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10  Magellan
Community Foundation
Este mês estivemos à conversa com Vitor Fonseca e 

Charles Sousa para sabermos mais novidades sobre 

esta instituição com raízes portuguesas que promete 

mudar a vida dos idosos lusodescendentes.

 20  São Paulo
100 anos de modernismo
Acompanhamos Manuela Marujo numa viagem pela 

maior cidade de língua portuguesa do mundo.

 32  Não há homem
sem mulher
Catarina Balça fala-nos da igualde de género e as difi-

culdades da mulher nos dias de hoje.

 42  Luis Sequeira
Este mês estivemos à conversa com o lusodescen-

dente que é um dos figurinistas mais bem sucedidos 

da indústria do cinema e que está nomeado pela se-

gunda vez para um Óscar.

56  IPMA
anunciam nomeações
Os International Portuguese Music Awards já fize-

ram as nomeações para a edição de 202. 

76   A guerra
Este mês, o aclamado autor português, fala-nos so-

bre o drama da guerra na Ucrânia.

78  Ser russo não é
ser dono de uma guerra
Fique a conhecer as consequências da guerra na 

vida de mulheres russas que vivem em Portugal.

86  Transtornos
da memória
Helena Rodrigues fala-nos sobre os problemas de 

memória e a abordagem da medicina tradicional 

chinesa a este problema.
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Comunidade portuguesa no Canadá
quer bater o Guinness World Records 
de Maior Dança Folclórica Portuguesa

A comunidade portuguesa no Canadá 
tem as tradições de danças folclóricas 
bem enraizadas e presentes. Foi esse o 

motivo que levou o Centro Cultural Português 
de Mississauga (PCCM) a organizar a tentati-
va oficializada pelo Guinness World Records 
de bater o recorde da Maior Dança Folclórica 
Portuguesa, no dia 5 de junho, pelas às 11:00 
horas. Para esse dia o PCCM planeou, para 
quem queira passar pelo recinto do clube, 
uma variedade de atividades, com arte ao 
vivo, ou seja, artistas que vão estar a fazer pin-
turas, entretenimento, sorteios, networking e 
outras surpresas. A data deste evento coincide 
com o início do Mês do Património Português 
no Canadá. O recorde atual está em 750 pes-
soas a dançar ao mesmo tempo o Vira, mas o 
objetivo é ultrapassar esse número, com cerca 
de 850 pessoas.

Para nos falar um pouco sobre esta iniciati-
va, convidámos Jorge Mouselo, presidente do 
PCCM e um dos oito diretores do comité para 
uma conversa, que amavelmente aceitou.
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Revista Amar: Jorge, conte-nos em que ponto estão os prepa-
rativos para a tentativa oficial do Guinness World Records?

Jorge Mouselo: Estão a correr bem, mas não posso dizer que 
estão fantásticos. Infelizmente, estamos um pouco atrasados, 
porque ainda não temos metade das inscrições que já contá-
vamos ter. Contudo, compreendemos que estamos a sair de 
uma pandemia que atrasou muita coisa, quer na vida das pes-
soas como no associativismo. Tanto que ainda não há nenhum 
rancho folclórico a ensaiar, quanto mais prontos para dançar. 
O que também temos visto é que a maioria das pessoas ainda 
não se junta. Nós temos feito os nossos contactos com o intuito 
de promover este evento e a resposta que temos recebidos é 
“se tu vais, eu vou”, mas isto é só palavra, porque quando não 
estamos juntos, a conversa é outra porque acabamos por nos 
esquecermos com os afazeres do dia a dia. Agora, conforme as 
coisas vão abrindo mais está-se a notar uma diferença e o nú-
mero de inscrições que estamos a receber é maior, incluindo 
grupos.

RV: Então, estamos no bom caminho?

JM: Há esperança que sim. A pandemia estragou muita coisa, 
mas espero que não estrague este sonho de bater o recorde. 
Como costumo dizer, quem tem fé vai longe.

RV: Tem havido uma certa confusão sobre este evento no seio 
da comunidade, que acha que esta tentativa é só para ran-
chos folclóricos, mas que de facto é para qualquer pessoa que 
queira participar, quer saiba dançar o Vira ou não. 

JM: Exatamente, é para todos e não importa idade. Podem vir 
sozinhos ou com grupos. Quem não souber dançar e falo por 
mim, que sou um deles… já dancei há muitos anos, mas hoje 
em dia nem por isso (risos), pode ir ver os vídeos que estamos 

a prepara com os passos. E isto é para todos que queiram par-
ticipar e não tem que ser luso-descendente, tanto que já temos 
inscrições de pessoas que não o são e torna-se bonito a união 
entre comunidades. 

RV: E tem havido inscrições de fora da GTA? 

JM: Tem. Sabemos que há três ranchos dos Estados Unidos que 
estão a tentar fazer um grupo, o Clube Português de Montreal 
também está a organizar um grupo e há outros. Portanto, todas 
estas pessoas - quer de ranchos, quer de associações – já come-
çaram a falar sobre a tentativa de bater o recorde entre si, e isso 
nota-se de uma semana para outra, quando recebemos emails, 
inscrições e telefonemas. Claro que preferíamos que nesta altu-
ra já tivéssemos mais inscrições.

RV: Como tem sido o apoio do associativismo português da 
Grande Área de Toronto?

JM: Estamos um pouco tristes pela falta de apoio que temos 
tido. Tenho o dito publicamente muita vez, que a comunidade 
portuguesa quando está unida é muito forte. Infelizmente, por 
causa de pequenos atritos que há na nossa comunidade, mas 
que não deveriam de existir, há quem faça um aproveitamento 
disso e amplifique as coisas para algo maior do que realmente 
são. Sou da opinião, de que as pessoas devem ser superiores e 
que saibam separar as coisas. Este evento não é só para a comu-
nidade portuguesa de Mississauga ou do Clube Cultural Portu-
guês de Mississauga ou do Rancho do Clube de Mississauga… 
isto é para toda a comunidade portuguesa e para quem queira 
participar! Por acaso fomos nós que tivemos a ideia, mas pode-
riam ser outros. E, o facto de termos um espaço nosso e enorme 
lá fora, facilita.

Créditos © Carmo Monteiro
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O PCCM vai realizar uma tentativa oficial do GUINNESS
WORLD RECORDS™ no dia 5 de junho de 2022.
Juntem-se a nós!

Comunidade.
Cultura.

Celebração.

GWR TENTATIVA OFICIAL
Maior Dança Folclórica Portuguesa

Entretenimento
Artistas locais
Comida & bebida
Prêmios do Sorteio

      E MUITO MAIS!

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.

Registe-se hoje!

RV: Este evento, depois de tudo que aconteceu por causa da 
pandemia, não deveria ser visto, pela comunidade, como 
uma motivação de união na comunidade portuguesa? 

JM: Na minha opinião, sim. Ainda para mais que isto é um 
evento mundial. 

RV: Qual é o objetivo de tentar bater o recorde existente em 
Portugal?

JM: É mostrar que os portugueses fora de Portugal também 
conseguem fazer coisas por Portugal.

RV: Os custos de um evento desta envergadura, são elevados 
e ter o espaço, já evita o aluguer… 

JM: Sem dúvida! Só para o Guinness World Records são 20 mil dó-
lares americanos e já tivemos que enviar uma parte deste mon-
tante, como depósito… seja realizado ou não, esse dinheiro já é 
deles. Nós também passámos pela pandemia e tivemos que pa-
gar as despesas desta casa, como todas as associações e, portanto, 
estamos a fazer um esforço muito grande para que isto dê certo.

RV: Quantas pessoas fazem parte do comité e quem são?

JM: Somos oito diretores: a Angie Câmara, Ricardo Santos, An-
gie Câmara Sr., Danny Araújo, Valerie da Silva, Andrew Câmara, 
Nancy Vieira e eu.

RV: Como vão fazer face às despesas?

JM: Inicialmente estávamos só a pensar pagar tudo com o va-
lor total das inscrições, 25 dólares por pessoa. Entretanto já te-
mos alguns patrocinadores.

RV: E quem são?

JM: Hoje posso dizer que temos o Sr. Manuel DaCosta… eu nem 
tenho palavras suficientes para agradecer o apoio que ele está 
disposto a nos “dar”! Desde do palco ao som, tudo. O Sr. Manuel 
é uma pessoa que aprecia e valoriza este tipo de eventos e en-
tende que isto é pela nossa cultura e para a comunidade portu-
guesa em geral. A LiUNA Local 183 e OPDC também gostaram 
muito e acharam uma ideia fantástica e também vão-nos pa-
trocinar.

RV: Sendo assim, provavelmente, deve sobrar dinheiro de-
pois de pagarem as despesas. Se esse for o caso, o que preten-
dem fazer com esse dinheiro?

JM: Seja qual for o montante que sobrar, nós vamos dividi-
-lo por três organizações comunitárias sem fins-lucrativos: 
Community Living Mississauga, Canadian Cancer Society e a 
Luso Canadian Charitable Society. Escolhemos estas organiza-
ções porque dão apoio a pessoas debilitadas ou que não têm, 
por qualquer razão médica, capacidades para dançar.



Benefit Plan Administrators Limited is a financial services company dedicated to 
providing leading edge professional administrative, custodial, consulting and Trust 
Management services needed by our clients today and into the future.

CUSTOMER SERVICE
ACCOUNTABILITY

INNOVATION

TORONTO
MISSISSAUGA
NORTH YORK
LONDON
HALIFAX
ST. JOHN’S



Benefit Plan Administrators Limited is a financial services company dedicated to 
providing leading edge professional administrative, custodial, consulting and Trust 
Management services needed by our clients today and into the future.

CUSTOMER SERVICE
ACCOUNTABILITY

INNOVATION

TORONTO
MISSISSAUGA
NORTH YORK
LONDON
HALIFAX
ST. JOHN’S

You provide the dream.
I’ll do the rest.
Selling homes in Canada + condos & villas in Portugal

Fernando Ferreira
Registered Realtor 

For a FREE home evaluation
or any real estate INFO call

416.528.4724
fernandoferreirasells@gmail.com  
fernandoferreira.ca



10 I Amar 

Magellan Community Foundation

O futuro dos nossos
idosos está também na sua mão

A Magellan Community Charities 
que vai ser erguido na 640 Lans-
downe Ave. em Toronto tem um 

grupo de luso-canadianos - e não só -, 
empenhados para que este projeto seja 
uma realidade em 2025. Para sabermos 
mais sobre os diversos comités, a Re-
vista Amar tem convidado diretores da 
Magellan Community Foundation e Cha-
rities para informar a comunidade por-
tuguesa a cerca de cada comité: função, 

competência e responsabilidade. Assim 
sendo, para esta edição convidámos Vi-
tor Fonseca, diretor do Comité de Opera-
ções, que gentilmente aceitou conversar 
connosco. Charles Sousa, Chair do Ma-
gellan Community Charities e membro 
do conselho administrativo do Magellan 
Community Foundation juntou-se à nos-
sa conversa para falar dos últimos acon-
tecimentos e de alguns desenvolvimen-
tos relativos ao projeto
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Revista Amar: Para quem ainda não o conhece, conte-nos 
um pouco de si…

Vitor Fonseca: Nasci e cresci em Lisboa, mas a minha fa-
mília é de Mangualde, distrito de Viseu, Beira Alta. Cheguei 
ao Canadá em 1976, depois do serviço militar e vivi sempre 
na área da North York e vivo na mesma casa há quase 40 
anos. No meu primeiro emprego no Canadá fui ajudante 
de empregado de mesa, mas praticamente tenho trabalha-
do no setor financeiro e imóvel desde que cheguei a este 
país. Também estudei uma série de coisas e tirei o mestra-
do em Gestão (Business and Administration) e Contabili-
dade (C.G.A.). Sou casado e tenho dois filhos. Reformei-me 
muito recentemente, contudo vou continuar a fazer con-
sultoria para duas companhias e vou continuar com o meu 
trabalho voluntário com a Magellan Community Charities.

RA: Como surgiu o convite para se juntar a este projeto?

VF: O convite surgiu, em 2019, através de um telefonema 
do Charles Sousa. O Charles falo-me do projeto e o ponto 
da situação da altura e perguntou-me se estava interessa-
do em ajudar. Eu vim cá a uma reunião e constatei que to-
dos os presentes eram pessoas capazes e empenhadas em 
levar o projeto a um bom porto e decidi juntar-me a eles. 

RA: Para além do grupo de trabalho, que mais o incenti-
vou a juntar-se?

VF: Para começar o projeto por si só, não é? Acho que é um 
projeto muito útil para a comunidade portuguesa e é um 
exemplo, para outras comunidades: como juntar cuidados 
prolongados e habitação acessível num só edifício. Como 
em meados de 2000 fui COO da Retirement Life Communi-
ties, uma empresa privada que criava e administrava casas 
de cuidados pronlogados, pensei que a minha experiência 
podia ser uma mais valia para a Magellan Community 
Charities. E, talvez até um pouco egoistamente, pensei que 
a minha sogra pudesse usufruir do lar, mas infelizmente, 
acho que ela vai precisar de ir para outro antes de 2025.

 

RA: Projetos desta envergadura, requererem muito in-
vestimento de “tempo pessoal”, principalmente no início. 
Uma vez que ainda estava no ativo, trabalhava a tempo-
-inteiro, tinha noção do quanto tempo ia dar? 

VF: Sim e não foi muito diferente do que pensava e estava 
à espera. O interessante é que, desde do meu envolvimen-
to, fiquei a conhecer muitas pessoas da nossa comunidade 
que não conhecia.

RA: O Vitor é responsável por um dos comités da Magel-
lan Community Charities. Fale-nos um pouco do Comité 
de Operações.

VF: A função principal do Comité de Operações é parti-
cipar na decisão de quem vai gerir o projeto no dia a dia 
quando estiver operacional. Nós organizamos e estrutura-
mos um processo de seleção para que quando recebêsse-
mos as candidaturas, pudéssemos escolher a empresa que 
seria melhor e a mais adequada na gestão dos Cuidados 
Prolongados. Dito isto, escolhemos a Responsive Health 
Management. Para além dos Cuidados Prolongados, tam-
bém assinámos outros contratos com esta empresa e já es-
tão a participar no planeamento e disposição do projeto. 

Quando estiver operacional, vamos ter que trabalhar com 
eles para que a gestão seja feita como nós esperamos que 
seja feita. 

RA: Porque é que escolheram concretamente esta empresa?

VF: Para além do orçamento, foi por causa da boa reputa-
ção que eles têm nesta área, o estilo de projetos que gerem 
são muito parecidos com o nosso e as pessoas… todas as 
pessoas que conhecemos naquela empresa transmitiram-
-nos que estavam muito empenhadas e, fundamentalmen-
te, dedicadas às casas que gerem para que as pessoas que 
estão lá tenham o tratamento correto e a melhor vivência 
possível e não tão focadas com quanto vão ganhar. Têm 
sido pessoas disponíveis para ouvir e para dar ideias.

RA: Mas é a primeira vez que a Responsive Health Mana-
gement trabalha com a comunidade portuguesa… 

VF: Sim, infelizmente a nossa comunidade nunca teve 
uma casa destas.

RA: E que tipo de informações estão a dar sobre a comu-
nidade portuguesa para que depois (no dia a dia) o traba-
lho deles seja apropriado aos nossos seniores?  

VF: Eles têm luso-canadianos na gestão e logo já têm al-
gum conhecimento da nossa comunidade, contudo eles 
têm falado com a Irene Faria e a Elizabeth Mendes, para 
perceberem quais são o tipo de pessoas que devem atrair 
para trabalhar nos Cuidados Prolongados quando chegar a 
hora das contratações.

RA: Porém, para que este projeto seja uma realidade é 
preciso aquela quantia base. Como está a correr a “Capi-
tal Campaign”? 

VF: É assim, já conseguimos um terço, mas isto com a pan-
demia não tem sido fácil e houve muitos atrasos. Contu-
do penso que agora, com o levantamento das restrições as 
coisas comecem a acontecer. (…) Obviamente, que o facto 
de nós não termos nada para mostrar também não ajuda 
e é mais difícil as pessoas fazerem donativos quando não 
veem para onde é que estão a doar. Reconheço que a tarefa 
de angariação de fundos, nestas circunstâncias não seja fá-
cil. Penso que assim que metermos a pá na terra as coisas 
vão melhorar.

RA: Charles, que novidades têm acontecido recentemente?

Charles Sousa: Nós temos estado a trabalhar na escolha de 
mais uma operadora que irá gerir a organização. Nós não 
queremos que sejam pessoas que só gerem os Cuidados 
Prolongados como uma instituição, nós queremos que a 
tratem como se fosse a sua casa, o seu lar e que receba bem 
as pessoas e onde elas se sintam bem-vindas. Vai ser um 
edifício único… com apartamentos, os cuidados prolonga-
dos e ainda um espaço comercial e comunitário no rés do 
chão com jardim.
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RA: Um edifício com muito espaço… 

CS: Sem dúvida. Vamos poder criar áreas de lazer ou áreas 
onde podemos manter com segurança “tesouros” da nossa 
comunidade, porque as pessoas têm coisas em casa que 
foram guardando durante anos e que não sabem o que 
fazer com elas e como a Magellan Community Charities 
vai ser para todos nós, comunidade portuguesa, podemos 
ter essas coisas em exposição para as pessoas verem. Da 
mesma forma que vamos ter um parque para crianças e 
programas escolares e para a juventude. Graças ao finan-
ciamento e às licenças que tirámos, este projeto tem uma 
sustentabilidade e longevidade de muitos anos, que vai 
proporcionar que se façam muitas memórias de alegrias, 
algumas memórias de dificuldades, falar das histórias dos 
emigrantes que chegaram durante estes anos todos e dos 
que vão chegando, etc. 

RA: Como falámos numa das edições anteriores, a Me-
trolinx está a arrendar o terreno, até junho, à Câmara de 
Toronto… 

CS: … certo e nós vamos receber parte da renda. Para o pro-
jeto, além deste dinheiro ainda temos outras bolsas e ou-
tros apoios. Temos a angariação de fundos, que tem sido 
toda feita dentro da nossa comunidade e é importante que 
se entenda que é um projeto dos portugueses para os por-
tugueses, não pertence a nenhum dos diretores! Nenhum 
de nós (conselho administrativo) é proprietário do proje-
to… isto é um projeto comunitário! E nós não saímos da 
nossa comunidade de propósito. Neste momento estamos 
à espera de mais uns donativos consideráveis, que nos vão 
dar a base e fundação do projeto e acredito que depois ou-
tros também farão doações.   

VF: Penso que, a partir do momento que as pessoas come-
çarem a ver as obras a iniciarem e acompanharem o cresci-
mento do edifício, vão estar mais recetíveis a juntarem-se 
a nós e divulgar o projeto entre si, porque vão ver o quanto 
este projeto é importante para a comunidade portuguesa e 
o primeiro do género, que pode servir de exemplo para as 
outras comunidades.

RA: E, entretanto, já há uma data para a Metrolinx sair 
do terreno?

VF: Ainda não há, mas também ainda nos falta uma licen-
ça, que está atrasada por causa da pandemia. O ideal se-
ria termos a licença e eles saírem, mas enquanto nós não 
a tivermos eles podem ficar porque estão a pagar renda, 
do qual vamos receber uma percentagem, aliás até podem 
ficar até à hora de começarmos a construção. (riso)

RA: E que licença ainda falta?

CS: É a licença municipal que permite o início de constru-
ção, inclusive tivemos uma reunião na Câmara recente-
mente e o projeto foi muito recebido e foi-nos dito que vão 
agilizar o processo para que a licença (Alvará) seja passada 
o mais rapidamente possível. Todas as outras licenças es-
tão aprovadas.

RA: Então o início das obras será no outono como estava 
previsto?

CS: Para já, sim. Nós temos tudo planeado ao pormenor. Ou 
seja, a Câmara deve rever o projeto até maio e estimamos 
que a licença seja aprovada em junho antes da Eleição, de-
pois deveremos ter a licença com as plantas entre julho e 
setembro e depois já podemos planear o início das obras. A 
correr tudo como planeado, abrimos em 2025.

RA: Quando se fala que a Magellan Community Charities 
tem sustentabilidade para muitos anos, a que se referem?

CS: A sustentabilidade refere-se ao contrato e as licenças 
que vêm do governo, que garantem a entrada de dinheiro 
para a manutenção por muitos anos… e estamos a falar de 
mais ou menos de 23 milhões de dólares por ano.

VF: E nós sabemos exatamente qual o valor que vai ser ori-
ginado como receita. Depois é só controlar as despesas de 
maneira que se possa dar os serviços com o dinheiro dis-
ponível. Não há dúvidas de que a receita vai lá estar.

RA: No passado houve outros projetos para a comunida-
de que não germinaram. Acha que isso pode criar alguma 
desconfiança à volta da Magellan Community Charities?

CS: A diferença entre este projeto e outros que já aparecer 
e desapareceram da comunidade portuguesa, é que este 
tem uma garantia, o contrato que temos com o governo. 
Não sei bem o que se passou no passado, o que sei é que 
nunca tivemos uma casa ou um lar na comunidade por-
tuguesa para dar aos nossos idosos. Também sei que cada 
ano que passa torna-se mais difícil e mais caro para cons-
truir. A única coisa que eu quero celebrar do nosso passado 
é a contribuição da nossa comunidade a este país e agora 
merecem ter o nosso apoio e é a nossa obrigação ajudar-
mo-nos mutuamente. Quando o meu pai chegou aqui, em 
1953, disse “há espaço para todos… para aprender, para 
trabalhar e para nos ajudarmos uns aos outros.” Esta aju-
da que estamos a dar aos outros é necessária para que nós 
todos possamos ter sucesso. Temos que ter orgulho de ser 
luso-canadianos.

RA: Sei que andavam à procura de um General Manager. 

CS: É verdade e já contratámos. O anúncio e apresentação 
oficial será feito brevemente. Posso adiantar que é luso-
-descendente, fala português e é qualificada para o cargo… 
estamos muito entusiasmados em tê-la connosco.

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

No Milénio Stadium pode encontrar semanalmente o va-
lor angariado atualizado.

Para dar o seu contributo, visite magellancommunitycha-
rities.ca 

ou contacte por email:  info@ magellancommunitychari-
ties.ca
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2293 St. Clair Ave W. 

(416) 762-4279

FAÇA JÁ A SUA RESERVA
E ENCOMENDA PARA A

PÁSCOA!
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A noite foi dedicada ao tema Las Vegas com Amor e ficou 
marcada por ser o primeiro evento deste ano de 2022. 
No sábado, dia 19 de fevereiro, o salão do Centro Cul-

tural Português de Mississauga, encheu-se (até ao limite da 
capacidade atual – 50%) de sócios e amigos do clube. 

A noite foi de celebração, e muito animada, não só pelo reen-
contro de todos, mas também porque foi a ocasião escolhida 
para ser apresentada aos sócios a nova Direção do Clube. Jor-
ge Mouselo, o homem que assumiu a difícil tarefa de interi-
namente ficar à frente do Clube depois da morte do anterior 
presidente, Tony de Sousa, foi agora apresentado como presi-
dente eleito. 

E nas primeiras palavras que dirigiu a todos os presentes na 
sala, não esqueceu o homem que considerou ser o seu grande 
mentor e que ainda hoje lhe dá força para ir para a frente. “É 
difícil estar aqui neste lugar. Apesar de tudo o que tem acon-
tecido nestes dois últimos anos, eu prometi que não ia falar 
em tristezas, prometi que não ia falar do passado, mas se não 
fosse o passado eu não estava aqui hoje. Hoje estou aqui gra-
ças a uma pessoa que todos vocês sabem quem é. Foi com a 
paixão dele, foi com o amor dele por esta casa que cheguei a 
esta posição. Eu sei que o que estou a fazer não o faço sozinho, 
aquilo que faço hoje é graças à luz que ele me deu. A força 
vem também de todos vocês, todos os que nestes anos de pan-
demia nunca abandonaram este clube, que colaboraram com 
o que podiam. Sem vocês este Clube hoje não existiria. É por 
isso que eu confio e tenho muita fé nestapDireção, nestes jo-
vens que nos acompanham.”

PCCM apresenta nova Direção e revela novidade
Carassauga vai voltar a ter as portas abertas
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É, pois, com a Direção que mistura a experiência com a for-
ça da juventude, que Jorge Mouselo vai trabalhar e o próxi-
mo evento vai acontecer muito em breve. O ânimo é grande, 
agora que estão a ser aliviadas as medidas restritivas impos-
tas pela pandemia, mas as cautelas continuam. Mouselo não 
esquece o histórico recente e prefere ser ponderado para não 
ser surpreendido. “Agora, a partir de 1 de março, as coisas vão 
mudar um bocadinho, vão ficar mais abertas, mas nós deci-
dimos pensar o futuro, mês a mês, semana a semana, porque 
já fomos “queimados” tanta vez, que já nem sabemos como 
andamos. Vamos começar com um baile normal no dia 9 de 
março, o Baile da Mulher (dia 8 de março é Dia Internacional 
da Mulher). Ainda vamos ter a limitação de 50% de capacida-
de, mas já podemos dançar.”.

O Carassauga é um dos eventos mais marcantes da região de 
Peel e Jorge Mouselo mostrou-se particularmente feliz com a 
revelação que nos fez, nesta conversa exclusiva com o Milénio 
Stadium – “como notícia em primeira mão posso revelar que 
na semana passada lançaram esta bomba em cima de nós: o 
Carassauga 2022, que era para ser virtual, vai voltar a ser pre-
sencial. Será nos dias 29 e 30 de maio e talvez o PCCM faça 
também a sexta-feira, como fazíamos antes. Estou muito con-
tente com esta decisão. Com o tempo apertado, infelizmente 
não vamos ter o artesanato vindo de Portugal, como sempre 

tivemos, mas eu e a Direção decidimos apoiar um pouco da 
nossa cultura portuguesa que existe aqui no Canadá. Temos 
muita gente com muito talento na nossa comunidade e temos 
ideias para trazer muita malta nova, juventude que tem mui-
to carinho pela comunidade portuguesa e pela sua cultura.”.

Para além do já anunciado evento promovido pelo PCCM, 
onde se vai tentar bater o recorde do Guiness de Maior Dança 
Folclórica, que acontecerá no dia 5 de junho, há já mais a ser 
preparado para este ano de retoma de alguma normalidade. 
“Em outubro/novembro vai acontecer mais uma atribuição 
do Community Spirit Award. Temos ainda que confirmar uma 
série de coisas, acertar a data e depois os media serão infor-
mados. Mas tenho a certeza de que será uma noite inesquecí-
vel. Vamos ter também a nossa Gala dedicada a Amália, ainda 
não sabemos quem será o fadista convidado, mas já estou a 
entrar em contacto com algumas pessoas para ver se consigo 
uma das duas fadistas que eu gostaria de ter cá. Só posso dizer 
que são duas grandes vozes, dois grandes nomes do fado, que 
nós merecemos ter entre nós.”

Ficamos à espera de mais novidades. 

Créditos © Carmo Monteiro
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F O T O G R A F I A  ©  C A R M O  M O N T E I R O
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 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
905.553.2600

9781 Jane St.
Vaughan

O PÁTIOO PÁTIO
ChurrasqueiraChurrasqueira

duas localizações diferentes
para o servir melhor

faça já a sua encomenda para a páscoa
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Bairro da Bela Vista, Rosewood Hotel
Créditos © Manuela Marujo
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São Paulo
100 anos de Modernismo

Um século depois da realização da memorável Semana de Arte Moderna, 
inaugurada no Teatro Municipal de São Paulo a 13 fevereiro de 1922, a 
cidade propõe-se festejar, durante todo o ano de 2022, os 100 anos de 

Modernismo, realizando eventos em espaços diversos da grande metrópole, 
sob formas artísticas variadas.
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Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Créditos © Manuela Marujo

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Créditos © Manuela Marujo

Mural Oscar Niemeyer
Créditos © Manuela Marujo

Casa das Rosas
Créditos © Manuela Marujo



Amar I 23

Tive a oportunidade de passar três dias em São Paulo, no pas-
sado mês de fevereiro, e partilhar dos festejos de orgulho na 
cultura, valorização de identidade brasileira, liberdade artís-
tica na seleção de temas nacionalistas nas obras de arte e na 
celebração da língua.

Quer na rua, com grafiteiros estimulados a colorir murais em 
viadutos, paredes e edifícios, quer nos espaços privados dos 
museus e galerias de arte, destaco algumas das obras/exposi-
ções que me ajudaram a compreender um pouco melhor os 
paradoxos desse Brasil do nosso imaginário, cuja realidade a 
maioria conhece mal.

Um mural gigantesco na Avenida Paulista retrata Caroli-
na de Jesus, a autora de “Quarto de Despejo: Diário de uma 
Favelada”. O nome desta carismática brasileira não me era 
desconhecido. No entanto, apreciar uma exposição sobre a 
sua história de vida no conceituado Instituto Moreira Salles 
(inaugurado em 2017) deu-me uma outra perspetiva e reco-
nhecimento do impacto da sua obra, a nível nacional e in-
ternacional.  O Instituto apresenta, paralelamente, uma ou-
tra mostra sobre a obra de Clarice Lispector – uma das mais 
reconhecidas escritoras brasileiras. Ver Clarice Lispector 
e Carolina de Jesus, duas escritoras com percursos e perfis 
diametralmente opostos, no mesmo espaço cultural, descon-
certa e obriga a uma reflexão séria sobre o passado e a atua-
lidade do país.

No Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) localizado no co-
ração histórico da cidade, as múltiplas salas dos cinco anda-
res desse belo edifício de fachada neo-clássica apresentam 
uma mostra de arte contemporânea intitulada “Brasilidade – 
Pós-Modernismo 2022” em que se destacam relevantes obras 
de arte de 51 artistas. São apresentadas pinturas, fotografias, 
desenhos, esculturas e instalações de artistas de diversas ge-
rações. Entre os consagrados estão Óscar Niemeyer, Adriana 
Varejão e Ernesto Neto, mas também jovens cujo reconheci-
do talento os levou àquele espaço privilegiado. Admirei em 
particular os trabalhos dos artistas Gê Viana, Nelson Leirner 
e Beatriz Milhazes pela irreverência, cores cativantes e de-
núncia da herança colonial. 

Mural Oscar Niemeyer
Créditos © Manuela Marujo

Casa das Rosas
Créditos © Manuela Marujo
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Exposição Carolina de Jesus, Instituto Moreira Salles
Créditos © Manuela Marujo

Exposição Carolina de Jesus, Instituto Moreira Salles
Créditos © Manuela Marujo

Exposição Carolina de Jesus, Instituto Moreira Salles
Créditos © Manuela Marujo

Cr Exposição Carolina de Jesus, Instituto Moreira Salles
éditos © Manuela Marujo
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Manuela Marujo
Professora Emérita da Universidade de Toronto

Não se pode ir a São Paulo sem visitar a Pinacoteca – um mu-
seu estadual, de entrada gratuita e o mais antigo da cidade 
(1897). Entramos na Pinacoteca, mesmo em frente à conheci-
da Estação da Luz, cujo edifício aloja o Museu da Língua Por-
tuguesa, para admirar obras dos mais consagrados artistas da 
Semana de 1922, tais como Cândido Portinari, Anita Mafaltti 
e Tarsila do Amaral, mas igualmente para se poder conhecer 
artistas estrangeiros como Miró, Rodin e tantos outros.

Desde 2018, a imensa Avenida Paulista sofre grande transfor-
mação, todos os domingos. Livre de transportes, essa grande 
artéria da cidade convida o público a caminhar e dá-lhe a 
possibilidade de admirar a arquitetura dos antigos casarões 
e palacetes, testemunhos de outra época, as igrejas de portas 
abertas, os edifícios modernos de arquitetos consagrados e os 
parques frondosos no meio dos arranha-céus. Visitei a Casa 
das Rosas (1928), passeei no frondoso Parque Siqueira Cam-
pos e admirei as coleções do Novo Centro Cultural da Federa-
ção da Indústria do Estado de São Paulo (FIEST), inaugurado 
em 2017. É fascinante descobrir, sem qualquer custo para o 
público, as salas de exposições. Naquele espaço de qualidade 
superior, aprende-se sobre os povos indígenas, flora, fauna, 
colonização, imigração dos vários povos e sobre o Brasil atual. 
É preciso escolher o que se pode admirar numa só visita ou 
então regressar mais vezes. Vi a exposição dedicada ao con-
sagrado artista Tunga, admirei desenhos de flores e animais 
da floresta amazónica e os originais do pintor Jean-Baptiste 
Debret, um dos primeiros estrangeiros que retratou os índios 
do Brasil.

A minha estadia em São Paulo não seria completa se não ti-
vesse ido ao teatro. Regina Braga, uma conceituada atriz brasi-
leira, apresentava no Teatro Unimed, a última representação 
da peça intitulada “São Paulo”. É uma ode à cidade, num mo-
nólogo de interpretação de uma colagem de textos, que conta 
a história desde a fundação da cidade em 1554, até aos anos 
setenta do século XX, com acompanhamento musical de ex-
celência.  

A nação brasileira tem uma identidade de que orgulhosamen-
te está cada vez mais consciente. Todas as iniciativas levadas 
a cabo neste ano de 2022 para festejar a “brasilidade” serão um 
passo em frente para um melhor conhecimento desse grande 
país e desse povo que tanto tem em comum com Portugal. 

Exposição Carolina de Jesus, Instituto Moreira Salles
Créditos © Manuela Marujo

Cr Exposição Carolina de Jesus, Instituto Moreira Salles
éditos © Manuela Marujo
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Pedro Sarmento Costa/EPA-EFE
Créditos: Direitos Reservados
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Os caretos de Podence
Um entrudo chocalheiro
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Créditos © A Oficina de artesanato de Luís Costa/Diário de Trás-os-Montes

Créditos © A Oficina de artesanato de Luís Costa/Diário de Trás-os-Montes

Créditos © A Oficina de artesanato de Luís Costa/Diário de Trás-os-Montes
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Os três dias de folia do Carnaval diferem de terra para terra. É uma épo-
ca de excessos num limbo entre o profano e o sagrado; um aconteci-
mento marcado sobretudo pela transgressão das normas convencio-

nadas na sociedade, subvertendo os papéis sociais de homens e mulheres.               

No dia 12 de dezembro de 2021, os Caretos de Podence celebraram a classifi-
cação de Património Imaterial da Humanidade pela Unesco em Bogotá, na 
Colômbia. Passados dois anos da consagração dos Caretos de Podence, urge 
divulgar a tradição deste Carnaval transmontano com raízes profundas em 
tempos imemoriais.    

Ao encarnar personagens diabólicas pretendem esconjurar os males da co-
munidade em praça pública, afastando os medos mais prosaicos, afirman-
do assim na ação uma luta entre o bem e o mal. Os discursos públicos de 
escárnio e mal dizer, publicitam aos olhos de todos as maleitas que padece 
a aldeia apontando as soluções para os problemas alvitrados.

O Carnaval rural corre o risco de ser industrializado perdendo a sua genui-
nidade ao ser patrimonializado com a obtenção do reconhecimento nacio-
nal e internacional, sendo considerado Património Imaterial da Humani-
dade. Contudo, as suas características únicas tornam-no quase inimitável 
pelo conjunto de adereços e pela rusticidade indissociável desta figura mis-
teriosa - O Careto.  

Os Caretos usam Máscaras rudimentares, feitas de couro, madeira ou o vul-
gar latão, pintadas de vermelho, preto, amarelo ou verde, onde sobressai o 
nariz pontiagudo. A cor é também um dos atributos mais visíveis das suas 
vestes feitas de colchas franjadas de lã vermelha, verde e amarela, com en-
fiadas de chocalhos à cintura e bandoleiros com campainhas. Da sua indu-
mentária, faz também parte um cajado que os apoia nas correrias e saltos.

Como um ritual profano e carnal, o que move os Caretos é apanhar as ra-
parigas solteiras para as chocalhar. Literalmente o Careto não pode ver um 
rabo de saia. Ao Careto tudo é permitido por estes dias de Entrudo, pois ele 
assume uma dupla personalidade. Os indivíduos ao colocarem a máscara 
e ao vestirem o fato colorido, tornam-se criaturas vigorosas e misteriosas. 
Incorporam uma energia transcendental, algo de mágico e forças sobrena-
turais ocultas, ganhando estas personagens a imunidade interdita a outros 
mortais. 

A antiguidade e originalidade desta tradição, cheia de cor e som e a vontade 
das gentes de Podence em preservar estas figuras, fizeram dos Caretos per-
sonagens famosas para lá dos limites da aldeia.

Neste ritual carnavalesco de Podence, os mascarados decretam a boémia, 
o riso o excesso.  

Avizinhando-se o período de privação da Quaresma, durante três dias, nas 
aldeias e vilas na região de Podence, os Caretos saem à rua num autênti-
co alvoroço chocalheiro, procurando as mulheres, novas e velhas, para as 
chocalharem e assumirem-se como donos dos espaços públicos e até dos 
privados, que invadem com matreirice, cumplicidade dos seus moradores. 
Os Caretos de Podence como sedutores e misteriosos natos, alimentam as 
histórias à lareira, onde o fantástico, a imaginação e a fantasia dos tempos 
idos perpetuam na tradição oral e franqueiam a entrada no mundo dos so-
nhos. Por três dias do ano, os homens são crianças e quem mais brinca mais 
poder tem.

Parte integrante deste entrudo chocalheiro são os pregões casamenteiros, 
os alvitreiros em substituição dos sacerdotes acompanhados de uma nu-
merosa turba de acólitos, colocados em pontos altos da aldeia anunciam os 
“casamentos” de todos os solteiros da terra. Munidos de embudes (grandes 
funis usados para verter o vinho para as pipas), para amplificar a sua voz 
e que ao mesmo tempo a distorcem, para impedir o reconhecimento dos 
leitores dos proclames falsos.  

Numa encenação teatral pura, esta sátira pública funciona mais como pre-
texto para se poder dar livre curso à critica, mas com um único fim a al-
cançar, aproximar as raparigas e os rapazes dos seus pretendentes. Estas 
uniões nunca irão verificar-se pelo ridículo que o “casal” anunciado envol-
ve. O mais importante do pregão casamenteiro permite que se possa falar 
de tudo e de todos, num ambiente de uma certa permissividade, em que 
tudo é permitido e consentido pela comunidade. Como diria o dramaturgo 
Gil Vicente, “Rindo se castigam os costumes”. Esse momento singular serve 
de escape e de purificação social que a comunidade conserva como absolu-
tamente necessário à sua boa saúde social. 
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Créditos © A Oficina de artesanato de Luís Costa/Diário de Trás-os-Montes

Créditos © A Oficina de artesanato de Luís Costa/Diário de Trás-os-Montes

Créditos © A Oficina de artesanato de Luís Costa/Diário de Trás-os-Montes
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Palhas, alhas leva-as o vento! 

Oh, oh, oh... 

Aqui se vai formar e ordenar um casamento. 

Oh, oh, oh... 

E quem é que nós havemos de casar? 

Tu o dirás. 

Há-de ser a Maria Pita que mora no bairro do Castelo. 

Oh, oh, oh... 

E quem é que nós havemos de dar para marido? 

Tu o dirás. 

Há-de ser o João da Rua que mora lá em baixo no Porto. 

Oh, oh, oh... 

E que nós havemos de dar de dote a ela? 

Tu o dirás. 

Há-de ser uma máquina de costura 

porque ela é uma boa costureira. 

E que é que nós havemos de dar de dote a ele? 

Tu o dirás. 

Há-de ser uma terra ao Souto 

para que não saia um de cima do outro 

enquanto for Inverno.

Uma viagem até Podence na época do Carnaval ou noutra altura, a Casa 
do Careto vale uma visita demorada, a sua criação nasceu da vontade de 
perpetuar a história dos Caretos, a sua identidade, os registos que acerca 
deles fizeram os guardiões desta tradição secular.  Com o apoio da Câmara 
Municipal de Macedo de Cavaleiros, foi inaugurada, a 22 de fevereiro de 
2004, a Casa do Careto. 

Em Exposição Permanente, podemos encontrar telas da pintora Graça Mo-
rais e de Balbina Mendes e outros artistas da região, fotografias de António 
Pinto e Francisco Salgueiro, algumas publicações, os Fatos, os Chocalhos, as 
Máscaras e toda a indumentária destas figuras sedutoras e enigmáticas…. 
Encontramos ainda os únicos seres que os Caretos respeitam nas suas tro-
pelias, gritarias, chocalhadas: as Marafonas

Um carnaval genuíno que estimula a economia local, alimentada pela tra-
dição do entrudo chocalheiro o artesanato floresce.

O entrudo chocalheiro como também é conhecido, faz-me lembrar o carna-
val na beira, baixa onde as mulheres se vestem de homem e por sua vez os 
homens de mulher. Cada entrudo ganha coragem para sair à rua disfarçando 
o andar e a postura, para não ser reconhecido pelos populares. Assim, velhos 
e novos, vestidos com roupas garridas cumprem a tradição carnavalesca de 
brincar ao Carnaval, quebrando a monotonia dos dias frios de fevereiro.   

Carlos Cruchinho
Licenciado no ensino da História e Ciências Sociais



Não há homem
sem mulher

Créditos: Direitos Reservados



Ser mulher nunca me abrandou. Nunca me tirou o ritmo 
nem o sono. Sou, no entanto, consciente das absurdas e 
antiquadas desigualdades de género, sou conhecedora 

das diferenças vincadas a nível profissional, concretamente 
nos cargos atribuídos e salários pagos. Tenho perfeita noção 
que o coro masculino tem mais vozes que o feminino. 

No entanto, talvez por ter sido criada por dois grandes ho-
mens, tive o privilégio de crescer com uma coroa na cabeça 
que me indicava sempre que o meu caminho nunca seria 
mais curto que o de um homem, só porque sou mulher. Nem 
nunca deixei que me fizessem sentir menos por ser mulher. 
Talvez por ter também crescido a admirar uma guerreira sem 
medo da vida.

Acho que muitas mulheres são oprimidas por uma sociedade 
que lhes vendeu a ilusão de que o seu lugar é, inevitavelmen-
te, abaixo de qualquer pessoa do género masculino. É preciso 
alguma pujança para se ter uma conversa controversa olhos 
nos olhos com um homem - sei disso. Talvez pela ideia de que 
eles são mais fortes, os protetores, os donos. Mas eu sou dona 
de mim e enquanto viver serei dona do medo que não dei-
xo que me assalte. Respeito e vou sempre respeitar o outro 
- seja ele homem ou mulher; seja ele um trabalhador de salá-
rio mínimo ou um ceo de uma empresa. Mas se há coisa que 
não vou permitir (nunca) é que me olhem de forma diferente 
porque sou mulher. Já basta que não me levarem a sério por 
parecer 10 anos mais nova do que sou. Mas por ser mulher… 
jamais permitirei. No fundo, com um olhar bem focado e um 
sorriso muito sarcástico, provavelmente qualquer homem 
que me tentasse intimidar sentir-se-ia ridículo. Não me ima-
gino sequer numa posição de conflito de géneros, porque não 
saberia dar esse palco a quem me tentasse colocar numa si-
tuação dessas.

Acho que todas nós, mulheres, devíamos ter mais essa ati-
tude de serenidade para que não nos afrontem. Só nos vão 
afrontar se mostrarmos que essa possibilidade existe. Pode-
mos até sentir inseguranças, mas tentemos ao máximo que 
não percebam a nossa fragilidade emocional, tantas vezes 
mais carregada do que a de um homem, para que assim se 
evite que se apoderem de nós. 

Quanto a mim, vou fazer o melhor que souber para que o 
homem ao qual dei vida, nunca - em momento algum - trate 
uma mulher com desprezo ou de forma inferior. 

Há homens que se esquecem que para nascerem, tiveram de 
sair de dentro de nós, mulheres. Se não há homem sem mu-
lher, porque haveremos nós de nos sentir menores quando 
somos precisamente nós quem lhes damos a possibilidade de 
viver?

Não sou extremista, odeio extremismos, mas sou sim femi-
nista e acho que todos os homens, que se dignem de o ser, 
também deviam levantar essa bandeira.

Catarina Balça
MDC Media Group
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Empoderamento 
feminino

É provável que, com o aumento dos debates sobre diversidade e in-
clusão nos últimos anos, já se tenha deparado pelo menos uma 
vez com estas palavras: empoderamento feminino. Mas sabe o 

que elas realmente significam?

O empoderamento feminino diz respeito a incentivar cada mulher a 
encontrar dentro de si o seu valor. É reconhecer e fortalecer o papel 
das mulheres na sociedade. O empoderamento feminino é um dos pi-
lares do feminismo e é fundamental para desenvolver uma sociedade 
mais justa e igualitária entre os géneros. Uma mulher empoderada co-
nhece-se a si mesma, conhece as suas vontades, os seus limites, o seu 
corpo, planos e sonhos. Durante o processo de empoderamento, a mu-
lher aprende ainda a respeitar as diferenças físicas, culturais, raciais e 
sociais de forma a valorizar outras mulheres. Assim, o empoderamento, 
ao ser posto em prática, contribui para o aumento da auto-estima femi-
nina e para uma vida melhor entre as mulheres.

Precisamente a pensar numa sociedade mais igualitária no âmbito da 
economia, política e no dia a dia, a ONU (Organização das Nações Uni-
das) criou os Princípios do Empoderamento Feminino. São eles:
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Liderança
Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de género. Ou 
seja, que as escolhas dos líderes em uma organização sejam justas e 
igualitárias.

Igualdade de oportunidade, inclusão e não 
discriminação
Incentivar o tratamento igualitário entre os géneros. Homens e mu-
lheres devem ser tratados de forma justa no trabalho com o mesmo 
respeito, incentivos e benefícios.

Saúde, segurança e fim da violência
Garantir a segurança e o bem-estar dos homens e mulheres no mer-
cado de trabalho.

Educação e Formação
Promover a educação e a capacitação profissional entre as mulheres.

Desenvolvimento empresarial
Apoiar o empreendedorismo feminino através da escolha dos forne-
cedores.

Liderança Comunitária
Promover políticas voltadas à comunidade e ao ativismo social para 
promover a igualdade de género.

Acompanhamento, medição e resultado
Incentivar as empresas e organizações a gerar relatórios sobre os pro-
gressos em busca da igualdade de género.

Ao seguir esses princípios, as instituições estarão a contribuir para o 
empoderamento feminino. Nesta caminhada, é importante lembrar 
que a melhor arma é a educação. Muitas estudiosas e escritoras reali-
zaram trabalhos e pesquisas ou contaram as suas experiências no que 
diz respeito a este tema. Existem hoje inúmeros livros que nos podem 
ajudar a compreender o empoderamento e como se tornar uma mu-
lher empoderada. Os livros abordam um grande leque de tópicos, des-
de ensinar crianças a ser feministas até empoderar mulheres negras. 
Deixo-vos três sugestões de livros que todas mulheres deveriam ler 
para reconhecer sua voz, o seu espaço e a sua importância no mundo.

Mulheres que Correm com os Lobos
de Clarissa Pinkola Estes

Neste livro encontramos lendas, contos populares e histórias inter-
culturais de grande riqueza, que vão ajudar as mulheres a restabele-
cerem os elos com os atributos visionários, saudáveis e selvagens da 
sua natureza instintiva. A autora fala de como existe no interior de 
cada mulher uma força poderosa, feita de bons instintos, de uma cria-
tividade apaixonada e de um conhecimento imemorial. É a “Mulher 
Selvagem”, a representação da natureza instintiva da mulher. Através 
das histórias e narrativas contidas neste livro recuperamos, aprecia-
mos, amamos e compreendemos o divino feminino.
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Telma Pinguelo
MDC Media Group

Eu, Malala
de Malala Yousafzai 

É importante lembrar que em alguns países do mundo as 
mulheres ainda não têm direito à educação, às suas esco-
lhas ou sequer à liberdade. Este livro conta a história de 
Malala Yousafzai, que tinha apenas dez anos quando os Ta-
libãs tomaram o controlo da região onde vivia. A defender 
os valores em que acredita, Malala lutou pelo seu direito à 
educação sob o regime talibã e por essa causa quase perdeu 
a vida em 2012, quando foi baleada ao regressar a casa na 
carrinha da escola. Hoje, ela é um símbolo do protesto pa-
cífico e a pessoa mais jovem de sempre a receber o prémio 
Nobel da Paz. Esta edição dá-nos a conhecer a sua história e 
faz-nos acreditar na esperança de uma pessoa poder inspi-
rar a mudança na sua comunidade e no mundo.

Sejamos Todos Feministas
de Chimamanda Ngozi Adichie

O que é que o feminismo significa hoje em dia? Neste ensaio 
pessoal, Chimamanda Ngozi Adichie apresenta uma defini-
ção única do feminismo no século XXI. A escritora parte da 
sua experiência pessoal para defender a inclusão e a cons-
ciência nesta admirável exploração sobre o que significa 
ser mulher nos dias de hoje. Um desafio lançado a mulheres 
e homens, porque todos devemos ser feministas.
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Isabela Figueiredo nasceu em Lourenço Marques, Moçambi-
que, hoje Maputo, em 1963. Após a independência de Moçam-
bique, em 1975, rumou a Portugal, incorporando o contingente 
de retornados. Foi jornalista no Diário de Notícias e é professo-
ra de Português. Estudou Línguas e Literaturas Lusófonas, So-
ciologia das Religiões e Questões de Género. Publicou os seus 
primeiros textos no extinto suplemento DN Jovem, do Diário 
de Notícias, em 1983.

É autora de Conto É Como Quem Diz (Odivelas: Europress, 
1988), novela que recebeu o primeiro prémio da Mostra Portu-
guesa de Artes e Ideias, em 1988, e de Caderno de Memórias 
Coloniais, cuja primeira edição data de 2009. Escreve regular-
mente no blogue Novo Mundo. Desenvolve workshops de es-
crita criativa e participa em seminários e conferências sobre 
as suas principais áreas de interesse: estratégias de poder, de 
exclusão/inclusão, colonialismo dos territórios, géneros, corpo, 
culturas e espécies.

Língua Portuguesa

Fontes: Wikipedia, FNAC, Wook
Fotografia: DR

Isabela
Figueiredo
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Sinopse
Maria Luísa, a heroína deste roman-
ce, é uma bela rapariga, inteligente, 
boa aluna, voluntariosa e com uma 
forte personalidade. Mas é gorda. E 
isto, esta característica física, inco-
moda-a de tal modo que coloca tudo 
o resto em causa. Na adolescência so-
fre, e aguenta em silêncio, as piadas e 
os insultos dos colegas, fica esqueci-

da, ao lado da mais feia das suas cole-
gas, no baile dos finalistas do colégio. 
Mas não desiste, não se verga, e vai 
em frente, gorda, à procura de uma 
vida que valha a pena viver.

Este é um dos melhores livros que 
se escreveu em Portugal nos últimos 
anos.

Obra Literária

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

“A GORDA”
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Luis Sequeira
Luis Sequeira nasceu em Toronto, no Canadá. A mãe 

portuguesa de Lisboa com raízes em S. João de Lou-
re, Albergaria-a-Velha, Aveiro, alinhavou-lhe o per-

curso de vida. Por entre linhas, agulhas e dedais o peque-
no Luis crescia enquanto a mãe fazia os seus trabalhos 
de costura em casa (lembrando os tempos em que, ainda 
em Lisboa, trabalhava no seu próprio atelier), depois de 
chegar do seu trabalho num hospital de Toronto. Como 
qualquer mãe que sonha com o melhor futuro para o seu 
filho, a mãe de Luis Sequeira tinha o sonho de o ver con-
tabilista, mas os carrinhos de linhas já lhe tinham ocu-
pado o espaço do “quando for grande quero ser”… e, na 
verdade, o seu destino estava traçado: tornou-se um De-
signer de Moda e trabalhou, durante vários anos, como 
estilista. Como chegou a um dos figurinistas mais bem-
-sucedidos da indústria do cinema é outra história que 
deixamos para o próprio vos contar.

Nomeado pela segunda vez para um Óscar, agora com o 
Guarda-Roupa do filme Nightmare Alley - O Beco das Al-
mas Perdidas”, de Guillermo del Toro, Luis Sequeira está 
também na corrida para o prémio de Costume Designers 
Guild Award-Period Film, BAFTA, Critics´Choice Movie 
Award e CAFTCAD-Best Costume Design in Film Period 
com o guarda-roupa do mesmo filme. Em 2018, com o fil-
me The Shape of Water - A Forma da Água, Luis Sequeira 
recebeu várias nomeações nas diversas associações para 
o Guarda-Roupa, conquistando o prémio Costume Desig-
ners Guild Awards-Excellence in Period Film e, em 2019, 
o prémio no CAFTCAD-Best Costume Design in Film Pe-
riod, Associação do qual foi presidente entre 2008 e 2013. 
Apesar de todo o sucesso e reconhecimento, Luis Sequei-
ra mantém os pés bem assentes no chão e continua a 
“vestir” um manto de humildade e simpatia. Diz que vai 
de “passeio” à cerimónia de premiação dos Óscares, cons-
ciente da importância que isso tem, mas também reco-
nhecendo o mérito e valor dos seus concorrentes.

... no fim, deu tudo certo
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Luis Sequeira

Créditos © Luis Sequeira
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Revista Amar: Que memórias tem da sua infância 
em Toronto? A sua família vivia as tradições por-
tuguesas no Canadá?

Luis Sequeira: Lembro-me muito bem de ir ao Jar-
dim Zoológico e ir fazer as compras na área da Au-
gusta com os meus pais aos fins de semana. Tam-
bém me lembro de estar debaixo da mesa, aos pés 
da minha mãe enquanto costurava. Que mais? Ah! 
Brincar na rua como todas as crianças brincavam 
antes da internet.

RA: Apesar de ter nascido em Toronto o Luís tem 
um português muito bom. A aprendizagem da lín-
gua portuguesa foi feita em casa, com a família 
ou frequentou a escola portuguesa?

LS: Veio principalmente de casa, pois a minha mãe 
falava sempre em português comigo, mas andei na 
escola portuguesa à noite durante 4 anos… e bal-
dei-me algumas vezes à escola (riso).

RA: E gostava da escola ou “fugia” por não gostar?

LS: Eu fugia algumas vezes por causa da matemá-
tica. Se já tinha matemática na escola inglesa, para 
quê precisava de mais na escola portuguesa?

RA: E o que fazia durante esse tempo?

LS: Ia ao cinema. Saia da escola para ver um filme e 
chegava a casa à hora que deveria chegar se tivesse 
ido para a escola. (risos)

RA: Sei que mantém uma ligação forte a Portu-
gal. O que mais o atrai no país de origem dos seus 
pais?

LS: Eu tenho muitas memórias da minha infância 
de quando ia ver a minha avó à aldeia, muito rural 
perto de Aveiro… com estradas antigas, vacas e bois 
e todo o que era diferente de viver no Canadá. Por 
acaso não íamos muita vez a Portugal, mas nas ve-
zes que fomos fiz muito boas memórias e Portugal 
ficou sempre no meu coração, tanto que decidi tirar 
a dupla nacionalidade.  

RA: Consegue imaginar-se a viver um dia em Por-
tugal? 

LS: Bom, o meu plano é passar meio ano lá e meio 
ano cá! Já estou a procurar casa em Portugal e a 
preparar coisas nesse sentido… vamos ver como a 
vida corre.

RA: Já está a pensar na reforma… 

LS: … (riso) é isso e a reforma não se prepara de hoje 
para amanhã.

RA: E nesse tempo que pensa passar em Portugal, 
o que espera lá encontrar? E porquê meio ano?

LS: Digamos que quero lá passar o inverno, por-
que não gosto do inverno no Canadá. Como gosto 
de jardinar, gosto mais de ver a paisagem verde do 
que a paisagem morta. 

RA: Quando recomenda visitas a Portugal (sei que 
já o fez algumas vezes a amigos) o que é que des-
taca? Quais são os argumentos que usa para con-
vencer alguém a fazer umas férias em Portugal?

LS: Eu digo que é um país lindíssimo… pequenino, 
mas que tem uma paisagem variada e completa, 
com praias, cidades e aldeias lindas. Também falo 
que o Norte e o Sul são muito diferentes, mas que 
as pessoas são fantásticas e simpáticas e se chegas 
lá sem falar ou a tentar falar português as pessoas 
abrem as portas… Falo do sol, do mar e da qualida-
de de vida.

RA: E eles depois visitam Portugal?

LS: Eles vão! E estão sempre a pedir-me informa-
ções ou a perguntarem-me para onde é que acho 
que eles devem ir. Neste momento, pós-pandemia, 
nem sei como as coisas estão por lá… vou ter que 
ir lá ver!

RA: Sei que passava alguns meses por ano em 
Portugal. O que procura lá? Paz?

LS: Sim… paz. Sabes, quando acabo um trabalho e 
vou para Portugal, ao fim de 2 ou 3 dias de lá estar 
ficou relaxado. Já se sabe que à volta de uma casa 
na aldeia, ao fim de uns meses ou anos, crescem sil-
vas e outra vegetação e quando vou lá passo muitos 
dias no jardim e lembro-me muito bem que só dou 
conta que está a ficar tarde porque começa a ficar 
escuro, no verão mais tarde e no inverno mais cedo, 
claro. Passo horas e horas no meu jardim a limpar, a 
ver ou a cortar as flores que é uma coisa que gosto… 
que adoro mesmo e a respirar o ar puro.

RA: Quando em pequeno via a sua mãe trabalhar 
na costura já sentia que seria por aí que o seu ca-
minho profissional ia seguir?

LS: Eu tenho uma memória muito viva desse tem-
po. A minha mãe tinha frasquinhos individuais 
com perolas e cristais de várias cores… pretos, dou-
rados, prateados, etc. e eu não gostava de os ver 
separados e eu misturava-os… (risos) e ela ficava 
doida com isso. Também me recordo de uma vez, 
no tempo do G.I. Joe, em que decidi fazer uma capa 
e cortei uma sai dela… uma capa do estilo dos estu-
dantes de Coimbra. Cortei a pobre da saia toda e lá 
me amanhei a fazer a capa… depois disso a minha 
mãe disse “olha, se queres fazer alguma coisa vai 
àquela caixa que tens lá tecidos.”

RA: Mas a sua escolha de profissão não foi muito 
do agrado da sua mãe, que preferia que seguisse 
contabilidade… 

LS: Sim, ela preferia que eu fosse contabilista ou 
advogado, qualquer coisa deste género. Ela dizia 
“eu não entendo como gostas disto (costura)” e eu 
respondia “a sério, mãe? Vê lá?”… nos anos 70, ela fa-
zia-nos as roupas quando íamos viajar e isso estava 
muito presente no meu crescimento.
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RA: Depois do curso de Design de Moda feito, qual 
foi o seu percurso até chegar ao mundo do cinema?

LS: Ainda andava no curso e precisava de um ate-
lier e decidi abrir um com uma loja… e assim fazia 
as duas coisas, podia ter os clientes e vender rou-
pas e trabalhar no atelier na parte de trás. Abri o 
atelier na Queen Street West, perto da Ossington 
Avenue, nesse tempo ainda não era uma área chi-
que. (risos) Durante esse tempo que estive lá, apa-
receram outros estilistas canadianos novos que me 
iam mostrar a roupa deles e fazíamos uma coleção 
no fabrico e trabalhava com eles e ia à escola ao 
mesmo tempo. Um dia uma senhora, que compra-
va roupa para filmes, entrou na loja e que se apai-
xonou pelas roupas e ficámos amigos. Entretanto, 
ela disse-me “tens as roupas, uma linha, uma loja e 
tanta energia, que devias tentar entrar na indústria 
de filme”, mas eu não fazia a pequena ideia do que 
era isso…

RA: … e nem como se entrava…

LS:  … exato! Nesse tempo a indústria era muito fe-
chada. Mas o que aconteceu foi que, durante um 
ano, andei a falar com pessoas e ao fim desse ano, 
recebi um trabalho de formação com uma equipa 
de três pessoas e aprendi tudo sobre tudo… desde 
do que era a indústria de filme, como pintar roupas 
para parecerem velhas e como conduzir a carrinha 
do guarda-roupa que, na época, era pequena. A par-
tir dai comecei a trabalhar em todas as posições 
que havia nesse departamento até chegar a ser um 
figurinista. Depois foram anos e anos a trabalhar 
para a televisão, que me prepararam para estes pro-
jetos maiores e importantes. 

RA: Essa formação foi em Toronto ou nos E.U.A.?

LS: Foi aqui, em Toronto.

RA: E como chegaram os convites de Hollywood?

LS: Bom, os convites de Hollywood têm sido sem-
pre… vamos dizer, de trabalhos que são feitos mais 
ou menos em Toronto, ou seja, eles vêm cá filmar. 
Mas, tudo começou depois de 15 anos a trabalhar 
como figurinista, quando um amigo meu me disse 
que “tenho uma amiga que vem fazer um filme e 
precisa de um figurinista como ajudante” e pergun-
tou-me se eu queria fazê-lo. Ora, primeiro fiquei 
naquela de “eu sou um figurinista! O que é que eu 
vou fazer como ajudante?”, mas ao mesmo tempo 
eu queria fazer esse filme. Então, fui e fui ajudante 
dela e aprendi imenso! Não só aprendi o processo 
de outra figurinista, como também ficámos amigos 
até hoje. Ainda recentemente, em Los Angeles, es-
tivemos juntos a jantar e passámos horas e horas 
a falar. Depois desta experiência, voltei a repeti-la 
mais três vezes e tenho que dizer que foi funda-
mental para eu chegar onde cheguei, por várias ra-
zões: nunca poderia pagar por estas experiências…  
sentir, ouvir, ver outros figurinistas a trabalhar, 
como tratam os atores e os produtores ou como é o 
processo artístico e tê-los agora como amigos e que 
me abriram muitas portas com outros figurinistas e 
produtores. Tem sido um “win-win”.

RA: Como pensa um guarda-roupa de um filme? A 
sensação que dá a quem está de fora é que o Luís 
tem, de certo modo, que se transpor para a época 
e ambiente do filme e, ainda por cima, encarnar 
as personagens. É assim? 

LS: É claro que, o guião é fundamental e depois de o 
receber, faço uma pesquisa intensa e começo a ver 
coisas… é quase como naquele filme “A Beautifull 
Mind”, eu vejo uma coisa que me diz que tem que 
ser parte do filme e como podes calcular, quan-
do ando à procura intensamente e, por exemplo, 
quando vejo mais de 100 coisas por hora ou por dia 
acontece uma coisa quase espiritual… e quando 
começo uma peça aparece um tecido, uns brincos, 
uns sapatos e visualizo tudo e começo a pensar 
como posso combinar as coisas ou penso onde vou 
meter as coisas. Os filmes são grandes e tenho que 
procurar as peças todas para incluir nas ideias que 
tenho desde dos tecidos aos botões, sutiãs, grava-
tas… tudo, é mesmo tudo.

RA: É tudo feito de raiz?

LS: Pelo menos 90% das peças são feitas de raiz por 
mim e pela minha equipa.

RA: Então, os figurinistas são os primeiros a ler o 
guião, mesmo antes dos atores. 

LS: Sim e muitas vezes ainda nem se sabe que são 
os atores do filme. As vezes posso saber de ante-
mão quem é um dos protagonistas, mas por norma 
não se sabe

RA: Quer dizer que quando começa, não sabe as 
medidas das pessoas que vai vestir…

LS: … não, não sei.

RA: Quanto tempo demora esse processo, desde 
do momento que recebe o guião ao primeiro dia 
de rodagem?

LS:  Pelo menos 13 semanas, mas muitas vezes é 
mais… são 3 meses e pouco.

RA: Mas isso não é pouco tempo para trabalhar 
num guarda-roupa?

LS: É muito pouco tempo! E por isso não podemos 
e nem conseguimos acabar tudo antes de começa-
rem as filmagens. Nós vamos fazendo consoantes 
as cenas que vão sendo filmadas, ou seja, saber o 
que vai ser filmado para a semana que vem e pro-
curar e fazer as peças… se eu tivesse que fazer o 
guarda-roupa completo até ao primeiro dia, punha-
-me a chorar numa esquina do quarto.(risos)  

RA: E o que é que acontece com o guarda-roupa 
depois?

LS: Os estúdios levam tudo e penso que depois 
vendem ou alugam a outros… não sei, isso depois 
é com eles. 
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RA: O “Shape of Water” foi o seu primeiro trabalho pre-
miado?

LS: De cinema, sim. Mas antes disso, em televisão (CBC), foi 
o “Being Erica”.

RA: O facto de ser um figurinista premiado e nomeado 
para os prémios mais relevantes da indústria cinemato-
gráfica facilita-lhe a vida ou acrescenta-lhe mais respon-
sabilidade?

LS: Mais responsabilidade, mas tenho que te dizer que é 
mais em Portugal do que aqui, porque sempre que vou lá 
as pessoas dizem-me constantemente “opá, vi os Óscares 
e não ganhaste… o que aconteceu?”. Eu só posso dizer que 
faço o meu melhor. Sou a pessoa mais dura comigo mesmo 
e não preciso de pressão dos outros.

RA: O trabalho de criação é, normalmente, muito solitá-
rio. É também assim no seu caso?

LS: No início, gosto de estar sozinho… mas tenho que ser 
sincero, o processo é enorme e muitas vezes até digo que 
não sou o figurinista, mas sim o “decididor” porque tomo 
as decisões. Tenho a minha equipa, algumas pessoas com 
mais experiência em certas áreas e apesar de eu pensar 
em muitas das coisas, não tenho tempo para pensar em 
cada pequeno detalhe ou fazer tudo… já trabalho 18 horas 
por dia, não posso fazer mais. Uma das razões que me fez 
sair da Moda, foi a falta de sentido de colaboração.

RA: Quantos colaboradores tem na equipa?

LS: Depende, há uns tempos tive 50.

RA: Não deve ser fácil supervisionar uma equipa com 
tantos colaboradores, pois não?

LS: Não, mas tenho muita ajuda das minhas duas assisten-
tes, que são fantásticas e portanto, tenho sorte. 

RA: Como é lidar com as vedetas e tudo o mais que envol-
ve o mundo de Hollywood?

LS: É fantástico! Se o figurinista guardar tudo para ele, ou 
seja, não partilha ideias ou mostra materiais como os te-
cidos que vai utilizar, vai encontrar problemas. Eu prefiro 
ser aberto, mostrar e partilhar as coisas e eles veem o nos-
so trabalho, que temos o conhecimento e gosto pelo que 
estamos a fazer e geralmente corre bem. A minha filoso-
fia é ser aberto e colaborar com os atores, porque quero 
que eles se sintam completamente confortáveis para que 
quando vestirem as roupas possam entrar na personagem 
e fazerem o seu trabalho… e encarnar e desempenhar uma 
personagem é um trabalho muito difícil.

RA: E com o realizador? Também é fácil trabalhar?

LS: Sim. O que acontece com o Guarda-Roupa é que ape-
sar de termos reuniões, nós passamos muito a trabalhar 
sozinhos porque os realizadores não têm tempo. Então é 
do género, falamos depois estamos uns tempos sem falar, 
depois voltamos a falar e mostramos os Mood Boards e fo-
tografias das provas, às vezes eles estão presentes durante 
prova, o que é muito bom… costumo dizer que “não há pes-
soa que pensa mais na roupa do filme, do que o figurinista 
e neste caso, eu” e por isso é bom quando se trabalha assim.

RA: Li que gostaria de produzir e, naturalmente fazer o 
guarda-roupa, de um filme realizado em Portugal. Por-
quê?

LS: Sim, gostaria porque Portugal tem paisagens fantásti-
cas, umas histórias fantásticas…há um livro de Robert Wil-
son “Uma Pequena Morte em Lisboa” que é em inglês... é 
uma história do tempo do Salazar nos anos 40 e que acho 
que daria um excelente filme e gostaria de o fazer e estar 
lá.

  

RA: Está a dias de saber se ganha ou não um Óscar com o 
seu trabalho no filme Nightmare Alley? Que expectativa 
tem? Acha que vai ganhar?

LS: Não tenho espectativas… nenhuma mesmo. Vou para 
um “passeio” e aproveitar o momento.

RA: A nível profissional, qual foi a lição mais importante 
que aprendeu?

LS: Aprendi saber usar o “chapéu” que nos dão… ter con-
fiança e fazer o máximo e o melhor possível com o “cha-
péu” que nos deram.

RA: Nesta fase da vida, o que deseja ainda concretizar?

LS: Bom, desejo chegar a um ponto de ter um pouco mais 
de balanço entre trabalho e descanso. São problemas bons 
de se ter, mas trabalho muito intensamente por um peque-
no período de tempo e tenho que criar um equilíbrio para 
ter um pouco mais de “Zen” na vida, porque o trabalho du-
rante as filmagens é intenso... é uma vida muito intensa.

RA: E profissionalmente, sente-se realizado?

LS: Digamos que, depois do Bradley Cooper e da Cate Blan-
chett terem vestido roupas que fiz… se morresse amanhã 
(risos)… além de os ter vestido, ficámos amigos e manda-
mos mensagens… acho que não é nada mau, é fantástico. 

RA: Que mensagem gostaria de deixar aos leitores da Re-
vista Amar?

LS: O que posso dizer? Gostaria de dizer para as pessoas 
seguirem sempre os seus sonhos e fazerem o que amam... 
apaixonem-se pelo vosso trabalho! Não há nada pior na 
vida do que fazer alguma coisa de que não se gosta… é 
uma existência sem recheio e sem alma. Em vez de ser um 
contabilista, sou um figurinista e tenho muita pena que a 
minha mãe não esteja cá para ver onde cheguei, mas te-
nho a certeza, onde quer que ela esteja, que ela está a ver 
que, no fim, deu tudo certo.
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Os International Portuguese Music Awards 
(IPMA), Prémios Internacionais da Música 
Portuguesa, anunciou os nomeados para a 

décima gala de prémios 2022, que acontecerá no 
dia 23 de abril, no Providence Performing Arts Cen-
ter nos Estados Unidos. O anúncio contou com a 
apresentação de Aurea.  

A Camões TV transmitiu a 27 de fevereiro, o progra-
ma apresentado por Aurea que desvendou quais 
os nomeados/candidatos aos prémios deste ano. E 
ficou bem evidente que não falta talento na música 
produzida por cantores, compositores, produtores e 
realizadores lusófonos. Entre os 48 nomeados nas 
12 categorias, estão 13 talentos do Canadá. De subli-
nhar que os nomeados deste ano são provenientes 
de nove países – Suíça, Portugal, Cabo Verde, EUA, 
Brasil, Espanha, França, Malásia e Canadá.

A atriz Daniela Ruah e o apresentador de televi-
são Ricardo Farias são os anfitriões da cerimónia 
de atribuição de prémios, que tem como principal 
objetivo celebrar o melhor da música portuguesa.  
Acrescente-se ainda que foram escolhidos como 
finalistas ao prémio “Artista Revelação” dois can-
tores que atuarão no espetáculo de entrega de pré-
mios, sendo avaliados por um júri constituído por 
profissionais da indústria musical.

A única categoria votada pelo público no site do 
IPMA é o People’s Choice Award. Está previsto que 
a votação comece em breve.

A edição 2022 do International Portuguese Music 
Awards, o único Festival Internacional de Música 
Portuguesa no mundo, terá participação de gran-
des nomes incluindo Paulo Gonzo, Aurea, Calema, 
Delfins, Jorge Ferreira, e Xutos e Pontapés. Bilhetes 
podem ser adquiridos no IPMAawards.com ou pelo 
telefone, 401-421-2787.

Posteriormente, o programa será transmitido no 
The Portuguese Channel, Camões TV, Xfinity On 
Demand e, mundialmente, pela RTP Internacional. 

Madalena Balça
MDC Media Group
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Prémios Internacionais
da Música Portuguesa 
anunciam nomeações 
Não falta talento no Canadá

Créditos © David Ganhão/MDC Music
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Nomeados 2022
Melhor Videoclipe
• “Hashtag NotAlways” - Mourah, Directed by Miskolczi Margit Lukrécia (Switzerland)
• “Lisbon” - Peter Serrado, Directed by Stella Jurgen (Canada)
• “Amor ao Longe” - Marito Marques, Directed by Aurélio Vasques (Canada)
• “Father, Son & The Holy Spirit” - John Black Wolf & The Bandits, Directed by Pedro Almeida (Portugal)

Instrumental
• “The Mermaid and the Sailor” - Sohayla Smith (Canada)
• “Perspectivas” - Marco Matos (Portugal)
• “Up” - i Tempo (Canada)
• “Escapismo” - Ricardo J. Martins (Portugal)

World Music 
• “Regresso (Live in Warsaw)” - Miroca Paris (Portugal)
• “Bo Mistêr” - Diva Barros (Cape Verde)
• “Vamos Ser Felizes” - Cordeone (USA)
• “Se Tu Quiser” - Kelly Rosa (Brazil)

Tradicional 
• “A Formiga No Carreiro” - Jacinta & Antonio Bastos (Portugal)
• “Bailarina” - Bolha (Portugal)
• “Manjerico” - Marito Marques (Canada)
• “Lua” - Cristina Clara (Portugal)

Fado
• “A Vida Depois da Vida” - Tony Gouveia (Canada)
• “Fado Sem Ti” - Marco Oliveira (Portugal)
• “Bem Estar Interdito” - Cordeone (USA)
• “Estou Bem” - Inês de Vasconcellos (Portugal)

Dance 
• “Pensamento” - Lookalike (Portugal)
• “Garota (ft. Alex Ferrari)” - Melo Musik (USA)
• “Star Sensation” - Sukuri (Spain)
• “Sta Sabi (ft. Mito)” - Cee Jay Sena (USA)

Rap/Hip-Hop 
• “W.A.R.” - Don Falcon (France)
• “Light Show” - Nick Souza (Canada)
• “Cala Boca” - B. Magïn (USA)
• “Não Dá Mais (ft. M.I.C.)” - E.L.I.T.E. 4K (Portugal)

Rock 
• “Hey God I Am Feeling Better” - John Black Wolf & The Bandits (Portugal)
• “In The Middle Of The Night” - Nelson Sobral (Canada)
• “Terra Água Fogo e Ar” - Duques (Portugal)
• “Ba- Love” - We Are Monroe (Canada)

Pop 
• “Amor Ao Longe (ft. Salvador Sobral & MARO)” - Marito Marques (Canada)
• “Aurora” - Bruno Correia (Portugal)
• “Sing a Sad Song” - Lyia Meta (Malaysia)
• “Incerteza” - Bruno Chaveiro (Portugal)
• “I’m Done” - Ruby Anderson (Canada)
• “Dear God” - Mirza Lauchand (Portugal)

Música Popular
• “Só Querem Tik Tok” - Filipe Sequeira (Portugal)
• “Saudades de Portugal” - BandFaith (USA)
• “Zé Da Tasca” - Mike da Gaita (Portugal)
• “Aventura” - Joey Medeiros (USA)

Canção do Ano 
• “Estou Bem” - Inês de Vasconcellos (Portugal), written by Capicua & Ricardo Cruz
• “Pensamento” - Lookalike (Portugal), written by Lookalike, Tyoz, & Isaac Goge
• “Bem Estar Interdito” - Cordeone (USA), written by Cordeone
• “Amor Ao Longe (ft. Salvador Sobral & MARO)” - Marito Marques (Canada), written by Marito Marques & Paulo Abreu Lima

Artista Revelação 
• Giuliana Amaral (USA)
• K45 (USA)







Créditos: Direitos Reservados/RTP/Eurovisão

MARO vai representar
Portugal na Eurovisão
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“Saudade, Saudade” ganhou, no dia 12 de março, a 
edição do Festival da Canção e apurou-se para a Eu-
rovisão, em Turim.

A escolha do júri regional e do público nem sempre 
é consensual, mas nesta edição não houve dúvidas 
e a intérprete MARO, conquistou a pontuação máxi-
ma (24 pontos) do júri das sete regiões de Portugal 
e do público .

Aos 26 anos, MARO, nome artístico da lisboeta 
Mariana Secca, cresceu rodeada pela música. Aos 
quatro anos começa a estudar piano, fez o conser-
vatório e ainda estudou na escola de Berklee, em 
Boston, nos Estados Unidos. A artista, que dedicou 
a música ao falecido avô, cantou numa mistura de 
inglês e português, pondo em primeiro plano a pa-
lavra mais portuguesa de todas: Saudade. A compo-
sição foi interpretada, na final, por MARO junto de 
um coro de quatro vozes femininas.

A noite ficou marcada por várias homenagens da 
RTP a músicas históricas do programa.

A estação do Estado fez ainda uma alusão ao con-
flito entre a Rússia e a Ucrânia, lembrando que Sal-
vador Sobral trouxe a vitória para Portugal de Kiev, 
em 2017.

No dia 10 de maio, MARO marcará presença na pri-
meira semifinal do Festival da Eurovisão, que este 
ano se realiza em Turim, Itália, depois dos Månes-
kin terem conquistado o evento no ano passado.

Créditos: Direitos Reservados

Créditos: Direitos Reservados
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“Saudade, Saudade”

I’ve tried to write
A million other songs but
Somehow I can’t move on, oh you’re gone

Takes time, alright
And I know it’s no one’s fault but
Somehow I can’t move on, oh you’re gone

Saudade
Saudade
Nothing more that I can say
Says it in a better way

Saudade
Saudade
Nothing more that I can say
Says it in a better way

Tem tanto que trago comigo
Foi sempre o meu porto de abrigo
E agora nada faz sentido
Perdi o meu melhor amigo
E se não for demais
Peço por sinais
Resta uma só palavra

Saudade
Saudade
Nothing more that I can say
Says it in a better way

Saudade
Saudade
Nothing more that I can say
Says it in a better way

Nothing more that I can say
Says it in a better way

I’ve tried, alright
But it’s killing me inside
Thought you’d be by my side always

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

647-417-6682
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É inegável que estes novos anos 20s têm sido o revivalis-
mo da década de 70 – que ficou marcada por movimen-
tos políticos – as manifestações em massa a favor do fim 

da guerra do Vietname;  económicos – a crise energética de 
73, devido ao embargo ao petróleo; culturais -  a arte psicadé-
lica e a revolução musical através do rock’n roll (festival de 
Woodstock)  e do movimento Punk; e sociais – pela mão das 
feministas e pela “era do individualismo”. Acima de tudo, os 
70s demarcaram-se pela liberdade ou porque não dizer, liber-
tinagem do indivíduo. Uma sociedade marcada pela rebeldia 
e desejo de mudança que promovia o amor livre; iniciava o 
movimento LGBQT ; reconectava-se com a natureza; apelava 
ao pacifismo; ao anti-consumismo; aderia abertamente às dro-
gas, de forma a atingir o nirvana criativo.

A década de 2020 parece ser um déjà vu de tudo isso. Redu-
zidos por uma pandemia nos primeiros dois anos que nos 
privou de quaisquer liberdades e nos trouxe novas problemá-
ticas sociais, políticas, económicas e até de foro emocional; 
voltamos a manifestar a nossa revolta em todo o tipo de pro-
testos; somos liberais; mudámo-nos para o campo e passámos 
a dar mais valor ao tempo; somos cada vez mais virtuais no 
consumo e no sexo;  com a liberalização das drogas, afogamos 
as ansiedades dos tempos modernos e ficamos mais facilmen-
te deprimidos com a sociedade metaversa que nos remete ao 
individualismo. Neste artigo, prometo mostrar-lhe como vol-
tar a usar as ideias dos 70s de uma forma moderna.

2020’s
Revivalismo
e sede de liberdade

Maria João Rafael
Consultora de Imagem
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Da moda ao design de interiores, os 70’s regressaram em 
força! Numa dimensão liberal e provocadora, este é o mo-
mento para deixar fluir os pensamentos desde do nosso 
espaço pessoal, ao vestuário, até aos comportamentos – 
para voltarmos a moda e o estilo de cabeça para baixo! No 
design, volta a vibração da cores, os padrões geométricos, 
as linhas retas, os tapetes de pelo e de fibras naturais, o cro-
chet, o macramé e muito mais!

Muito mais do que o estilo Hippie, étnico e boémio, inspirado no foclore dos indíos norte-americanos; a 
nova década dos 20’s volta em grande com o Flower Power, desde versão de calça, ao vestido esvoaçante.  
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Os fatos coloridos voltam a estar na moda, assim com as blusas fluidas 
de seda, as riscas e os losangos.

Os padrões psicadélicos, os macacões, os vestidos de alças finas e as 
mini-saias também estão de volta!
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As calças à boca-de-sino e as pantalonas em ganga, ou em algodão estampa-
do, combinadas com micro-tops, acessórios como malas artesanais em fibras 
naturais, missangas e chapéus largos, voltam a estar na moda!

Esta é a época das rendas, das blusas bordadas e dos folhos. As t-shirts usam-se 
tingidas (tie-dye); usam-se tops em crochet; e as franjas vão desde os vestidos, as 
malas, aos casacos e às botas. A roupa em tons terra voltam a ser um sucessso, 
especialmente os khakis em tons verde, ferrugem e mostarda. A moda é andrógi-
na, as mulheres vestem frequentemente fatos com gravata; a atriz Diane Keaton 
é bom um exemplo. As Hot-Pants estão de volta, em forma de calções largos. Os 
acessórios querem-se em pedras ou plástico, mas grandes e longos. Os óculos são 
“oversized”. Os sapatos são de plataforma, mas também de saltos vertiginosos. Os 
cabelos querem-se soltos e selvagens, os afro exibem-se naturais; e a maquilha-
gem dá prioridade às pálpebras, que se querem em  cores fortes. 
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As micro-saias estão em alta, combinadas com blusas ou mini-tops.

A NOITE: O Estúdio 54 foi um importante clube nocturno de Nova York onde se juntavam as celebridades da década de 70. Tina 
Turner, Debbie Harry, Cher, Grace Jones, Agneta e Frida (dos Abba), Bianca Jagger, Jerry Hall, entre outras, davam que falar com 
as suas escolhas de vestuário. 

O Glam Rock, o Punk e a Disco esta-
vam em voga na noite, e atualmente 
voltam a ser estrelas: brilhos, lante-
joulas, a licra, as collants de lurex, as 
botas douradas ou prateadas, assim 
como os cintos metálicos, voltam a ter 
lugar nas noites quentes da nova Era 
de  2020’s.
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Managing Partner

Toronto (head office)
1015 Bloor Street West
(Bloor & Dovercourt)
416.535.8846
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219 Main Street West
416 535 8846 ext 221 

Serving
Toronto-GTA
Bradford
Brampton
Richmond Hill

Back office
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Tax advice
Personal taxes
Business taxes

Estate planning
Corporate life insurance
Private pension plans
Retirement options

Corporate financing
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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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O turismo espacial já não é uma utopia para 
multimilionários, ainda que seja uma 
miragem para o cidadão comum. A fon-

te da juventude e a desejada longa vida fazem 
o seu caminho, vejam-se os projetos Calico Life 
Sciences, lançado pela Google, a Human Lon-
gevity ou a Altos Labs. A inteligência artificial 
já é omnipresente. “A tecnologia está a mudar 
o nosso pensamento, o conhecimento, a perce-
ção e a realidade – e, ao fazê-lo, está a mudar o 
curso da história humana.” (Kissinger H., Sch-
midt E. e Huttenlocher D., 2021) Três exemplos 
que me parecem suficientemente ilustrativos 
dos avanços tecnológicos e científicos, muitos 
outros, talvez até mais relevantes, poderiam ser 
considerados. 

Para que nos serve tanta evolução tecnológica 
e científica, se não conseguimos relacionar-nos 
civilizadamente e unir as nossas forças para 
acabar com as guerras, as epidemias, a fome no 
mundo, os sem-abrigo? São muitos os parado-
xos civilizacionais. 

Que sentido faz num país como os EUA, mais de 
500 000 pessoas viverem nas ruas, em tendas, 
em carros, em cartões? A curta metragem docu-
mental “Lead Me Home” (Levem-me para Casa), 
disponível na Netflix, ajuda a compreender al-
guns dos motivos que podem levar uma pessoa 
a ter que viver na rua e as dificuldades que sen-
te para de lá sair e voltar novamente à sua vida. 
Uma das frases do Luís é bastante elucidativa: 
“Sempre tive vontade de sair da rua. Simples-
mente tem sido difícil.” Nos últimos cinco anos, 
Los Angeles, São Francisco e Seattle declararam 
estado de emergência quanto aos sem-abrigo. 
No documentário, realizado por Pedro Kos e 
Jon Shen, podemos observar os contrastes en-
tre as tendas e os sumptuosos apartamentos, as 
filas para garantir a refeição diária e os luxuo-
sos restaurantes, o último grito tecnológico e a 
lanterna na cabeça para ler alguns versículos, 
talvez na esperança de conseguir a ajuda de 
Deus. Uma realidade que se faz sentir em todo o 
mundo e afeta milhões de pessoas. Em Portugal, 
o número de pessoas em situação sem-abrigo 
aumentou 157%, num período de quatro anos – 
entre 2014 e 2018. Em 2020, a caraterização de 
sem-abrigos divulgada pelo Ministério do Tra-
balho, Solidariedade e Segurança Social conta-
va com novo aumento e indicava 8200 pessoas 
a viver sem-teto, com mais de metade das situa-
ções a ocorrer em Lisboa. 

Outro paradoxo civilizacional, temos, novamen-
te, a guerra na Europa. Os Russos estão a atacar 
a Ucrânia, matam soldados e civis, destroem 
alvos militares, zonas residenciais, escolas, cre-
ches, hospitais… A barbárie de um regime dita-
torial e sanguinário que parece não ter limites, 
recorre mesmo à ameaça nuclear e não respeita 
o cessar fogo, aquando das conversações para 
desenhar possíveis soluções que ponham fim à 
agressão ao povo ucraniano. Um povo que so-
fre com um conflito sem fim à vista com con-
sequências imprevisíveis para a Europa e para 
o mundo. 

Para se entender melhor o que têm vivido os 
ucranianos nos últimos anos, deixo a suges-
tão de mais um documentário: Winter on Fire: 
Ukraine´s Fight For Freedom – The Next Gene-
ration Of Revolution.  Alerto para o fato de as 
imagens serem chocantes e visibilizarem a vio-
lência exercida, durante os 93 dias que durou a 
ocupação da praça Maiden, em Kiev, capital da 
Ucrânia, entre novembro de 2013 e fevereiro de 
2014. Fica bem claro que a agressão russa, mes-
mo que por interpostas marionetes políticas, 
não começou em 24 de fevereiro de 2022, quan-
do as tropas de Putin começaram os ataques a 
várias cidades ucranianas. 

Os alunos russos tiveram uma aula virtual so-
bre os motivos e a suposta necessidade de inva-
dir a Ucrânia e os perigos que a NATO represen-
ta. A palavra “guerra” está proibida. Os algozes 
propõem, pasme-se, corredores humanitários 
para a Rússia e Bielorrússia (um cinismo moral 
denunciado pelo presidente francês Emmanuel 
Macron). Quão colossal pode ser a insanidade 
de um homem? 

Os tempos convocam-nos para uma revisitação 
da obra de Hannah Arendt, da qual destaco: Da 
Condição Humana; Nós Refugiados, Para Lá 
dos Direitos do Homem; Verdade e Política; En-
tre o Passado e o Futuro e As Origens do Tota-
litarismo. 

José Carreira
Obras Sociais  Viseu

Paradoxos Civilizacionais
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A guerra
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Este é o momento ideal para oportunismos vis, é o momen-
to perfeito para guerras que redefinam os poderes de im-
perialistas incuráveis.

À distância a que preciso de antecipar a minha crónica torna-
-se difícil ponderar sobre a pressa da actualidade, uma vez que 
aquilo que se sabe a uma quarta-feira é largamente obsoleto no 
domingo seguinte. Contudo, jamais será obsoleto o asco pela 
guerra, a elementar rejeição da prepotência de querer subjugar 
outros povos pelos seus corpos ou pelos seus territórios. Putin, 
hoje uma espécie de fascista bizarramente de costela comu-
nista, propõe ao Mundo ser o novo facínora, aquele que outra 
vez se investe do delírio desumano para ficar na História dos 
podres.

O Mundo está letárgico. A pandemia vem esgotando as pes-
soas e a esperança numa retoma da normalidade é o foco de 
qualquer cidadão. Os governos desenham todos os futuros, já 
exaustos de todas as maneiras e, como sempre se avisou pela 
memória de outras depressões mundiais, este é o momento 
ideal para oportunismos vis, é o momento perfeito para guer-
ras que redefinam os poderes de imperialistas incuráveis.

Por infelicidade, recentemente estive em dois funerais e o desa-
lento é inesquecível. Além da perda de alguém sobra a impres-
são de se falhar, como se a morte pudesse ser adiada e chegasse 
exactamente pela falta de um sistema de cuidado infalível que 
nos pouparia a todos de sermos tocados pelo monstruoso ví-
rus. Neste quadro de pena e ideia de culpa, ninguém é bravo 
guerreiro. A vulnerabilidade é humilhante e a cidadania bas-
ta-se com sobreviver em silêncio e pouco mais. O que importa, 
pois, aos que só querem saúde? Aos que querem os seus entes 
queridos vivos e protegidos? Que força terão contra quem se 
preparou para matar por vontade própria, acima do que mor-
rem os azarados, os que não puderam evitar adoecer?

Andam as pessoas a fazer contas a uma guerra só aparente-
mente distante que promete acabar com a economia. A espe-
culação já vinha acabando com muito da economia, a pouca 
vergonha de tantos impostos também jamais ajudará, mas a 
guerra é hoje ubíqua no que respeita a seus efeitos. Se a Ucrâ-
nia for atacada estaremos todos na radial refracção desse ata-
que e veremos todos nossas vidas suspensas como a pandemia 
também já tanto suspendeu.

Quando estive na Ucrânia comprei uma figura de um menino 
segurando uma borboleta. Disse-me o senhor que era uma por-
celana do tempo soviético que representava uma personagem 
de um conto infantil que aprendera que para amar a borboleta 
precisava de manter a mão aberta para deixá-la partir. Aque-
la porcelana representava uma silente resistência ucraniana à 
ocupação russa. Os russos nunca o entenderam. Julgaram que 
o popular menino da borboleta era apenas um fanico poético 
do povo ocupado. Quem me vendeu aquela figura muito me as-
segurou que a Ucrânia jamais será russa. Por dentro do povo há 
uma mágoa tão grande que com qualquer pouco de ar se trans-
forma em orgulho. O orgulho não permite que o povo aceite a 
ocupação. Não vai aceitar nunca.

Valter Hugo Mãe
Escritor - Crónica NM

Contacte-nos para obter a lista completa:

Email: docwineimports@gmail.com
Website: docwineimports.com

Telefone: 647.702.9903 / 647.787.1272

Siga-nos nas redes sociais

@docwinecanadaDOC Wine Imports

AGUARDENTE

VÍNICA VELHA

NOVA

15 ANOS de envelhecimento
em Barricas de Carvalho
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Ser russo não é
ser dono de 
uma guerra
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Quando uma nacionalidade passa a ser sinónimo de “in-
vasor”, abre-se a porta ao preconceito, aos insultos, ao 
bullying. E para quem já tinha fugido ao regime rumo à 

Europa, ao Ocidente, o rótulo é ainda mais duro. Isso e as san-
ções que afastam artistas, excluem atletas, roubam empregos 
perante um conflito que não pediram e que poucos dos que vi-
vem em Portugal defendem.

Liza Koroleva chorou copiosamente no dia em que soube. Ainda 
agora chora. Parecia adivinhar uma dor que só ia caminhar cada 
vez mais forte no deserto que se avizinhava. Era 24 de fevereiro, 
a Rússia invadia a Ucrânia. Desde então, a milhares de quilóme-
tros, no Porto, sentiu o preconceito bater-lhe à porta das redes 
sociais, perdeu o trabalho, as poupanças, não consegue receber o 
último salário, nem sequer ajudar a mãe. No passaporte, a nacio-
nalidade é russa, apesar da vergonha. E, aos 29 anos, um tapete 
de direitos a ser puxado, qual malfeitora de uma guerra que não 
pediu, por um país do qual quis sair.

Chegou a Portugal há um ano, trabalhava na Polónia quando 
umas férias no Porto a fizeram mudar a vida. “Aqui, conheci tan-
ta gente tolerante e calorosa, muitos amigos. Quis vir viver para 
o Porto.” E veio. Até há poucos dias, estava a trabalhar para uma 
empresa internacional de tecnologias de informação, era gesto-
ra de projetos. “Os clientes com que eu trabalhava eram da Rús-
sia. Com o bloqueio do SWIFT (sistema global de comunicações 
bancárias e financeiras), deixou de ser possível pagarem-me. E 
as companhias europeias estão a cortar relações com a Rússia.” 
Não só não conseguiu receber o salário, como perdeu o emprego 
e deixou de poder ajudar a mãe, na Rússia, para quem enviava 
dinheiro. “Todos os cartões estão bloqueados, VISA, Mastercard, 
nada funciona.”

As redes sociais são só uma migalha num fardo maior, mas às 
quais não escapou. “Senti alguns ataques, logo no início. Nunca 
de portugueses. Era sobretudo de ucranianos em Portugal e na 
Polónia. Não era bullying, mas mandavam-me informação para 
me fazer sentir culpada.” Percebe que “as pessoas têm muita dor 
dentro”. “E nada do que me aconteceu se compara ao sofrimento 
dos ucranianos, a destruição, a morte. A minha melhor amiga é 
ucraniana, vive lá. Tem a vida destruída.” Agora, evita dizer que 
é russa, fala inglês na rua para se proteger, carrega uma culpa de 
que não é dona. Até já viu um cartaz à porta de um estabeleci-
mento a proibir russos de entrar.

“A minha mãe vive perto da fronteira com a Ucrânia, ouve os baru-
lhos. Não conheço uma única pessoa russa que apoie esta guerra. 
É uma tragédia, nunca distingui culturas, somos todos pessoas. E 
ninguém suporta isto.” Nem mesmo o irmão militar no Exército 
russo a que perdeu o rasto desde o início da guerra. Não sabe dele, 
se está vivo, morto, nada. No meio de tudo e de tanto, os amigos 
portugueses não a largaram, ajudaram-na a conseguir um trabalho 
temporário como gestora de projetos noutra empresa. Também co-
meçou, há uma semana, a dar aulas de ioga num estúdio do Porto 
para conseguir pagar a renda. E ainda é capaz de estender a mão 
a outros. Tem ajudado financeiramente associações que apoiam 
crianças vítimas da guerra. “Como não o fazer? Eu posso fazer-me 
à vida, elas não.”

Põe travão às emoções, que tenta reprimir num relato sereno. 
Aguenta-se. Mas faz um grito de revolta. “O que sinto agora é que 
estou a perder os meus direitos, nem sequer posso ajudar a minha 
família. Com todas estas sanções, será que vou ser obrigada a vol-
tar à Rússia? Não quero voltar, mas também não sinto que os meus 
direitos estejam protegidos neste momento.”
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A discriminação, a dupla penalização
Para lá das sanções que muitos estão a sentir na pele, os relatos 
de xenofobia, mensagens agressivas, de bullying nas redes so-
ciais e em telefonemas anónimos a cidadãos russos a viver em 
Portugal começaram a emergir no início da guerra. A embai-
xada russa em Portugal pediu às vítimas de ameaças físicas e 
verbais que reportem os casos às autoridades nacionais. E num 
comunicado recente – em que defende a versão do Kremlin de 
que Moscovo tem apenas o objetivo de “desmilitarizar e des-
nazificar” a Ucrânia e que a “Rússia não começa as guerras”, 
apenas que “as acaba” – revela ter recebido “muitas queixas da 
comunidade russa residente em Portugal”, que tem sido alvo 
de “perseguição e discriminação” por “simplesmente serem 
russos”. E promete “responsabilizar, de acordo com a legislação 
portuguesa”, os culpados “desses atos de intimidação e agres-
são em relação aos russos”. De acordo com os mais recentes 
dados cedidos pelo SEF à “Notícias Magazine”, em 2021 havia 
5156 residentes russos em Portugal.

Mas o fenómeno também invadiu as escolas e forçou uma car-
ta aberta subscrita por pais e pelas associações Sempre, Espaço 
Vivo e MIR, que contava que “crianças que falam russo agora 
são recebidas com vergonha e ameaças de agressão de alguns 
dos seus colegas de escola ou da turma” e pedia ações de sen-
sibilização às direções dos estabelecimentos escolares. É difícil 
às crianças fazer a distinção entre o que é a população russa e 
o Governo russo.

Se aumentarmos a escala, afinal, como é ser russo, por estes 
dias, na Europa? “Não é difícil imaginarmos que será muito, 
muito complexo. Muitos destes cidadãos estão fora da Rússia 
porque procuraram um país livre, em fuga de um determina-
do regime pelo qual até podem ser perseguidos. E na situação 
atual, muitas vezes bem integrados um pouco por toda a Eu-
ropa, podem ver-se a braços com uma dupla penalização. Não 
só tiveram que sair do seu país, como podem agora estar a ser 
penalizados por serem russos quando a maioria em nada se 
identifica com o que está a acontecer”, refere Tiago Pereira, 
psicólogo nas áreas da educação e da psicologia comunitária. 
Numa Europa que ainda guarda os fantasmas da Guerra Fria e 
que viveu “um processo de reconstrução daquilo que é a ima-
gem da população russa” nas últimas décadas, é simples adi-
vinhar que “este tipo de situações recuperam alguns traumas 
pessoais”. “É muito fácil que se voltem a fazer discriminações 
relativamente a uma nacionalidade.”

E transferir culpas para todo e qualquer cidadão russo pela in-
vasão da Ucrânia até tem uma explicação. “Diria que há alguns 
fatores do nosso funcionamento humano, na forma como nos 
comportamos, que incentivam a que o façamos”, sustenta o 
também membro da direção da Ordem dos Psicólogos, que se 
apressa a explicar. “Numa situação como a deste grave conflito, 
podemos tender a procurar o que é o lado bom e o lado mau. E 
a associar o lado mau não apenas ao regime russo, mas a toda 
a população russa. Mas temos, pelo menos os adultos, todas as 
condições para fazer uma racionalização e não fazer esta gene-
ralização abusiva.”

CONCRETE AND DRAIN WORK

905-636-8860    windmill@bellnet.ca
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Não é preciso recuar muitos dias, todos nos lembramos do ví-
deo em que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se 
dirigia em russo à população russa a viver no Reino Unido 
e dizia não acreditar que esta guerra estivesse a ser travada 
em nome deles. “Isto reforça uma ideia de suporte social e faz 
com que não haja complacência com atos violentos perante 
cidadãos russos. Deslegitima”, aponta o psicólogo. O caminho 
é esse, apelar à compaixão e empatia “não apenas com o povo 
ucraniano, mas também com pessoas russas que nada têm a 
ver com esta invasão”. Desde logo, “humanizando, contando as 
histórias destas pessoas”.

Como a de Natasha Pikoul, 55 anos, que há pouco mais de 15 
dias acordou ao som de “mensagens abusivas”. Foi assim que 
ficou a saber que o país onde nasceu tinha acabado de invadir 
a Ucrânia. “Eram mensagens de amigos ingleses. Diziam que 
todas as pessoas como eu deviam ser extraditadas para a Rús-
sia.” A pianista de Moscovo chegou a Portugal ainda antes dos 
anos 2000, em 1994. Mora em S. João da Madeira. E tenta per-
ceber os dois lados do conflito.“Não estou em posição de con-
denar, esta situação é demasiado complexa. Mas sinto muita 
simpatia e pena pelo povo ucraniano.”

Ainda assim, de cada vez que tenta manifestar-se nas redes so-
ciais, os comentários multiplicam-se. “É como se por ser russa 
não pudesse dizer nada. A verdade é que estamos a ver músi-
cos famosos a serem despedidos, atletas afastados, até os gatos 
russos já são excluídos de competições. Isto é transcendente. 
É absolutamente ridículo. São sanções atrás de sanções e os 
russos começam a perceber que esta é uma guerra contra eles. 
Não é contra Putin, não é contra um regime, é contra uma na-
cionalidade. E isso não é aceitável.”

A mãe de Natasha está em Moscovo, mora lá. “Ninguém está 
tranquilo neste momento. Os russos também estão perturba-
dos. Até porque consideramos os ucranianos um povo irmão. 
Antigamente, fomos do mesmo país.” Uma memória que ainda 
segue viva. Como outras, de outros tempos de violência. E são 
muitos os que se agarram a comparações históricas, os que di-
zem que ser russo na Europa, agora, é quase como ser fascista 
na Alemanha.

Sanções: dos atletas aos artistas
Jean-Martin Rabot compreende. O sociólogo e professor na 
Universidade do Minho reconhece que estamos a ser bombar-
deados “por imagens de guerra, de crianças, de civis assassina-
dos, bairros e zonas habitacionais massacrados, isso tudo sus-
cita um certo ódio, totalmente compreensível”. As imagens são 
transmitidas pelas televisões, espalham-se à velocidade da luz 
nas redes, “e comovem-nos, suscitam aversão, fazem-nos rea-
gir de forma irrefletida”, num Mundo em que a “emoção domi-
na sobre a razão”. A maioria dos russos que vive na Europa, 
defende, “é desfavorável a esta guerra, ao regime de Vladimir 
Putin e paga injustamente”.

Rabot põe os pés e a cabeça em Portugal. Diz saber “que hou-
ve alguns comportamentos xenófobos em relação aos russos”. 
“Mas creio que será algo totalmente marginal. O que mais 
preocupa os portugueses é o aumento do preço do gasóleo e de 
bens de primeira necessidade, o medo de um eventual conflito 
nuclear, a chegada de uma vaga de imigrantes.”
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Liza Koroleva perdeu o trabalho no Porto, não consegue transferir dinheiro para a mãe e sentiu o preconceito nas redes sociais
Créditos: Direitos Reservados
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Só que a “russofobia”, como lhe chama, “não é nova na Europa”. 
“O maior era Karl Marx”, lembra. Contudo, se andarmos para a 
frente na linha do tempo, “atualmente, na Europa ocidental, não 
há propriamente um sentimento antirrusso, talvez só agora por 
causa da invasão da Ucrânia”. E, mesmo assim, não acredita que 
“por essa razão passemos a odiar os russos”. Até porque do mais 
extenso país do Mundo também nos chegam imagens de quem 
arrisca a liberdade e se sujeita à violência das autoridades para 
se manifestar contra uma guerra que não quis.

Por cá, em Portugal e na Europa, também se sofre na pele com as 
sanções do Ocidente. A começar pela exclusão de bancos russos 
do SWIFT, que tanto está a mexer com a vida de Liza. Não acaba 
aqui. Basta mergulharmos no mundo do desporto, com atletas 
russos e bielorrussos a serem excluídos dos Jogos Paralímpicos 
de Inverno em Pequim, na véspera da abertura da competição. O 
presidente do Comité Paralímpico Internacional, o brasileiro An-
drew Parsons, quis justificar-se: “Lamentamos muito que sejam 
afetados pelas decisões que os vossos governos tomaram. São 
vítimas das ações dos vossos governos”. A Associação Internacio-
nal dos Jogos Mundiais seguiu-lhe as pisadas e excluiu atletas e 
oficiais russos e bielorrussos da próxima edição da competição.

A bola de neve estende-se ao mundo artístico, onde a política de 
“cancelamento” a artistas russos, mesmo os que estão no Ociden-
te, chegou em força. São muitas as instituições a cortar relações 
com criadores russos pró-Putin ou que rejeitem condenar publi-
camente a invasão. Valery Gergiev, um dos grandes nomes da 
música erudita russa e próximo de Putin, viu concertos cancela-
dos pelo Carnegie Hall em Nova Iorque e pelo Scala de Milão. A 
The Metropolitan Opera ou a Orquestra Filarmónica de Roterdão 
recusam-se a trabalhar com artistas que apoiem Vladimir Putin. 
E, dentro das portas do país dos czares, também há contestação 
cultural. Muitos diretores demitiram-se e os dois artistas que iam 
representar a Rússia na Bienal de Veneza decidiram não o fazer.

Duas violinistas, a mesma convicção
Tatiana Afanasieva, violinista na Orquestra Sinfónica Casa da 
Música, sabe a sorte que tem por estar em Portugal, “é um dos 
melhores países da Europa para estrangeiros”. E por já não ter 
família na Rússia e poder falar sem medos. Mas será justo exigir 
a todos os artistas a condenação pública ao conflito na Ucrânia? 
“É muito difícil exigir heroísmo às pessoas. Os artistas que não 
condenam publicamente Putin podem ter família lá. E a ques-
tão é muito complicada.” Está em terras lusas há 28 anos, contas 
feitas passou precisamente metade da vida cá. Isso não a impe-
diu de ficar chocada. “É horrível, uma tragédia. Na primeira se-
mana, ouvia notícias de manhã à noite incrédula. E sinto raiva, 
indignação.”

Não viveu na pele o preconceito. Ainda. Mas entende se vier a 
acontecer. “Percebo muito bem que as pessoas nos culpem. Eu 
própria, que estou contra tudo isto, estou a sentir culpa. Putin 
começou uma guerra em nome de todos os russos. E, infeliz-
mente, vamos todos pagar. Somos invasores sem o sermos.” Tem 
receio de falar com amigos que ainda mantém em Moscovo, a 
cidade onde nasceu, “porque é perigoso”. Mas larga as amarras 
para gritar contra um regime que “até proíbe chamar guerra à 
guerra”. Juntou-se a uma manifestação no Porto contra a inva-
são da Ucrânia. Todos os amigos lhe conhecem a posição. Nunca 
a escondeu.
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Catarina Silva
NM

3635 Cawthra Rd
Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3206

www.novabakery.ca

Ambiente renovado,
o sabor de sempre.

Entre o medo das represálias à família na Rússia (e são muitos 
os russos em Portugal a condenarem a guerra em surdina, em-
brulhados no temor da perseguição política, a negar-se a falar), 
ergue-se a coragem de Ianina Khmelik, também violinista na 
Orquestra Sinfónica Casa da Música e que, curiosamente, estu-
dou na mesma escola artística de Tatiana, em Moscovo. Ianina, 
38 anos, tem família na Rússia. “Mas não me vou calar.” A pro-
messa vem do coração da miúda, ainda menor, que foi enviada 
pela mãe de Moscovo para Portugal. A memória ainda está bem 
fresca. “Estava a acontecer a guerra da Chechénia, explodiam-
-se bombas em todo o lado, as pessoas faziam turnos de vigília à 
noite nos prédios. Presenciei explosões num hotel ao pé da Praça 
Vermelha. Estava a passar na rua nesse momento. Vi portas a 
voar. E não saber se a tua casa vai explodir é muito traumático. 
Nessa altura, a assinatura da propaganda era a mesma.”

Estávamos em 1999 quando chegou a Espinho, onde um profes-
sor russo se tornou seu tutor até atingir a maioridade. Ianina 
agradece à mãe ter-lhe dado um futuro, a liberdade, num país 
sem “opressões e censuras”. Sabe melhor do que ninguém que 
“a segurança não tem preço” e conhece o “sofrimento dos ucra-
nianos”. “Portugal é a minha casa. E graças a Deus que estou 
num país democrático. Não quero ter medo. Sei que as represá-
lias são possíveis, tentam calar-nos de todas as maneiras possí-
veis. Mas o povo russo tem de se levantar. E sei bem que é mui-
to difícil combater aquele regime.” Tem um projeto na música 
pop, chama-se IAN, concorreu ao Festival da Canção 2021. As 
músicas são o espelho do lugar onde nasceu, de uma adoles-
cência – às vezes amarga – pelas ruas de Moscovo.

Para quem levanta a voz contra a guerra, numa dor difícil de 
explicar, os insultos chegam sobretudo de russos, “por ser uma 
traidora da pátria”. “Muitos estão cegos porque os obrigam a es-
tar, não porque querem.” Junta-se a manifestações, doou bens 
para vítimas da guerra e tem apoiado “uma instituição russa de 
advogados independentes que ajuda presos políticos, depois 
das manifestações”. Só que por cá as consequências também 
se fazem sentir. E os artistas russos entram no lote. “Qualquer 
sanção que não passe por uma guerra em resposta à guerra é 
bem-vinda. Nós invadimos aquele país. As sanções não se com-
param com aquilo que eles estão a viver. É inacreditável ver 
isto a acontecer no século XXI.”

A nacionalidade que traz inscrita no passaporte, tem noção, 
pode valer-lhe a discriminação. Muitos refugiados ucranianos 
estão a começar a chegar a Portugal. “É normal que só de ouvi-
rem a palavra russo lhes venha o sentimento de ódio. Porque 
associam os russos ao facto de terem perdido a casa, o marido, 
o pai, o irmão. Não os posso censurar. Tenho vergonha, imensa 
vergonha de ser russa. E tanta pena por sentir vergonha.”

O nome do álbum que Ianina lançou em 2020, Raivera – neo-
logismo composto que em russo significa “paraíso” (rai) e “fé” 
(vera) -, pode bem resumir-lhe a esperança: “Continuo a ter fé 
no Mundo”.



Transtornos da memória

A abordagem da medicina tradicional chinesa

Atualmente, os transtornos de memória são tema de muitas pesquisas na Medicina Ocidental, tanto 
pelo facto da perda de memória ser cada vez mais causa de consultas médicas, como por representar 
um dos dois maiores sinais no estudo sobre o processo de envelhecimento cerebral. No momento, três 

teorias tentam explicar o processo de memória: a cognitiva, a neurofisiológica e a bioquímica.



Créditos: Direitos Reservados
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Teoria cognitiva
Esta teoria divide a memória em dois tipos: episódica e semân-
tica.
Memória episódica – é a memória diária normal ou memória 
de “trabalho”, subdividida em três fases: memória de curto pra-
zo, processo de memorização e memória de longo prazo.

A memória de curto prazo requer acuidade na perceção: per-
cebemos o mundo através dos nossos sentidos e analisamo-lo 
com o nosso intelecto. A memória de curto prazo requer uma 
“atenção voluntária” envolvendo a participação de estruturas 
que controlam o alerta e a vigília.

O processo de memorização é o armazenamento de informação.
A memória de longo prazo utiliza a imagem mental – a repre-
sentação do que não é percebido. Essa imagem mental é utiliza-
da de todas as vezes que houver uma recordação da memória.
A falta de memória agrava com a idade devido a:

• Redução da perceção das formas (visão, audição, etc….);
• Falta de atenção;
• Diminuição da impressão da informação, especialmente 

da informação não verbal, que normalmente diminui com 
a idade;

• Memória Semântica – “ou associativa” desenvolve-se con-
forme as informações recebidas se tornam destituídas de 
referência de espaço-tempo. Este tipo de memória é tes-
tado pela observação das faculdades léxicas (referentes 
ao vocabulário de um idioma) e não é muito sensível ao 
processo de envelhecimento. A memória semântica é facil-
mente afetada por danos patológicos. É muitas vezes com-
binada com falha intelectual. Este esquecimento indica 
um estado de demência.

Teoria Neuropsicológica
Esta teoria refere-se a diferentes estruturas cerebrais: o lobo tem-
poral (armazenamento de memória), lobo frontal (recordação 
da memória), lócus caerulues (controlo do despertar e de aler-
ta), mas também, a caminhos neurológicos: circuito hipocam-
po-tálamo-cíngulo, que rege a maior parte da descodificação e 
retenção da informação.

Teoria Bioquímica
Solicita o papel dos neurotransmissores acetilcolina, catecola-
minas (agem sobre o estado de alerta no lócus caerulues), dopa-
mina (que fortalece os traços de memória), GABAs (que a nível 
da tonsolina regem a parte da aprendizagem e recordação de 
diferentes tarefas), neuromoduladores, ACTH e vasopressinas. 
Esta teoria ajuda-nos a perceber o papel das drogas nos distúr-
bios de memória. Umas pioram-na, outras melhoram-na. Dro-
gas agravantes incluem os benzodiazepínicos, antidepressivos, 
antibióticos, antimitóticos, anticolinérgicos, neurolépticos e 
anticonvulsivantes. Drogas que melhoram a memória incluem 
colinergicoagonistas, fisostigmina, catecolamina-agonistas, 
anfetamina, hidergina, vasodilatadores, noradrenérgicos. A 
função das drogas antidepressivas na contribuição da perda 
de memória é um problema importante. Por um lado, elas di-
minuem os sintomas da ansiedade, mas por outro, agravam as 
alterações de memória.

Medicina Chinesa
Os transtornos de memória têm sido reconhecidos e estudados 
há muito tempo pela Medicina Tradicional Chinesa. Seguindo 
a orientação dos clássicos, trabalhos recentes sobre a medicina 

interna descrevem os transtornos de memória relativamente 
a alterações, tais como, insónia, tontura e palpitações, e defen-
dem que a perda de memória pode envolver somente uma di-
minuição de memória ou, em casos mais graves, manifestar-
-se como “palavras que parecem não ter início nem fim”, o que 
equivale à demência. O estudo destes trabalhos revela que há 
muito pouco interesse na relação entre as alterações da memó-
ria e as desarmonias específicas do zang-fu (Órgãos e vísceras), 
tais como:

• Fígado: memória boa, no entanto turva, falta de atenção;

• Coração: perda de memória de curto prazo;

• Baço: Falta de clareza mental, o individuo não consegue 
explicar as experiências;

• Pulmão: não se conseguem fazer ligações;

• Rim: perda de memória de longo prazo.

São vários os trabalhos de medicina chinesa que relacionam 
os distúrbios de memória com as desarmonias do Coração, 
Baço e Rim, especialmente:

• Desarmonia do Coração e do Baço;

• Desarmonia do Coração e do Rim;

• Fleuma;

• Estase de sangue.

Diferenciação de síndromes
As alterações de memória são quase que invariavelmente 
acompanhadas de insónia, palpitações e tonturas, e são dife-
renciadas dentro de determinados padrões clínicos:

• Deficiência do Fígado e do Coração;

• Deficiência do mar da medula;

• Deficiência de Qi e de Sangue;

• Estase de sangue;

• Fleuma;

• Idade avançada.

Os dois primeiros padrões clínicos são os mais importantes. A 
estase de sangue pode estar ligada a sequelas, Acidente Vascu-
lar Encefálico ou ainda trauma craniano. A fleuma pode estar 
associada a doenças psíquicas ou a sequelas de doenças neu-
rológicas infeciosas.

Deficiência do Fígado e do Coração

Etiologia: sangramento crónico, doença prolongada, causas 
mentais como ansiedade, excesso de trabalho, dieta irregular. To-
das podem afetar o Coração e o Fígado.

Manifestações clínicas: alterações de memória, insónia com 
muitos sonhos, palpitação, ansiedade, agitação, tontura, aste-
nia mental, perda de apetite, distensão epigástrica, fezes soltas, 
menstruações escassas, amenorreia ou menstruação profusa 
com sangue de coloração clara, metrorragia.
Princípio de tratamento: tonificar e nutrir o Coração e o Fí-
gado para produzir e manter o sangue.



Amar I 89

Deficiência do Mar da Medula

Etiologia: padrão também chamado de “Desarmonia do Co-
ração e do Rim”. O Rim governa os ossos e produz medula, en-
quanto o cérebro é o Mar da Medula. Se o Jing (Essência) do 
Rim é insuficiente, a medula está deficiente.

Manifestações clínicas: Alterações de memória, insónia com 
muitos sonhos, tontura, zumbido, irritação, o individuo assusta-
-se com facilidade, rigidez lombar, fraqueza dos membros infe-
riores, febre noturna, suores noturnos, urina escassa, rubor ma-
lar, em casos graves, pode haver micção noturna com sonhos, 
impotência, ejaculação precoce.

Princípio de tratamento: Nutrir o Yin, clarear o fogo, restau-
rar a comunicação entre o Coração e o Rim.

Deficiência do Qui e do sangue

Etiologia: hipofunção do zang-fu que tanto pode ser consti-
tucional como surgir após doença prolongada.

Manifestações clínicas: Alterações de memória, tontura, in-
sónia, palpitações, astenia, cansaço, debilidade generalizada, 
falta de apetite, perda de peso, aversão a falar timidez, falta 
de ar, tosse, suores espontâneos, fezes soltas, urina turva, e 
em casos extremos, emissão noturna.

Estase de Sangue

Etiologia: após hemorragia ou trauma, pode afetar a memória.

Manifestações clínicas: Alterações de memória, palpitações, 
tontura, cefaleia crónica no topo da cabeça, cefaleia prolonga-
da, peso ou aperto no peito, dor abaixo das costelas.

Princípio de tratamento: Dispersar a estase de sangue.

Fleuma

Etiologia: Pode ser constitucional, obstruir os orifícios do 
Coração e originar doenças mentais associadas à perda de 
memória.

Manifestações Clínicas: Perturbação da consciência, perda 
de memória, não reconhecimento das pessoas, encarar as 
pessoas, falar sozinho, comportamento anormal, epilepsia.

Princípio de tratamento: Remover a fleuma e abrir os ori-
fícios.

Perda de memória devido a envelhecimento natural

Etiologia: Alguma perda de memória ocorre naturalmente 
com o avanço da idade e não é patológico. A sua intensidade 
varia de pessoa para pessoa e geralmente afeta mais a me-
mória episódica do que a semântica.

Se sofre de transtornos de memória, procure um terapeuta de 
medicina chinesa credenciado, e… Sorria com saúde!

Helena Rodrigues
Especialista de Oncologia em Medicina 

Chinesa

BEYOND EDEN
VENESSA BARROS

CONSULTORA DE SAÚDE NATURAL

VELAS AROMÁTICAS DE TODOS OS TIPOS • ERVAS & PRODUTOS NATURAIS
GUIA DA VIDA • SESSÕES DE REIKI • LEITURAS DE CAFÉ E DE CHÁ

CONSULTORA DE PRODUTOS NATURAIS / CARTOMANTE

28 Sousa Mendes St 2nd floor Toronto (Dundas & Bloor)  •  647-303-2232  •         BeyondEdenShop



AQUÁRIO
A sua situação financeira e os bens materiais estão em primeiro plano. O que empreender neste pe-
ríodo vai correr-lhe bem devido a estar seguro de si mesmo e criativo. Deve aproveitar este momento 
para planear com cuidado a forma de melhorar e de desenvolver no futuro as suas possibilidades 
económicas.

CAPRICÓRNIO
Neste momento o discernimento, a clareza de ideias e a comunicação em geral estão favorecidas. Qual-
quer 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 aceites, identifica-
das e seguidas por terceiros.

LEÃO
Pode chegar o fim de um período em que a rotina parecia dominar a sua vida. Isso far-se-á sentir 
mais a nível psicológico, o que poderá provocar-lhe alguma ansiedade. Como a sua segurança e 
estrutura interiores não serão afetadas, não terá motivos para recear uma intranquilidade. Analise 
os fatores que podem ter causado essa transformação e poderá até tirar partido dela.

CARANGUEJO
Esta é uma época em que se sentirá estimulado intelectualmente. Contacte com a maior diversidade 
de pessoas possível. Tire o máximo partido da vida, aproveitando não só o lado recreativo como tam-
bém o cultural. Se tiver familiares no estrangeiro visite-os. Este é um período de abertura ao mundo, 
parta à aventura.

SAGITÁRIO
É possível que nesta altura tenha que servir de suporte às pessoas que lhe estão mais próximas. Aliás, po-
derá ter um maior desejo de passar mais tempo em casa ou no seio da família, o que o fará sentir mais 
equilibrado. Aproveite também este período para recuperar das solicitações do mundo exterior e para 
descansar.

GÉMEOS
Com o Sol a transitar pela sua Casa X é a sua carreira que vai estar em evidência. Terá, pois, tendência 
para se envolver mais fervorosamente naquilo que faz. Aproveite para testar as suas capacidades no 
mundo do trabalho, para tomar decisões importantes e para passar à prática o que vem planeando há 
algum tempo.

ESCORPIÃO
É possível que neste período se sinta bem no centro das atenções. O seu brilho, simpatia e boa dis-
posição estão no auge, pelo que o relacionamento com os outros é-lhe especialmente favorável. Um 
relacionamento amoroso poderá surgir nesta altura. Não tenha receio de ser espontâneo na demons-
tração dos seus afetos.

BALANÇA
O seu poder de discernimento lógico e racional encontram-se especialmente aguçados. Examine o 
modo como resolve as situações e assume as suas responsabilidades quotidianas. Esta é uma fase 
de trabalho e de serviço prestado aos outros, cujos benefícios só serão rentabilizados numa fase pos-
terior da sua vida.

TOURO
A sua relação com o grupo, com o mundo dos amigos e na esfera social poderá ser amplamente de-
senvolvida nesta altura. Envolva os outros nas ações e projetos que quer ver desenvolvidos e analise 
depois as pessoas com quem se relaciona e verificará que são um desdobramento de si. Agora os pro-
jetos e os amigos poderão ser para si da maior importância.

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
Dê mais atenção às opiniões dos outros, integre-se e participe mais ativamente com eles. A sua 
relação a dois está, neste período, valorizada. Aproveite esta ocasião para examinar bem essa 
relação e tente descobrir se poderá acrescentar algo que venha beneficiar mais essa mesma re-
lação. Dê ouvidos ao seu coração.

PEIXES
Energia e criatividade são as palavras-chave. O esforço com que neste momento se dedicar aos traba-
lhos que tenha em mãos tem boas hipóteses de conduzir ao sucesso. Tenderá a valorizar mais a sua 
independência do que habitualmente, pelo que a vida sentimental não está agora na primeira linha 
das suas preocupações.

Março
Horóscopo

Um mês de avanços, entre inverno e primavera, 
quando estamos à espera de uma mudança 
positiva e quando podemos finalmente dizer 

adeus aos dias frios. Assim é o mês de março. Para al-
guns um desafio, mas para muitos, pelo contrário, um 
prenúncio de um amanhã melhor.

Prepare-se para receber uma grande carga de energia 
em março. Se souber administrá-la, poderá usá-la 
eficazmente em benefício próprio, particularmente 
na sua vida amorosa. Irá construir relacionamentos 
com facilidade e atrairá a atenção das outras pessoas. 
Será natural para os signos de elemento Ar, já que têm 
grande capacidade de adaptação. Carneiro, Sagitário 
e Leão, por outro lado, podem ter problemas se forem 
incapazes de direcionar esta energia apropriadamen-
te. A influência de Neptuno em Peixes será fortemente 
sentida na sua carreira profissional; graças a ela, irá 
obter a resistência e a força mental necessárias para 
conquistar a posição profissional desejada.

O horóscopo para março de 2022, diz que em termos 
de instabilidade este mês não será muito conveniente 
para as pessoas lidarem com sentimentos pessoais. 
Vai estar melhor se passar o seu tempo livre na com-
panhia de pessoas que ama. Março não é uma boa 
altura para a meditação e para os pensamentos.

Planetas em março de 2022
O Sol em Peixes
Uma das principais particularidades deste período 
será a sua intuição. Será muito empático e observa-
dor, de modo a que vai parecer muito amigável, gene-
roso e solidário com os outros. Se estiver sozinho, terá 
tendência para ser preguiçoso, deprimido ou pode 
até perder o controlo dos seus sentimentos. Vai sen-
tir-se muito melhor rodeado pelas pessoas que ama 
e que confia. Assim que o sentimento de inferioridade 
desaparecer, poderá desenvolver-se e autorrealizar-
-se plenamente.

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

Mercúrio em Aquário
Neste período, será bastante honesto. Não importa as 
circunstâncias - se é apropriado ou não. Sentirá uma 
necessidade de defender as suas opiniões e ideias 
muito firmemente. No entanto, pode ter problemas 
de comunicação devido a essa atitude. Além disso,  
não terá medo de falar sobre as coisas como elas são. 
As pessoas vão gostar de vir ter consigo para pedir um 
conselho.

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, prefere descansar en-
quanto faz yoga ou exercícios de respiração e assim 
passar tempo em grupo.



PREPARAÇÃO 
1.  Passe a carne por água e enxugue-a muito bem com papel de cozinha.

2. Misture a farinha com o pimentão doce dentro de um saco de plás-
tico. Junte os pedaços de carne, feche a abertura do saco e agite-o de 
modo a envolver bem a carne na mistura.

3.  Num tacho grande, derreta a banha e duas colheres de sopa de azei-
te. Frite os pedaços de borrego aos poucos, sobre lume médio a forte, 
retirando-os do tacho assim que estiverem dourados. Salpique a carne 
com uma colher de chá de sal, pimenta moída na altura e reserve.

4.  Deite no tacho mais uma colher de sopa de azeite, junte a cebola 
descascada e picada e cinco dentes de alho espremidos e deixe cozinhar 
durante cerca de 5 minutos, mexendo frequentemente, até a cebola es-
tar mole.

5. Adicione o conte do da lata de tomate, tape e cozinhe sobre lume 
moderado durante cerca de 10 a 15 minutos. Introduza a carne, regue 
com a água a ferver e deixe cozinhar tapado durante mais cerca de 30 
minutos

6. Entretanto, descasque as batatas e corte-as em rodelas. Junte-as ao 
cozinhado com alguns ramos de hortelã. Tempere com o restante sal, 
tape e deixe cozinhar até as batatas estarem tenras.

7. Pré-aqueça o forno a 180 ºC. Corte o pão em fatias muito finas e espa-
lhe-as sobre um tabuleiro de forno.

8. Misture o restante azeite com o dente de alho espremido e os oré-
gãos, e pincele as fatias de pão com a mistura. Leve ao forno para tostar 
durante cerca de 10 minutos.

9. Na altura de servir, retire os ramos de hortelã da carne, junte algumas 
folhas frescas de hortelã. Sirva com as tostas de pão.

SERVE 8 PESSOAS
TEMPO DE PREPARAÇÃO: 80 MIN
DIFICULDADE: MÉDIA 
INGREDIENTES

• 1 c. de sopa de pimentão doce
• 1 c. de sopa  de banha
• 5 c. de sopa de azeite
• 3 c. de chá de sal
• 1 q.b. de pimenta de moinho
• 200 g de cebola picada
• 6 dente de alho
• 780 g de tomate em pedaços
• 400 ml de água
• 900 g de batata média para cozer
• 1 q.b. de hortelã fresca
• 200 g de pão alentejano duro
• 1 c. de chá de orégão
• 1 kg de pá de borrego (desossa-

da, limpa de peles e gordura e 
cortada em pedaços)

• 2 c. de sopa de farinha

Como o nome indica, o ensopado consiste num guisado de carne de borrego bem apurado com muito molho, gene-
rosamente servido sobre uma cama de pão caseiro, de preferência alentejano. Muito saboroso e suculento, este 
prato tradicional é o rei à mesa em ocasiões especiais, sendo a Páscoa a festa em que mais ganha protagonismo.

Ensopado
de Borrego Culinária
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