos agride – física ou 
verbalmente.

Sei que entrei a pés juntos, sei que este é um 
mês associado às rosas e aos corações, decla-
rações poéticas e promessas de lealdade, mas 
acho importante que se fale da lealdade a nós 
próprios antes de qualquer outra coisa: amar-
mo-nos o suficiente para que se perceba que 
nenhum relacionamento deve permanecer 
quando se torna tóxico.

Em Portugal, por exemplo, só no ano de 2021, a 
violência doméstica aumentou seis vezes mais 
durante o confinamento devido à pandemia 
que o mundo tem atravessado – e desenga-
nem-se os que acham que os números apresen-
tados representam a realidade de um país, são 
inúmeros os casos de silêncio cerrado. Depois 
há ainda uma outra verdade e para a qual tal-
vez não haja ainda uma estimativa muito exa-
ta - a quantidade de pessoas que, por incrível 
que possa parecer, preferiam até ser agredidas 
fisicamente só para que a dor das palavras não 
as mate antes.

Há um ano, por volta desta altura, fez-se um es-
tudo em Portugal sobre a violência no namoro, 
com cerca de 5 mil jovens, cuja média de ida-
des é de 15 anos, e devo dizer que me deixou 
assustada com o facto de perceber que quase 
sete em cada dez jovens, que participaram nes-
sa amostra, acha legítimo o controlo ou a per-
seguição na relação e quase 60% admitiram já 
ter sido vítimas de comportamentos violentos. 
Em mais de 75% dos casos, a vítima não apre-
senta queixa do/a agressor/a. A violência entre 
casais acontece em qualquer idade, é impor-
tante que tenhamos consciência clara disso. 
Estes números são tristes e um prenúncio mui-
to escuro do futuro das gerações mais novas. 

Já devem ter reparado no cuidado que estou 
a ter com a escolha do género das palavras 
ao longo deste texto, incluindo, de forma bem 
clara, a mulher e o homem no mesmo saco, 
porque apesar dos casos de violência domés-
tica acontecerem muito mais a mulheres, há 
uma percentagem que pertence aos homens e 
que deve ser obviamente falada – até porque 
o homem, por norma, sente ainda mais vergo-
nha em admitir viver assombrado por medos 
maiores que qualquer perspetiva de felicidade. 
Grande parte dos homens – muito infelizmen-
te – ainda vive com aquela ideia incutida nas 
entranhas de que macho é forte e não chora. 
Mas, meu caro macho...  Já Pedro Abrunhosa 
nos acalmava dizendo que “um homem tam-
bém chora quando assim tem de ser”. Macho 
que é muito macho também tem as suas fra-
gilidades. Sente como qualquer outra mulher. 
Homem não o deixa de ser por ser vítima. Por-
tanto seja mulher ou homem quem me leia, 
por favor perceba nas entrelinhas o que de 
forma direta lhe digo: não tenha vergonha de 
se amar tão profundamente ao ponto de pedir 
ajuda. Pedir ajuda é reflexo de coragem.

Serve este artigo para si, caro/a leitor/a, que se 
encontra numa relação de amor ilusório, agar-
rado/a a um relacionamento que já terminou 
há tanto tempo, mas que vive no medo de sair 
dessa realidade porque o futuro será diferente, 
porque não é fácil terminar um casamento/re-
lação, porque acha que os filhos precisam de si 
ao lado da outra pessoa que nada de bom tem 
para lhe acrescentar nesta fase da sua vida: 
ame-se! O futuro será diferente, mas certamen-
te mais feliz e os filhos precisam de si ao lado 
deles com saúde e não a viver (ou a morrer) 
num pesadelo. Quem gosta de si, quer que es-
teja bem – se precisar de ajuda, não hesite em 
contactar os números que hoje lhe deixo. 

O medo do desconhecido não pode ser maior 
do que a esperança numa vida bonita.

Amor não são migalhas. Amor é cuidar. 

Ame-se: cuide de si.
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Catarina Balça
MDC Media Group

CONTACTOS
DE AJUDA EM PORTUGAL:
116006 – Apoio À Vítima (dias úteis, das 09h às 21h)

963 524 660 – SOS Voz Amiga

225 506 070 – Voz de Apoio

800 202 484 – SOS Adolescente

112 – Número Nacional de Socorro (24h por dia)

114 – Linha Nacional de Emergência Social (24h por dia)

300 502 502 – Segurança Social

800 202 148 – Linha telefónica de informação às vítimas de violência doméstica

CONTACTOS 
DE AJUDA NO CANADÁ:
211 – Ontario helpline for victims of abuse

1-866-863-0511/ TTY 1-866-863-7868 - assaulted women’s helpline (available in more 
than 100 different languages including 17 aboriginal languages)

Text HOME to 686868 in Canada to text with a trained Crisis Responder - Crisis Text 
Line powered by Kids Help Phone is free, 24/7 support for those in crisis, connecting 
people in crisis to trained Crisis Responders

416-534-3434 – Abrigo Centre (Monday to Friday, from 9am to 5pm) – Falam português
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Merecido

descanso

Créditos: Direitos Reservados
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Se em condições normais a população 
mundial já sofria deste mal, a pan-
demia provocada pela Covid-19 veio 

tornar a situação ainda pior. Tanto que até 
já foi criado um termo: “coronasomnia”. Fa-
lo-vos de insónias, que durante este último 
ano registaram um aumento significativo, 
consequência do stress provocado pela 
pandemia - são meses e meses de distan-
ciamento social, alteração de rotinas diá-
rias, incerteza, medo e, para muitos, o fim 
de carreiras profissionais e até de relações 
pessoais. A título de exemplo, em Portugal, 
e segundo um estudo da DECO PROTESTE, 
de uma amostra de 940 indivíduos, a per-
centagem de pessoas que assume passar 
as noites em claro passou de sete para 17 
por cento, no período pré e pós-Covid, res-
petivamente.

Quem sofre de insónias sabe o quão deses-
perante é querer - e precisar realmente de 
- descansar e simplesmente não conseguir. 
A mente não coopera, o corpo não conse-
gue relaxar… E seguem-se horas e horas de 
“vira e revira” na cama, ao mesmo tempo 
que a ansiedade aumenta. A dificuldade 
em adormecer ou as noites mal dormidas 
podem ter fortes impactos na nossa saúde  
a longo prazo - depressão, diabetes e obesi-
dade são apenas alguns exemplos. Torna-
-se então importante recorrermos a hábi-
tos, técnicas ou a simples “truques” que nos 
ajudem a ter uma melhor e mais tranquila 
noite de sono. 

ALGUNS TRUQUES

Ouvir o nosso corpo
Antes de qualquer outra coisa temos que 
aprender a ouvir o que o nosso corpo nos 
diz: e se ele nos dá a entender que estamos 
cansados e com sono, temos mesmo que ir 
para a cama! Acontece que, ao invés disso, 
muitas vezes contrariamos este “pedido”, 
bebendo um café para despertarmos e 
conseguirmos terminar aquela tarefa que 
ficou por fazer durante o dia, por exemplo. 

Técnica 4-7-8
É uma técnica bastante simples, que pro-
mete fazer com que o sono - até mesmo o 
mais teimoso - chegue em apenas 60 se-
gundos! Criado pelo Dr. Andrew Weil, este 
pequeno “truque” é, na realidade, uma téc-
nica de respiração - um exercício inspirado 
na yoga e que não requer qualquer tipo de 
equipamento - que irá agir como um cal-
mante, reduzindo o stress e a tensão cor-
poral.

Fiquem então com o passo a passo:

1. Coloquem a ponta da língua no céu da 
boca, mantendo-a nesse local durante 
todo o exercício

2. Expirem apenas pela boca

3. Fechem a boca e inspirem devagar, 
contando até quatro

4. Segurem o ar e contem até sete

5. De forma suave, expirem pela boca du-
rante oito segundos

6. Voltem a inspirar e repitam o processo 
mais três vezes

Atenção ao que comem!
Existem certos alimentos que podem estar 
a atrapalhar o processo de termos uma boa 
noite de sono. Alguns exemplos incluem as 
pastilhas elásticas de menta, que podem 
agir como um estimulante, fast food - que, 
como é rica em gorduras, demora mais 
tempo a ser digerida -, comidas mais pican-
tes, também elas de digestão mais difícil e 
pouco (ou nada) relaxantes, algumas be-
bidas ácidas, como o sumo de laranja, que 
podem causar refluxo, café e chá preto.

O cenário perfeito
É também de extrema importância que o 
nosso quarto seja um espaço adequado a 
um descanso de qualidade: e isso inclui ser 
escuro, silencioso e com uma temperatura 
amena. Além disso, é de evitar ter televi-
são, computador ou outros equipamentos 
que nos possam distrair/preocupar. Depois 
existem também outros elementos que po-
dem ou não ser incluídos - dependendo se 
nos ajudam a relaxar -, tais como música, 
aromas (umas gotas de óleo essencial de 
lavanda na almofada ou fronha, por exem-
plo) ou meditação guiada para indução do 
sono! 
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AQUÁRIO
Conclua depressa os trabalhos que tem em mão por acabar. Resolva todas as situações que tem 
vindo a adiar. Vai começar um novo ciclo e é conveniente estar livre para entrar nele com sucesso. 
Nesta fase estará mais a analisar o seu interior do que o mundo em geral. Vai aprender a conhecer-se 
melhor.

CAPRICÓRNIO
As pessoas e coisas que realmente valoriza poderão estar agora no centro das suas atenções. Dará, tam-
bém, uma maior atenção ao seu dinheiro e aos seus bens em geral e poderá ter um maior desejo de 
aumentar os seus lucros. Esta é uma fase particularmente benéfica para conseguir os seus intentos na 
área financeira.

LEÃO
Vai sentir enfatizada a sua capacidade de aprender mais acerca de si. Esta aprendizagem será rea-
lizada através das suas relações com os outros de uma forma geral e sobretudo na sua relação a 
dois. Poderá ter algum problema. Depois de o resolver vai ver que pelo menos aprendeu a conhe-
cer-se melhor, saber os seus limites e sobretudo adquiriu um conhecimento acerca daqueles que 
estão a seu lado.

CARANGUEJO
A sua capacidade de aprender mais acerca de si. Esta aprendizagem será realizada através das suas 
relações com os outros de uma forma geral e sobretudo na sua relação a dois. Poderá ter algum pro-
blema. Depois de o resolver vai ver que pelo menos aprendeu a conhecer-se melhor, saber os seus 
limites e sobretudo adquiriu um conhecimento acerca daqueles que estão a seu lado.

SAGITÁRIO
O Sol transita na sua Casa II indicando que poderá ter que redobrar os seus esforços para equilibrar as suas 
finanças. Analise bem o que tem para poder melhorar num futuro próximo. Cuidado com as sociedades 
que faz e com a utilização pouco prudente de fundos. Pense bem antes de dar destino ao dinheiro.

GÉMEOS
Período de reforço da sua autoconfiança, que poderá projetar na relação com a sociedade. Assim, esta é 
uma boa altura para fazer um pedido a alguém ou, simplesmente, para fazer contactos a nível profissio-
nal e social. Possibilidade de conhecer pessoas particularmente interessantes, sobretudo em viagem.

ESCORPIÃO
Neste momento o discernimento, a clareza de ideias e a comunicação em geral estão favorecidas. 
Qualquer situação que lhe parecia menos clara poderá agora ser visionada sobre um ângulo mais 
realista e palpável. Terá uma maior capacidade para expor as suas ideias, que serão mais bem acei-
tes, identificadas e seguidas por terceiros.

BALANÇA
Está numa fase em que sente necessidade de proteger os outros ou de ser protegido por eles. Vai 
sentir vontade de se dedicar mais à sua vida familiar, íntima, e ao seu lar. Está mais sensível neste 
momento. Situações não resolvidas da sua vida passada podem surgir agora para serem analisadas 
e solucionadas.

TOURO
A sua vida profissional está na ordem do dia. É um bom período para fazer uma retrospetiva da sua 
vida e analisar as boas e más decisões que tomou. É através das experiências do passado que melhor 
podemos planear o futuro. Evite tomar decisões de forma precipitada e leviana, que lhe poderão tra-
zer dissabores futuros.

CARNEIRO
Durante este período poderá atribuir uma muito maior importância à amizade e às diversas formas 
de relacionamento que mantém com as pessoas. Estas poderão ganhar tanto pelos seus próprios va-
lores e ideais como pelos valores do grupo em si. Procure também dar mais atenção às necessidades 
individuais de cada um.

VIRGEM
O seu bem-estar físico sairá melhorado se der início a um regime alimentar mais equilibrado. 
Algum exercício, passeios ao ar livre, higiene física e mental poderão contribuir para que se sinta 
bem. Se tem problemas com o seu trabalho, aproveite para refletir se está a usar da melhor 
forma as suas capacidades.

PEIXES
É uma boa altura para dar mais atenção às suas intuições — podem permitir-lhe entender rapidamente 
aquilo que levaria mais tempo a entender racionalmente. A sua sensibilidade está mais afinada e os 
sentimentos e emoções estão mais à flor da pele. Poderá ver mais desenvolvidas as suas capacidades 
de premonição.

Fevereiro
Horóscopo

O horóscopo para fevereiro de 2022 será algo mais 
calmo. O início do novo ano torna-se um tema ob-
soleto. Então, você será capaz de mais uma vez se 
concentrar nos seus objetivos. O trabalho árduo vai 
recompensar. Dessa forma, pode pelo menos desviar 
a sua atenção de pensamentos sombrios.

Dedique este mês ao seu autoaperfeiçoamento. As es-
trelas estarão a seu favor, especialmente em relação 
à sua carreira profissional. Urano em Touro dar-lhe-á 
a força necessária e aumentará enormemente a sua 
determinação. Os nativos dos signos de elemento 
Fogo devem ser cautelosos em relação a conflitos 
de relacionamento. Ao longo desse período, corre o 
risco de ficar completamente cego pelo seu trabalho. 
É importante ter ambições, mas tudo deve estar em 
equilíbrio. Não se esqueça do contexto familiar. Para 
que tudo funcione bem, precisa perceber e considerar 
também as necessidades das pessoas que ama.

Fevereiro é muitas vezes um mês de desilusão, quan-
do os indivíduos descobrem que as resoluções que 
definiram no mês anterior não são fáceis de manter. 
Poderá que ter de lidar com a desmotivação até mes-
mo com repugnância. Tente, no entanto, distanciar-
-se desses sentimentos negativos!

Planetas em fevereiro de 2022
O Sol em Aquário
Não vai ter problemas em ajustar-se ao ambiente à 
sua volta, porque você será elástico e adaptável. Não 
obstante, manterá a sua própria opinião e as suas 
avançadas capacidades intelectuais. Poderá sentir 
mudanças abruptas de humor. Durante algum tempo 
o seu estado de espírito será sério, mas depois será 
sociável e alegre. Enfim, não estará preocupado com 
o que as outras pessoas pensam sobre si e vai seguir o 
seu próprio caminho.

Vénus em Capricórnio
Durante este período, provavelmente vai querer per-
manecer digno em qualquer situação. É por isso que 
evitará exibição pública de afeto ou mostrar que se 
machucou. A sua visão do mundo será muito realista 
o que se poderá refletir na sua tomada de decisão. 
Também é comum estabelecer um relacionamento 
apenas para garantir o status social.

Mercúrio em Capricórnio
Neste período, anseia por ser respeitado para que não 
se sinta perturbado se alguém pensar que é um tolo. 
Por isso, estará em silêncio e à espera. Graças a esta 
posição, o pensamento conservador pode aparecer, 
especialmente quando se trata de relacionamentos e 
humor seco.

Marte em Capricórnio
A energia deste posicionamento é a ideal para as-
suntos relacionados com a carreira. O desejo de sa-
tisfação material e de reconhecimento do seu status 
é importante para si e motiva-o. O seu auto-controlo 
e a sua capacidade de gestão estão num nível eleva-
do. Quando se trata de relaxar, irá preferir descansar 
enquanto faz yoga ou exercícios de respiração e as-
sim passar tempo em grupo.
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PREPARAÇÃO 

1.  Numa folha de prata ou papel vegetal, coloque o tranche de 
salmão e um pouco da mistura dos legumes. Tempere tudo com 
sal, pimenta, alho, a raspa e o sumo de laranja, regue com azeite e 
polvilhe com cebolinho.

2.  Embrulhe tudo no papel e leve ao forno pré aquecido a 190 ºC 
por cerca de 15 minutos.

SERVE 4 PESSOAS
TEMPO DE PREPARAÇÃO: 20 MINUTOS
DIFICULDADE: FÁCIL
 
INGREDIENTES

• tranche de salmão - 600 g
• 1 c. de sopa de alho picado congelado
• 1 c. de sobremesa de sal
• mix de pimentas - q.b.
• 1 laranja (sumo e raspa)
• 2 c. de sopa de azeite
• 2 c. de sopa de cebolinho picado
• legumes ao vapor congelados - 200 g

Prepare esta receita de salmão no forno com legumes num estalar de dedos. Um prato saboroso e saudável gra-
ças ao ómega-3 do salmão, que contribui para um bom funcionamento do coração. Acompanhe com um bom 
vinho Alentejano.

Salmão no Forno com legumes
Culinária
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President

Jack Oliveira
Business Manager

l iunaopdc.ca

Ontario Provincial District Counci l

"Mão de obra altamente qualificada, bem treinada.
 Simplesmente o melhor, desde 1903"

Quando uma comunidade se constrói do chão para cima, não existe mão de obra no planeta que seja 

aeroportos, hospitais, escritórios, túneis, usinas de energia, estradas, pontes, edifícios baixos e edifícios altos do país. Quando 
o trabalho está completo, os membros da LiUNA e aposentados continuam a viver, a jogar e a crescer nas suas comunida-

des, com a garantia de que a pensão é também... simplesmente a MELHOR!
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