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Por um futuro melhor
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As características psicológicas são determinantes
nas opções de voto. Ser de Esquerda, de Direita ou
ter tendências populistas está também relacionado com o quão neurótico, consciencioso ou narcisista se é. E isso vale tanto para os eleitores como
para os políticos.
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Maria João Rafael traz-nos conselhos úteis de moda
e styling, agora que as lojas de retalho começam a
retomar as suas atividades normais e as empresas
recebem os empregados, depois de vários meses
de trabalho remoto devido à pandemia.
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Os artigos publicados na presente edição são da inteira
responsabilidade dos seus autores, podendo não refletir
as opiniões e posições da Revista Amar naquela matéria.
A utilização do novo acordo ortográfico, na matéria da
presente edição, ficou à inteira descrição dos seus autores.
Os conteúdos publicitários publicados na presente edição
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CCP de Mississauga
celebrou o Dia da Mulher

N

o dia 5 de março o Clube Cultural Português de Mississauga (CCPM) reabriu a pista de dança para celebrar o
Dia Da Mulher num ambiente de alegria e satisfação.

Sendo o serão dedicado à mulher, Cristina Marques, uma das
diretoras da Luso Canadian Charitable Society (LCCS), presenteou o clube entregando a Jorge Mouselo, presidente do
PCCM um quadro com a foto da icónica Hazel McCallion - ex-presidente da Câmara Municipal de Mississauga, que aos 101
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anos é uma inspiração de resiliência e força para muitas jovens mulheres. “O quadro foi-nos oferecido porque o CCPM e a
LCCS têm uma ligação próxima (...) e, como a Hazel McCallion
também tem um carinho especial pela nossa casa, a Cristina
decidiu entregar-nos o quadro número 99 dos 500 que foram
feitos para a campanha de angariação de fundos para a Luso”,
justificou Jorge Mouselo.

A banda Unique Touch teve a responsabilidade de animar os
250 convivas (capacidade máxima imposta pelas regras de higiene e segurança) e não desiludiu.
Para Jorge Mouselo “foi um prazer enorme ver as pessoas a
dançar e bem-dispostas e, apesar de não ser nada que não
estávamos habituados antes da pandemia, agora é como se
fosse um sonho a tornar-se realidade… é como se nós nos
tivéssemos esquecido como as coisas eram. Foi muito bom
rever muitas pessoas que já não vinham ao clube há muito
tempo, alguns há 1 ano ou 1 ano e meio” admitiu visivelmente
satisfeito. Questionado sobre se as pessoas, atualmente, valorizam mais os eventos comunitários, Jorge Mouselo não tem
dúvidas “sim! Agora apreciam mais e apesar de ainda haver
alguma preocupação, a Saudade de conviver uns com os outros e até dançar vai facilitar a transição para alguma normalidade como a conhecíamos antes da pandemia. O presidente

do CCPM também se encontra otimista e confiante sobre no
futuro próximo a uma maior adesão nos eventos do clube,
pois considera que “as pessoas estão a ficar um pouco mais
relaxadas porque estão vacinadas.”
Ainda para março estão agendadas duas festas:
Festival do Churrasco e a Festa do Continente, dias 19 e 26 respetivamente.

Carmo Monteiro
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Magellan Community Foundation

Por um futuro melhor
O

Magellan Community Foundation e Charities,
projeto comunitário que vai ser erguido no coração da comunidade portuguesa, concretamente
na 640 Lansdowne Ave. em Toronto, entrou em mais
uma fase de divulgação e sensibilização. A par da “Capital Campaign”, no mês de março o Magellan deu início
à Campanha de Recrutamento de Voluntários, para os
diversos comités. A equipa presente de voluntários já
é considerável, desde dos membros do conselho administrativo aos comités, porém um projeto como o Magellan Community Foundation e Charities, necessita
de toda a colaboração possível da comunidade portuguesa. Para o efeito, a campanha procura voluntários
para: fotografia/videografia; tradutor(a) de inglês para
português; promotor de reconhecimento de marca e
coordenador de projetos e eventos. Não obstante, também são precisos voluntários para se juntar à “Capital
Campaign”. Nesta edição da Revista Amar, vamos apresentar a primeira parte da entrevista com Carla Pereira,
voluntária no Comité de Marketing, que graciosamente
aceitou o nosso convite, para nos dar a conhecer um
pouco de si e do seu contributo ao projeto.
Revista Amar: Carla, antes de falarmos do seu voluntariado no Magellan, fale-nos um pouco de si…
Carla Pereira: Eu nasci aqui, no Canadá e tenho 47 anos.
Os meus pais chegaram cá 2 anos antes de eu nascer - o
meu pai veio primeiro e depois a minha mãe veio ao encontro dele. O meu pai é do Minho (Arcos de Valdevez)
e a minha mãe é da Beira Alta (Guarda) e conheceram-se em Lisboa. E tenho um irmão 2 anos mais novo do
que eu. A minha primeira língua é o português, porque
os meus pais só falavam comigo em português em casa
e porque, quando eu tinha uns 10 anos, os meus pais
compraram uma padaria em Toronto, que mais tarde
venderam, mas abrindo outras duas: uma em Mississauga e outra em Brampton simultaneamente, onde eu
também pratiquei e falava português com os clientes.
Só deixei de trabalhar na padaria quando engravidei
da minha filha, há 16 anos. Trabalhei nas padarias dos
16 aos 30 anos. Enquanto trabalhava na padaria frequentei a universidade e a faculdade ao mesmo tempo.
Tirei o curso de Psicologia e de Mass Communications
na universidade e o curso em Coorperative Communications (Relações Públicas) na faculdade. Iniciei a
minha carreira profissional como Relações Públicas
assim que acabei os estudos, mas sem nunca ter deixado de ajudar na padaria. O meu primeiro emprego foi
numa agência de Relações Públicas onde estive 4 anos
e depois foi para o Peel District School Board (PDSB) em
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Mississauga onde trabalhei durante 17 anos. Depois de
ter saído do PDSB em 2020, comecei no TD Bank, mas
só estive lá 2 meses e meio porque não gostei (risos)…
o setor financeiro não é para mim e em novembro de
2020 regressei ao sector educativo e estou desde então
no Public Education Union - Elementary Teachers Federation of Ontario.
RA: E como é que soube do Magellan Community Foundation e Charities?
CP: Foi através da Angie Câmara. Porém, antes de me
voluntariar no Magellan, fui voluntária na Federação
de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos (FPCBP), por convite do Matthew Correira. Nessa altura,
devido à pandemia eu tinha algum tempo disponível…
ou seja, enquanto que no PDSB eu trabalhava quase
“24/7”, quando fui para o banco foi o oposto, foi como
de andar de cavalo para burro (risos), era muito lento e tinha muito tempo livre, daí aceitar o convite do
Matthew. Então, estive lá por algum tempo, contudo
aconteceram umas coisas e acabei por sair. E foi lá que
conheci a Angie. Depois de ambas já termos saído da
FPCBP, a Angie um dia mandou-me uma mensagem a
dizer que queria falar comigo e depois explicou-me o
que era o Magellan Community Foundation e Charities
e que andava à procura de voluntários para o Comité
de Marketing do qual ela é a responsável. Eu não tinha
ouvido falar do projeto até então e os meus sogros vivem na Wallace Ave, mesmo ao lado onde vai nascer o
Magellan.
RA: Se calhar, porque nessa altura ainda nem sequer
tinha a placa e se as pessoas não estiverem atentas
à media comunitária, através de jornais, revistas, rádios e televisão é provável que ainda haja muitas que
não têm conhecimento deste projeto...
CP: … exato. Mas, entretanto, a Angie enviou-me o Media Kit, eu fui ver o website e pensei que como estou
familiarizada em trabalhar com conselhos (Boards) do meu tempo no PDSB - e com a minha experiência
em comunicação e marketing que, realmente, poderia
ajudar na a divulgação do projeto. Considero-me uma
pessoa “demográfica” pois tenho pais idosos e provavelmente não vou metê-los num lar: primeiro porque
vivem comigo e ainda não têm essa necessidade e em
segundo tenho filhos que ainda precisam de mim. Nesta casa vivem literalmente 3 gerações. E, ainda tenho o
meu emprego e outras responsabilidades!

Créditos © Carmo Monteiro
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RA: Mas foi conhecer os membros dos conselhos e dos comités?
CP: Sim e são pessoas que estão muito comprometidas, entusiasmadas, inteligentes e competentes, que sabem o que
estão a fazer. É um grupo de pessoas muito bem organizado
e a Angie é muito eficiente e as coisas são feitas.
RA: Gosta de fazer parte deste grupo, deste projeto?
CP: Sim, gosto… principalmente porque estou a contribuir
com a minha experiência profissional para que este projeto
se torne uma realidade em 2025.
RA: Chegou a ter dúvidas se deveria ou não se voluntariar?
CP: Sim, mas por pouco tempo e mais por causa das más
experiências que os meus pais tiveram na altura em que tiveram as padarias. Eles tiveram que lidar com muitos advogados por causa dos negócios e foram “queimados” por
muitos empresários profissionais portugueses naquela época. Então, não queria estar associada a algo que pudesse ser
corrompida. Mas, fiz questão de saber tudo e tirar todas as
dúvidas sobre o Magellan antes de me envolver e posso dizer que confio em todas as pessoas envolvidas neste projeto! E como já conhecia bem a Angie e a Elizabeth Mendes,
pessoas que considero competentes e em quem confio deu-me confiança. Quando ouvi o nome do Manuel DaCosta e
do Charles Sousa, pessoas que não conhecia pessoalmente,
mas que conhecia por serem pessoas ativas na comunidade
também ajudou. Depois fui a uma reunião com eles e com o
Ulysses Pratas, a Irene Faria e os outros e que me tirou qualquer dúvida que eu pudesse ter. Hoje, acredito neste projeto,
que é importante, bom e que tanta falta faz à nossa comunidade. Nós somos das maiores comunidades de Toronto e se
as outras comunidades têm, porque não podemos ter também? Acho que é tempo das pessoas da nossa comunidade
- pessoas como eu -, que tenham a oportunidade de se aproximar deste projeto a fazê-lo e contribuir para o bem-estar
dos nossos idosos.
RA: O que a atrai mais sobre o Magellan Community Foundation e Charities?
CP: Sou uma pessoa com uma mentalidade de justiça social, que acredita que o poder das pessoas faz a mudança.
A pandemia abriu-me os olhos sobre o que está a acontecer
em alguns lares e da maneira como os idosos são tratados.
Por exemplo, o meu pai partiu as duas pernas há 3 anos e
meio e esteve num lar durante 3 meses e meio para poder
recuperar. A minha mãe teve que lhe levar comida de casa
todos os dias. E naquele lar ninguém falava português, apesar que os meus pais falam inglês, mas não é a mesma coisa,
não é a língua em que se sentem mais confortáveis a falar.
Aquele período foi muito difícil para os dois e só ficava a 20
minutos daqui. A minha mãe, na altura com 74 anos, conduzia para lá e para cá todos os dias para levar a comida
(pequeno-almoço, almoço e jantar), porque ele não ia comer
“chicken pot pie”… ele queria comer Cozido à Portuguesa.
Então, o que mais me atraiu ao Magellan foi o fator cultural,
ou seja, quem for para o Magellan sabe que vai encontrar
elos familiares seja na gastronomia ou na língua e que no
caso de os filhos não os poderem visitar, seja qual for o motivo, sabem que se podem comunicar com quem está lá. O
meu pai esteve naquele lar por causa da reabilitação, mas,
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seja como for, o meu pai acabou por ficar deprimido durante aquele período porque lhe faltavam as coisas a que estava habituado. E no fim da linha da vida, as pessoas devem
e têm o direito de viver da forma mais confortável possível
e quando falamos dos portugueses não é justo que fiquem
literalmente isolados num sítio que não atende as suas necessidades. Mas há mais fatores que me atrairam ao projeto,
como por exemplo o facto de haver oportunidades de emprego para a nossa comunidade… no geral é uma oportunidade única para a comunidade portuguesa, mas que precisa
de muito apoio!
RA: Portanto, a Carla está no Comité de Marketing. Em
que consiste o seu contributo?
CP: Nos meus 20 anos no PDSB trabalhei com a media de
Toronto – conheço os jornalistas todos da área educacional
do Toronto Star – e, posso trazer essa experiência para o Magellan. Conhecer estes jornalistas é útil porque através deles
vou ficar a conhecer os jornalistas das diferentes áreas de
que vamos precisar no futuro. Inclusive já falei com a Isabel Teotónio - jornalista portuguesa na área educacional
do Toronto Star e que também tem pais idosos, ou seja, está
numa situação semelhante à minha – que já me deu alguns
conselhos e dicas para que quando chegar a altura estarmos preparados. Também revejo as mensagens e, se for preciso, preparar pessoas para entrevistas… ainda não é caso,
porque ainda comecei há pouco tempo (agosto de 2021), e
ainda não sei tudo, mas isso é uma questão de tempo! Para
resumir, sou responsável pela Relação com a Media, pelo
Planeamento de Comunicação e apoio e sobre vejo alguns
anúncios, redes sociais e Comunicados de Imprensa.
RA: Já percebi que gosta da área, mas o que pensa sobre
a localização escolhida para o Magellan (640 Lansdown
Ave)? Acha que foi bem escolhida?
CP: Acho que sim! Eu nasci, cresci e vivi muitos anos na
Christie St e Davenport Rd, a padaria dos meus pais era na
Ossington Ave e Davenport Rd e andei na Bishop Marrocco/Thomas Merton School na Bloor St W e Dundas St W…
imaginando o quadrante, é ali que a maioria dos portugueses vive, para além que tem os transportes públicos mesmo
ao lado - a estação do Metro na Bloor St W e a Lansdown
Ave. A comunidade daquela área é muito unida e as pessoas
que vivem lá escolheram a área porque está perto de tudo e
tem tudo… tem o Távora, padarias, farmácias, take-out, etc.
É uma área com uma grande presença portuguesa, contudo
também tem outras comunidades e isso é muito importante
porque não podemos viver isolados. Sim, somos uma grande comunidade e somos o coração de uma comunidade e
temos a oportunidade de mostrar aos outros o que é a identidade portuguesa, o porquê de celebrarmos a nossa portugalidade, mostrar as razões de termos tanto orgulho nas
nossas raízes. Resumindo, a localização é perfeita.
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A revolução poética da
“Bela Velhice”

M

irian Goldenberg, uma das maiores estudiosas do envelhecimento no Brasil, alerta-nos para o aumento do preconceito
contra os velhos: VELHOFOBIA. Utiliza o termo “velho” porque acredita ser possível mudar a visão estereotipada, estigmatizada
e preconceituosa que a palavra, habitualmente, encerra.
Tomei uma decisão, vou passar a usar a palavra “VELHO” para me referir aos velhos. Vou abandonar os sinónimos senior, maior, idoso (…)
Com a publicação do artigo “Velhos: atados, sedados, desnutridos, sujos” dei o tiro de partida, segui o conselho da Mirian, carreguei no botão do “foda-se” (Sugiro a leitura do seu livro Liberdade, Felicidade e…
Que se Foda!), segui em frente e tornei-me um militante pela Revolução da Bela Velhice e contra a velhofobia, o etarismo, o idadismo. Uma
Revolução que já tem um excelente manual de instruções que define
uma possível estratégia para “A Invenção de uma Bela Velhice.”
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No seu mais recente livro, a antropóloga e investigadora, com base em pesquisas com milhares de pessoas, dá preciosas sugestões para a conquista de uma
bela velhice: ter um projeto de vida (o seu projeto de vida, não aquele que os
outros lhe possam sugerir/impor); aprender a dizer não; valorizar as amizades; viver todos os dias em plenitude, respeitar as suas vontades e desejos.
A autora traça um novo perfil da mulher que deixa de ter medo de envelhecer,
liberta-se e contribui para a densificação do movimento que combate, sem
tréguas, os estereótipos e o estigma que caraterizam o envelhecimento feminino. Muitas mulheres estão a desafiar o padrão cultural vigente, do culto da
juventude, e assumem uma nova maneira de se posicionarem no mundo, a
partir da força das suas opções.
Estas mulheres clicam no “botão do foda-se” e libertam-se das amarras idadistas e sexistas. Tornam-se, efetivamente, elas próprias, vivem as suas vidas
com uma liberdade, que, até então, lhes parecia inacessível, proporcionando-lhes a desejada felicidade e uma bela velhice. Vivenciam os momentos mais
felizes das suas vidas, porque nunca se sentiram tão livres.
Ao longo do livro, com forte enfoque no público feminino, são traçados alguns
caminhos possíveis para que as mulheres vivenciem a terceira idade com menos sofrimento, culpas, cobranças excessivas ou comparações. Todos envelhecemos, tal não significa reformarmo-nos de nós próprios. Tenhamos projetos
de vida, não deixemos que nos coloquem rótulos ou etiquetas, unamo-nos em
prol da revolução e invenção de um novo modo de envelhecer. Está em curso
uma revolução comportamental e simbólica dos mais velhos, talvez a mais
importante do século XXI. “Uma das descobertas mais instigantes da minha
atual pesquisa é a diferença entre o discurso feminino e o masculino sobre o
processo de envelhecimento.”
Sem dúvida, um dos tópicos mais interessantes do livro é a constatação da
diferença no envelhecimento de homens e mulheres. “As diferenças entre
homens e mulheres adquirem um novo significado na velhice.” As mulheres passam a valorizar mais as amizades, sentem-se mais livres e felizes por
poderem “ser elas mesmas”. A autora chama a atenção para as “velhices”, há
distintos caminhos e escolhas de vida para envelhecer bem. Constata também a existência de uma certa ambiguidade nas representações atuais sobre
o processo de envelhecimento: medos, perdas e doenças/beleza, liberdade e
felicidade. Elenca três tipos de discurso sobre a velhice: “velhofobia”, “velhoeuforia”, “velhoalforria”.
Importa sublinhar que a Bela Velhice não está ao alcance apenas dos mais privilegiados, ela resulta de um “belo projeto de vida”, de quem envelhece livremente sem as amarras das tradicionais convenções sociais. “Também somos
ou seremos velhos, poderemos ajudar a derrubar os medos, os estereótipos e
os preconceitos existentes sobre a velhice.” Juntos, seremos mais fortes para
retirar os velhos da invisibilidade social, combater os preconceitos, denunciar e condenar a violência e o sofrimento a que muitas pessoas são sujeitas.
“Somos nós os principais interessados em uma transformação radical dessa
realidade, seja qual for a nossa idade cronológica. Cada um de nós, mesmo os
muito jovens, deveria se reconhecer no velho que é hoje ou no velho que será
amanhã: velho não é o outro, velho sou eu.”
Urge quebrar o silêncio! Rompamos a conspiração do silêncio! Não podemos
continuar, como a avestruz, a enfiar a cabeça na areia e a ignorar a desumanização que a sociedade reserva para os velhos que são ignorados, desprezados,
estigmatizados, abandonados.
“França estava a tornar-se um país moderno, de que só um país autenticamente moderno seria capaz de tratar os velhos como puros dejetos, e que
tamanho desprezo pelos antepassados teria sido inconcebível em África ou
num país da Ásia tradicional.” (Michel Houellebecq, in A possibilidade de
uma ilha)
Muitas mulheres disseram que os filhos e os netos não têm o menor interesse
nas suas vidas e histórias e acusam os mais jovens de viverem numa permanente “egotrip”, interessados apenas neles próprios, sem tempo ou disponibilidade para os outros, especialmente para os mais velhos. Assim, poder-se-á
entender melhor porque motivo as mulheres mais velhas passam a valorizar
muito as amizades. Na verdade, sentem-se cuidadas, apoiadas e amadas pelas
amigas que contribuem para a sua libertação e realização do projeto de “bela
velhice” porque escutam bonito, riem-se juntas na “melhor idade”, ou seja,
quando as mulheres conseguem ser livres.
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“Para muitas mulheres, que sabem valorizar outros capitais,
o envelhecimento pode ser um momento de inúmeros ganhos, realizações, conquistas, descobertas, amadurecimento,
cuidado, prazer e aceitação das mudanças nas diferentes fases da vida.”
Destaco duas ideias-chave:
“Cada um de nós é o único autor e o único responsável por
construir, passo a passo, precoce ou mesmo tardiamente, a
própria “bela velhice”.”
“A beleza da velhice está, exatamente, em sua singularidade,
na possibilidade de ser inventada por cada um de nós.”
Os velhos de hoje e os de amanhã têm que ser os protagonistas das suas vidas, fazer-se ouvir, pugnar pelos seus direitos,
refutar todos os “ismos” (racismo, sexismo, idadismo, …), construir um mundo para todas as idades, menos desigual, mais
humanizado.
Em abril, mês da Liberdade, queremos reforçar, em Portugal e
no Brasil, a revolução poética da “bela velhice”.

Inspiremo-nos em alguns versos intemporais da canção “O
que faz falta” de Zeca Afonso:
O que faz falta é animar a malta
O que faz falta
O que faz falta é acordar a malta
O que faz falta
O que faz falta é agitar a malta
O que faz falta
O que faz falta é libertar a malta
O que faz falta
O que faz falta é avisar a malta
O que faz falta
O que faz falta é dar poder a malta
O que faz falta

José Carreira

Obras Sociais Viseu

15 ANOS de envelhecimento
em Barricas de Carvalho
NOVA

AGUARDENTE
VÍNICA VELHA
Contacte-nos para obter a lista completa:
Telefone: 647.702.9903 / 647.787.1272
Email: docwineimports@gmail.com
Website: docwineimports.com

Siga-nos nas redes sociais
DOC Wine Imports

@docwinecanada
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A pessoa

que cuida

Créditos © Dominik Lange
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A

pessoa que acontece de cuidar de alguém vai ficando à distância, como
uma ilha que navega para o meio de mais
e mais água. São pequenos gestos que se
acumulam e que se normalizam nos seus
dias e que paulatinamente vão disciplinando qualquer outra agenda, qualquer outro
compromisso. É algo que se estabelece primeiro num enfoque mental. Vamos pensando cada vez mais no que é bom fazer
para que a pessoa cuidada esteja confortável e feliz. Com isso, que pode ir de lembrar de comprar água a decidir trazer um
presente, quem cuida vai habituando seu
mundo à função do outro.
Com o tempo, com as crescentes necessidades e o sempre mais intenso enfoque mental, a pessoa que cuida não consegue parar
diante de um pôr-do-sol sem a impressão
culpada de estar à pressa, sem sossego
para deleites nem demoras. Com o tempo,
a pessoa cuidada demite todas as outras de
a acudirem, porque se sente segura apenas
com quem já se aprisionou, com quem se
compadeceu primeiro, com quem foi obviando as pequenas e as grandes coisas, até
ser a que mais as conhece. Talvez, a única
que as conhece. Então, sim, como ilha a partir, quem cuida parte também.
Digo mil vezes a um amigo cuja irmã cuida
da mãe que a melhor maneira que terá de
proteger a mãe é ajudar a irmã. Se não se
pode substituir a ela, o melhor que pode fazer pela mãe é escutar a irmã e saber o que
esta conta das exigências diárias e da solidão que aumenta. Se o meu amigo procura
interferir, telefonando iluminadamente à
própria mãe e procurando instruir para novas maneiras e novos costumes, o mais que
faz é agredir a irmã, que se vê encurralada
pela realidade que apenas ela vê nua e crua
e pela delirante intenção de outros procurarem treinar o jogo a partir do sofá a muitos
quilómetros de distância.

As famílias funcionam assim. Nos respectivos sofás e munidos de telefones, todos são
brilhantes a gerir os problemas dos outros.
Há uma lucidez esfuziante para quem não
vive as coisas. Fica tudo muito simples. É
como gerir animais domésticos. Dar ordens
é sem emoção, porque não se medem as
sísmicas implicações de qualquer alteração. É, contudo, mais fácil para quem treina
no sofá dar umas opiniões muito seguras
do que levantar o rabo, mudar sua própria
agenda e marcar presença. Demitidas desde sempre de qualquer papel, qualquer
marmita de bolo-rei que tragam numa segunda-feira vai soar-lhes a uma refeição de
matar a fome para um mês. Se o bolo-rei for
da Pastelaria dos Navegantes, então é um
luxo para deixar qualquer velhinha feliz
por dois meses. Com isso, as incessantes
necessidades de todos os santos dias ficam,
naturalmente, a cargo de quem não se pode
iludir nem adiar. Comer é uma tarefa de todos os dias. Raios partam tão aturada vulnerabilidade.
Dito isto, julgo agora fundamental a criação
de mecanismos para apoio a quem cuida.
Informação útil que oriente para as infinitas necessidades que, subitamente, estão
nas mãos de quem jamais imaginou que a
vida poderia fazer-se de tanta solicitação e
desamparo.

Valter Hugo Mãe

Escritor - Crónica NM

Happy Easter

faça já
a sua
encomenda
para o
dia
das mÃes
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Have your aggregates
and supplies delivered
with your bin.

Deliver your
equipment
with your bin.
Rent the tools
and equipment
with your supplies.

E
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MENT

416-762-5555
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BUILDING SUP

PLIES

416-658-8300

sensogroup.ca
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NTALS

416-658-1316

Apresentamos-lhe um GIC tão
fantástico que irá transformar
Apresentamos-lhe
um GIC tão a
nossa
comunidade
por gerações.
fantástico
que irá transformar
a
nossa comunidade por gerações.
Com o nosso Magellan GIC obtém mais do que uma taxa de juro fantástica – está também
a contribuir para a construção do primeiro lar de cuidados continuados na GTA para idosos
que
português.
exemplo,
invista
nós doaremos
até $500.
Magellan
GIC –
Comfalam
o nosso
MagellanPor
GIC
obtém mais
do$50,000
que umae taxa
de juro fantástica
– está
também
banca
cooperativa
em
ação!
a contribuir para a construção do primeiro lar de cuidados continuados na GTA para idosos
que falam português. Por exemplo, invista $50,000 e nós doaremos até $500. Magellan GIC –
Exemplo de doação
banca
cooperativa em ação! Taxa de Juro (p.a.)
Termo de Depósito
Taxa Doada
por $50,000
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1 Ano
Termo de Depósito
2 Ano

1.75%
Taxa de Juro (p.a.)
2.10%

0.20%
Taxa Doada
0.40%

$100
Exemplo de doação
por $50,000
$200

1 Ano
3 Ano

1.75%
2.25%

0.20%
0.60%

$100
$300

2 Ano
4 Ano

2.10%
2.40%

0.40%
0.80%

$200
$400

3
5 Ano
Ano

2.25%
2.50%

0.60%
1.00%

$300
$500

4 Ano

2.40%

0.80%

$400

5 Ano

2.50%

1.00%

$500

Ganhe até
Ganhe até

.50%
.50%
1 – 5 Anos
1 – 5 Anos

p.a.

SAIBA MAIS EM ICSAVINGS.CA/MAGELLAN

p.a.

SAIBA MAIS ACERCA DO MAGELLAN CENTRE EM
MAGELLANCOMMUNITYCHARITIES.CA
SAIBA MAIS EM ICSAVINGS.CA/MAGELLAN

Inclui produtos registados (RRIF, RRSP, TFSA)
e nao registados.

SAIBA
MAIS
MAGELLAN
CENTRE
EM prévio. Os depósitos elegíveis referem-se a novos montantes depositados por
Taxa de juro
é anualACERCA
e está sujeitaDO
a alterações
ou cancelamento
sem aviso
membros
novos ou já existentes. Depósitos já existentes no IC Savings não são elegíveis para esta promoção. Eligible deposits in registered accounts have
MAGELLANCOMMUNITYCHARITIES.CA
unlimited coverage through the Financial Services Regulatory Authority (FSRA). Eligible deposits (not in registered accounts) are insured up to $250,000
through FSRA. To learn more, visit fsrao.ca.
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Cusco
e o Vale Sagrado dos Incas
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Créditos © sharptoyou
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Plaza das Armas
Créditos © Manuela Marujo
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L

embro-me ter ouvido dizer que, se alguma vez fosse a
Machu Picchu, deveria planear passar algum tempo na
cidade de Cusco, uma cidade nos Andes peruanos, digna de visita.
Cusco fica a 3 400 metros acima do nível do mar. Para ver as
ruínas incas da fortaleza-templo Saqsaywaman, sobe-se um
pouco mais, até 3 800m. Eu nunca tinha estado a tal altura e
sofri de “soroche”, o mal de altitude. Toda a gente nos aconselha a mascar folhas de coca, a tomar chá ou chupar rebuçados de coca – mas de pouco me valeu. A minha respiração
tornou-se ofegante e cansava-me muito depressa, mesmo a
andar normalmente.

Ruinas de Saqsaywaman
Créditos © Manuela Marujo

Compreendi, todavia, que passar algum tempo, a ver, devagarinho, as maravilhas da cidade histórica de Cusco, é absolutamente indispensável para compreender melhor o que
se viu, ou se vai ver, em Machu Picchu. A cidade, capital do
Império Inca até à chegada dos espanhóis em 1534, liderados
por Francisco Pizarro, foi construída na primeira metade do
século XIII. Depois de derrotados os incas, os conquistadores
tornaram Cusco uma das cidades mais importantes da colónia e de toda a América do Sul. A Plaza das Armas de Cusco,
com suas arcadas e edifícios com varandas de madeira trabalhadas, a catedral, os conventos e inúmeras igrejas são testemunhos do poder colonial. Vale a pena caminhar pelas ruas
antigas da cidade, qualificada como património da humanidade, e admirar igualmente as construções antigas dos incas,
recuperadas e transformadas em parte, pelos espanhóis.
Uma das maravilhas arquitetónicas é a catedral pela riqueza
barroca dos altares, uns em prata pura, outros decorados com
muito ouro. Adorei ver, num dos altares principais, um Cristo
preto, o Senhor dos Tremores (Cusco sofre muito de abalos de
terra), apresentado de modo que me chamou a atenção: com
uma saia muito colorida, bordada a ouro e pedras preciosas.
A guia explicou-nos que, semanalmente, lhe mudam a saia,
peça de roupa usada pelos homens incas. Há mais de 3 000
exemplares, oferecidas em promessa pelos crentes. Fez-me
lembrar o ritual da mudança dos mantos do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, no convento da Esperança. Tanto nos Açores, como no Peru, os fiéis deixam pequenos tesouros como pagamento pelas graças concedidas.

Mercado tradicional
Créditos © Manuela Marujo
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Catedral de Cusco
Créditos © Manuela Marujo

Centro histórico
Créditos © Manuela Marujo
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Centro de Cusco junto à catedral
Créditos © Manuela Marujo

Cusco possui, nos seus arredores, algumas ruínas bem preservadas e que nos deixam admirados pelos conhecimentos
de arquitetura e engenharia dos incas: Saqsaywaman, Tambomachay e Qorikancha foram as que consegui ver, receando a todo o momento que me faltasse o ar. Pedregulhos que
pesam toneladas, foram perfeitamente encaixados uns sobre
os outros. Alguns, com mais de 9 metros de altura, serviram
de muralhas e continuam a surpreender os estudiosos. Como
foram ali parar? Que técnica usaram para os sobrepor daquela maneira? Vale a pena subir para se admirar, em baixo, a
cidade de Cusco, ela própria situada num planalto elevado; a
vista dos seus telhados vermelhos e construções medievais
baixas é encantadora.
É de Cusco também que se viaja para o Vale Sagrado dos Incas. Durante dois dias, visitei pequenos povoados, como Pisac, Chichero e Ollantaytambo, sempre com o poderoso rio
Urubamba por perto. Dezenas de comunidades peruanas dedicam-se ao artesanato e à tecelagem. A lã do lhamba, alpaca
bebé e vicunha é usada em têxteis coloridos, atraentes e por
vezes muito caros. Ponchos, mantas e outros tecidos decorativos são vendidos em lojas, mercados, nas ruas, na verdade,
por todo o lado onde haja um turista.
Muita gente sonha em ir a Machu Picchu por ser um lugar
mítico. Levou-me muitos anos a planear essa viagem. Aconselho a ir com tempo e a visitar outros lugares no Peru, um
país desconhecido para a maioria e que surpreende pelo seu
passado e civilização avançada.

Manuela Marujo

Professora Emérita da Universidade de Toronto

Urubamba no vale
Créditos © Manuela Marujo
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HELP US
BUILD
ONTARIO
From All of Us at the
Carpenters’ Union

HAPPY
EASTER
The Carpenters’ Union

JOIN TODAY

organizing@thecarpentersunion.ca

We Offer Among the
Best Benefits, Pension &
Wages in the Industry
Plus a $450 Bonus for full
COVID-19 Vaccination
(Local 27 Toronto)

Carpenters’ District Council of Ontario
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Carpenters’
District Council
of Ontario
www.thecarpentersunion.ca
| 905.652.4140
www.thecarpentersunion.ca | 905.652.4140

www.bairrada.ca l info@bairrada.ca

DESEJAMOS-LHE UMA

UMA PÁSCOA FELIZ

1000 College St.

1560 Dundas St. W

2293 St. Clair Ave W.

(416) 539-8239

(647) 346-1560

416) 762-4279
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O Vulcão
dos Capelinhos
Créditos @ Mathias Berlin
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Vulcão na Ilha de La Palma
Créditos: Direitos Reservados

Pequeno santuário na Ilha de La Palma
Créditos: Direitos Reservados

Vulcão Kilauea no Havai
Créditos: Direitos Reservados
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N

a ilha de La Palma, no Parque Natural de Cumbre Vieja as torrentes
de lava incandescentes arrasam tudo à sua passagem sem contemplações. A impressionante força da natureza reduz-nos à nossa insignificância. Num mundo tecnologicamente avançado, os peritos fazem
previsões para a duração da erupção vulcânica, alguns arriscam mais de 80
dias, outros pouco mais de um mês. Incrédulos os ilhéus assistem impotentes à destruição da paisagem humanizada pelo homem, enquanto outros
viajam para a ilha para assistir ao inferno de Dante em direto.
Um cataclismo natural mediatizado pelas televisões e redes sociais, com a
finalidade de captar imagens apocalípticas, recolher testemunhos das vítimas em choque e sem piedade ou misericórdia pelos afetados nesta tragédia natural.
Um fenómeno natural imprevisível transformador da realidade da ilha de
La Palma, os principais setores da atividade a colapsar, o futuro avizinha-se
negro como as fumarolas expelidas pela boca fendida do cone vulcânico.
O principal setor de atividade, o turismo estagnou com a falta de turistas,
na agricultura a produção de banana das Canárias em risco, a pesca em suspenso pela contaminação das águas. O smog vulcânico torna a atmosfera irrespirável, os telhados das casas perto de sucumbirem pelo peso das cinzas
acumuladas, os habitantes abandonam as áreas críticas deixando para trás
o património de uma vida.
No dia de natal, o vulcão adormeceu finalmente, passados cerca de 3 meses
uma normalidade estranha regressou à ilha de La Palma.
No entanto, no outro extremo do planeta, no arquipélago do Havai em pleno oceano pacífico, o Kilauea, o vulcão mais ativo do planeta, entrou novamente em erupção a 29 de setembro de 2021, pelas 15h20 no Havai (2h30 de
quinta-feira em Lisboa), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos
(USGS, United States Geological Survey). Por enquanto, a atividade está confinada ao Parque Nacional de Vulcões do Havai.
Após pausa de alguns dias, o vulcão Kilauea entrou novamente em erupção no passado dia 11 de janeiro estando esta, para já, circunscrita à cratera
Halema’uma’u, não havendo registo de que a atividade esteja a migrar para
outros locais do vulcão.
O nível do lago de lava formado na cratera Halema’uma’u aumentou cerca
de 13 metros e tem vindo a descer gradualmente desde que se verificou a deflação do sistema vulcânico, bem como a diminuição do tremor vulcânico.
Esta erupção, como foi dito anteriormente, ocorre e está circunscrita apenas
ao cume do vulcão Kilauea, mas representa algum perigo para as populações e visitantes do Parque Nacional de Vulcões do Havai. As autoridades
apontam como principal perigo, as grandes emissões de gases vulcânicos
(vapor de água, H2O; dióxido de carbono, CO2 e dióxido de enxofre, SO2)
provenientes da atividade vulcânica e dependentes da direção do vento.
Poderíamos enumerar uma lista de vulcões em erupção em todo o mundo,
contudo iremos falar do Vulcão dos Capelinhos, na ilha do Faial.
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Vulcão dos Capelinhos
Créditos: Direitos Reservados

Vulcão dos Capelinhos
Créditos: Direitos Reservados

Vulcão dos Capelinhos
Créditos: Direitos Reservados

Vulcão dos Capelinhos
Créditos: Direitos Reservados
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Vulcão dos Capelinhos
Créditos: Direitos Reservados

Vulcão dos Capelinhos
Créditos: Direitos Reservados

A erupção ocorreu há mais de 65 anos, a 300m da ponta do Capelo na freguesia dos Capelinhos. A erupção foi antecedida por uma intensa atividade
sísmica. O fenómeno surgiu no mar, assistiu-se à emissão de vapor de água
e gases em grandes quantidades e também a explosões, que lançavam jatos
de cinzas e nuvens de vapor de água.
As fúrias das cinzas expelidas pelo vulcão destruíram uma grande quantidade de bens, os campos e as pastagens ficaram completamente soterradas
pelas cinzas. As pessoas da freguesia dos Capelo subsistiam principalmente
da agricultura e da criação de gado.
Com a acumulação de detritos formou-se uma pequena ilhota que chegou
aos cem metros de altitude e ficou conhecida como Ilha Nova. Nos momentos de acalmia esta nova estrutura era devorada pelo mar e várias outras
ilhotas nasceram e desapareceram durante os meses do vulcão.
Em setembro de 2012 numa entrevista, António Inácio com 86 anos morador no Monte Pequeno, freguesia do Capelo, relembrou a erupção do Vulcão
dos Capelinhos.
As projeções chegavam a atingir 1 km de altura. Segundo António Inácio
tudo começou com uma “fervura no mar” e a “terra não parava de tremer”.
Segundo o nosso entrevistado as populações ficaram agoniadas perante
um fenómeno natural desconhecido, as explosões altíssimas provocando
uma escuridão em pleno dia, os habitantes da ilha nunca tinham assistido a uma erupção, apesar de habitarem numa ilha de origem vulcânica.
A grande maioria da população vivia assustada e evitava chegar perto do
fenómeno. - SIARAM: Testemunhos da Erupção Submarina do Vulcão dos
Capelinhos - 1957/1958 (azores.gov.pt)
O impacto da erupção do Vulcão dos Capelinhos na população levou ao
surgimento de explicações para o fenómeno, umas mais científicas, outras
mais sobrenaturais. O expoente máximo surgiu com a Lenda da Nossa Senhora das Dores. Segundo os populares durante a erupção do Vulcão dos
Capelinhos, na noite de 12 para 13 de maio de 1958, noite em que foram registados mais de 400 sismos, toda a freguesia da Praia do Norte foi destruída, incluindo a igreja paroquial, mas imagem de Nossa Senhora das Dores
ficou de pé.
Nessa noite a população foi forçada a retirar-se da freguesia, devido à total
destruição das suas habitações, e deslocaram-se para a parte norte da mesma, reunindo-se no sítio do Chafariz de Cima na casa onde estava o Divino
Espírito Santo. Lá a população aguardou e observou o desmoronamento de
parte de suas moradias, refugiando-se posteriormente nas freguesias vizinhas a norte, nomeadamente nos Cedros, Salão e Ribeirinha.
Entretanto a igreja também foi derrubada pelos sismos, teto, paredes e altar, ficando apenas e de pé a imagem de Nossa Senhora das Dores, tendo
com a trepidação dos sismos rodado ligeiramente para o Norte da freguesia, coincidentemente local para onde a população se juntou para fugir à
calamidade, e onde mais tarde foi acolhida pelas freguesias referidas.
A devoção à Senhora das Dores foi reforçada significativamente em virtude desta situação. Apesar de parecer lendária, esta história é real, visto
existirem fotos que comprovam este facto, no entanto existem pessoas que
afirmam que a imagem foi colocada propositadamente de pé e quando a
encontraram estava caída.
Após sete meses de erupção no mar abriu-se uma fenda em terra, na parte
leste do cone do vulcão, onde era possível ver repuxos de lava incandescente que subiam a vários metros de altura. Cerca de um ano após do seu
aparecimento o vulcão começou a perder força e em 24 outubro aconteceu
a última libertação de lava.

Carlos Cruchinho

Licenciado no ensino da História e Ciências Sociais
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Língua Portuguesa

Hugo
Gonçalves

Fontes: Wikipedia, FNAC, Wook
Fotografia: DR

Hugo Gonçalves (1976) é autor de vários romances, entre eles Filho da mãe (Companhia das Letras, 2019), finalista dos prémios PEN Clube e Fernando Namora. Coautor
e guionista das séries televisivas País Irmão e Até que a vida nos separe (RTP), foi
correspondente de diversas publicações portuguesas em Nova Iorque, Madrid e Rio
de Janeiro, cidade onde trabalhou como editor literário. Jornalista premiado, colaborou com: Expresso, Visão, Jornal de Notícias, Diário Económico, Sábado. No Diário
de Notícias, assinou as crónicas Postais dos Trópicos e Máquina de escrever.
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Sinopse
Lisboa, 1940
Uma mulher é encontrada morta no
santuário do Cabo Espichel, envolta
num manto branco, com um rosário
entre os dedos. Os peregrinos confundem-na com uma aparição de Nossa
Senhora. Os detetives encarregados do
caso não vão em delírios, mas também
não imaginam que aquele é apenas o
primeiro homicídio.
Vivem-se tempos estranhos: os tanques alemães avançam Europa fora e a
bandeira nazi é içada na torre Eiffel. A
Lisboa chegam milhares de estrangeiros e refugiados judeus, que escolhem
a capital portuguesa como abrigo temporário ou porta de saída para uma
vida sem medo.
As vítimas vão-se sucedendo: todos os
meses, aparece mais uma mulher morta, numa sucessão de crimes de matizes religiosos. A Polícia de Investigação
Criminal entrega o caso a Luís Paixão
Leal, ex-pugilista de memória prodigiosa, com um olho de vidro e um passado
misterioso em Nova Iorque. O detetive,
que vê na justiça uma missão de vida,
empenha-se em descobrir o culpado.

Até que, numa manhã de domingo,
tudo muda: um golpe violento afasta Salazar do poder e sacode o xadrez
político do país. Portugal abandona
a neutralidade na guerra e alinha-se
com as forças do Eixo. Nas ruas da capital, começa o cerco aos refugiados judeus e ecoam as tenebrosas memórias
das perseguições da Inquisição.
Com a reviravolta política, Paixão Leal
vê-se no centro de uma conspiração
ao mais alto nível. O detetive, que vive
com uma judia alemã e os seus dois
filhos, sente a ameaça a bater-lhe à
porta. Num mundo à beira do colapso,
pagará um preço caso insista em desvendar a verdade.
Dos loucos anos 1920 nos Estados Unidos à convulsa década de 1940 em
Portugal, chega-nos uma versão alternativa do nosso passado, com ecos no
presente, porque basta uma única reviravolta para mudar o rumo de um país
e assombrar milhares de vidas. Entrelaçando um mistério policial com uma
saga familiar, Deus Pátria Família é um
romance magnético do autor finalista
dos Prémios PEN Clube e Fernando
Namora.

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

(416) 603-0842 | Toll Free: 1 888 232 6326 | viveirosgroup.com | 1325 St. Clair Ave W, Toronto
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N ó s e a Le i
Regulação das
responsabilidades parentais
Q

uando falamos na regulação das responsabilidades
parentais em Portugal referimos nos às responsabilidades do pai e da mãe pelo filho menor que tem
em comum que, de se encontrarem tem obrigações em cuidar, orientar e prepara-lo para a vida.
Por causa da fragilidade e vulnerabilidade da criança por falta de maturidade física e intelectual obrigam a um cuidado e
proteção especial por parte dos pais.
De acordo com o disposto no art. 122º do Código Civil é dito
que é menor quem não tiver completado 18 anos de idade.
Por isso os pais tem o poder dever de educar os filhos e encontra-se regulado nos artigos 36º nº 5 do C.P.C e 1878 do C.C.
traduzindo-se no compromisso diário dos pais tratarem das
necessidades físicas, emocionais e intelectuais dos filhos, devendo sempre ser colocada a tónica nesta função primordial
destinada a promover a proteção do interesse do menor, unanimemente entendido por estabilidade e equilíbrio emocional da criança.
Mediante acordo ou por decisão de um terceiro imparcial
(juiz) será fixada a forma de exercício das responsabilidades
no que respeita a três questões de primordial importância da
criança. São elas:
1 - Com quem fica a residir a criança
2 - O regime das visitas do progenitor que não reside com a
criança
3 - A obrigação de alimento a cargo do progenitor não residente
Determina a Organização de Tutela de Menores que a regulação deve realizar-se quando existam filhos menores e os
pais encontram-se divorciados, separados judicialmente de
pessoas, separados de facto ou não tenham qualquer comunhão de vida.
O objetivo da regulação das responsabilidades parentais não
é igualizar os direitos dos pais mas proteger o interesse do
menor, entendido como a estabilidade da sua vida e o seu
equilíbrio emocional.
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1 - A decisão judicial de atribuição da residência do menor
Temos assistido no seio da maioria dos casais uma maior aproximação e afeição do progenitor-pai em cuidar do seu filho.
Por outro lado, assistimos que a progenitora mãe já não abdica
da sua atividade profissional para acompanhar o crescimento do
bebe, existindo uma equiparação entre os progenitores no que
respeita ao tempo diário despendido com a criança.
Ambos os progenitores querem estar próximos dos seus filhos,
ambos dispõem de armas e lutam para que lhe seja atribuída a
residência, sendo o progenitor residente que fica incumbido de
todas as tarefas do dia-a-dia, a alimentação, consultas medicas,
vestuário, escola entre outros.
A residência torna-se assim um meio imprescindível para o exercício pleno de função primacial de educação – direito-dever-constitucionalmente consagrado no art. 36º nº 5 CRP.
2 - O regime das visitas do progenitor que não reside com a
criança
Deverá o tribunal encarregar-se de determinar a residência da
criança e os seus direitos de visita de acordo com o superior interesse da criança, tendo em linha de conta que o seu superior
interesse passará impreterivelmente pela promoção de contactos
habituais com ambos progenitores quando não existe acordo dos
progenitores.

É importante atuação positiva dos pais face ao seu filho deverá
sempre respeitar cinco princípios fundamentais: a satisfação das
necessidades básicas, a satisfação das necessidades de afeto, confiança e segurança, a organização de um ambiente familiar estruturado, a organização de um ambiente familiar positivo e estimulante e a supervisão e disciplina ativa.
O direito de visita ao progenitor não residente, como defluí do art.
180.º, n.º2 da OTM visa promover o contacto e a manutenção dos
laços de afetividade entre o menor e a pessoa que passará a não
poder conviver diariamente consigo dada a alteração ocorrida no
seio da família.
3 - A obrigação de alimento a cargo do progenitor não residente
Nos termos do disposto no artigo 1879º do Cod. Civil, os alimentos compreendem as despesas com o sustento, segurança, saúde e
educação, mas o conceito de “sustento” é mais vasto que a simples
necessidade de alimentação, não se aferindo pelo estritamente
necessário à satisfação das necessidades básicas mas o indispensável à condição de vida necessária ao seu desenvolvimento integral da criança.
O direito a alimentos devido à sua importância vital para a criança, goza de uma forte proteção legal de que destacamos o seu caracter de indisponibilidade (art. 2008º nº 1 do C.C.) o que gera, nos
termos do art. 298º nº1 a contrario, do C.C. a sua imprescritibilidade pelo seu não exercício e de irrenunciabilidade.

De acordo com o disposto no art. 1906.º, n.º5 do CC o juiz na árdua
tarefa de decidir qual dos progenitores ficará responsável pela residência da criança.
Não obstante o filho residir com um dos progenitores, ambos continuam responsáveis pelo seu desenvolvimento físico, intelectual
e moral.

Sónia Falcão da Fonseca & Leila Ferreira Do Couto

Advogadas da Lei Portuguesa
artigo oferecido por Luso Services & Consulting Inc.
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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.
Benefit Plan Administrators Limited would like to wish all a Happy Easter.
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Ovos de Páscoa
A história
O

oferecer ovos na Páscoa é um ato que vem da origem do termo Páscoa, que é o nome
da Deusa Easter, divindade ligada à natureza, à Primavera e à fertilidade.

O ovo sempre simbolizou a fertilidade, fecundidade, no fundo, a criação. Como tal,
se antes da Cristandade as ofertas de ovos simbolizava a festa da fertilidade, trazida pela
Primavera, depois de Cristo, os ovos simbolizam a sua ressurreição.

Créditos: Direitos Reservados
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A tradição de embelezar os ovos dados na Páscoa, ou, neste
caso, na Festa da Primavera, vem da China, do trabalho minucioso e paciente dos chineses. Estes, embrulhavam ovos
naturais em cascas de cebola e cozinhavam-nos com beterraba.
Ao retirá-los do fogo, os ovos ficavam com desenhos mosqueteados na casca. Este costume rapidamente chegou ao
Egipto, os quais também começaram a oferecer ovos coloridos e desenhados, por altura da Festa da Primavera. Depois
da ressurreição de Cristo, os cristão adoptaram este hábito,
tornando-se apenas oficializado pela igreja, no séc. XVIII.
A importância dada ao ovo, tem a ver com a sua simbologia,
ligada à criação, fertilidade, origem de vida e fecundidade.
Gregos, Fenícios, Tibetanos, Indianos, Vietnamitas, Chineses, Japoneses, Siberianos e Indonésios, têm em comum a
lenda, de que o mundo surgiu de um ovo cósmico que se

Ovos Fabergé
Créditos: Direitos Reservados
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subdividiu em dois, formando o Céu e a Terra. Sempre ligado à criação, a história do Havai conta o mito de que esta
ilha foi originada a partir de um ovo, posto nas águas por
um pássaro gigante. Mitos Anglo-Saxónicos dão ao ovo a razão da criação do Mundo: da gema nasceu o globo terrestre,
da clara, o firmamento e a atmosfera e, da casca, a esfera
celeste e os astros.
Desde cedo que se ligou o ovo, à criação da Terra, Homem e
estrelas. Na Austrália reza a lenda que a Terra encontrava-se
na escuridão absoluta até um homem lançar um ovo no espaço que se transformou em Sol. É comum encontrar-se em
documentos antiquíssimos que o primeiro homem adveio
de um ovo, ou que de um ovo nasceu Eros, o Deus do Amor,
ou dizer-se que os heróis nascem de ovos, ao invés de nascerem de parto.

Assim, se destacarmos na história, a simbologia do ovo, do
sol e da água, teremos três dos principais elementos formuladores de lendas. O ovo simboliza o embrião do mundo e
da vida, o sol, a vitória da luz sobre as sombras e, por sua
vez, a água simboliza o meio primordial de fertilidade. Do
ovo nasceu o mundo, a Terra, os seres, o sol (ovo celeste de
ouro) e a lua (ovo celeste de prata).
No Cristianismo está também presente a simbologia dos
ovos. Simão, o homem que ajudou Cristo a suportar a cruz
até ao Calvário, diz-se que era um mercador de ovos. Para
além disso, a Páscoa é marcada pela oferta de ovos coloridos
que, na sua maioria são de chocolate. No entanto, apesar de
hoje, estas ofertas serem mais dirigidas para as crianças, estas só começaram a receber estas lembranças de Páscoa no
séc XV, na Alsácia, que a partir deste local, se espalhou pelo
mundo fora.
Os ovos de chocolate só surgem no séc. XVII, com o início do
desenvolvimento da Indústria do chocolate. Esta, foi uma
das razões para que ocorresse a substituição de ovos naturais, pelos de chocolate.
Na Alemanha, pela Páscoa é ainda hoje hábito, esconderem
os ovos para que os filhos ou afilhados os procurem entre
o jardim. Os adultos dizem às crianças que foi o coelho da
Páscoa que os escondeu, para que as crianças se possam divertir e descobrir, os ovos. A questão que ocorre muitas vezes na Páscoa é a razão de ser um coelho a distribuir os ovos
da Páscoa, ao invés de uma galinha. Pois bem, mais uma vez
remontando ao culto de Easter, a deusa da Primavera, o seu
atributo era uma lebre que, ao longo do tempo, se foi confundindo com o coelho.

Na Alemanha, em Herrnhut, existe outra crença relacionada com a Páscoa. Conta-se que no Domingo de Páscoa, o
sol dança em celebração da Primavera e da ressurreição de
Cristo. Esta lenda data de 1732 e ainda hoje na Alemanha,
há o culto de ver o sol nascer, neste dia.
Os Ovos de Fabergé são o presente de Páscoa mais luxuoso
que o mundo já viu. Foram feitos com jóias para a família
imperial russa. São uma famosa série de jóias de Carl Faberge. A série foi criada entre 1885 e 1917 para a família imperial russa e compradores privados. No total, sabe-se que foram feitas 71 exemplares, das quais 52 são imperiais.
Um Ovo Fabergé era feito de ouro, prata, pedras preciosas,
etc. Usavam-se esmaltes e jóias finas, e às vezes, os artesãos
experimentavam materiais não muito tradicionais – cristal
de rocha, madeiras preciosas. Portanto, a marca Fabergé é
sinónimo de luxo, delicadeza e autenticidade.
A Páscoa é assim um resultados de crenças e hábitos que
o tempo se encarregou de misturar e adaptar consoante a
época, ou religião. O que permanece inalterável é que a Páscoa é um momento de alegria e comunhão com a família e
com a natureza, é um tempo de festa.
Votos de uma Páscoa Feliz para todos!

Cristina Fragata

Blogger

modern wedding
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www.weddingblossoms.ca

Amar I 45

Deus
e eu

Créditos: Direitos Reservados
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S

empre tive uma relação muito intrigante com Deus. Segui
todos os passos da Igreja enquanto criança, frequentei a catequese, fui a missas. Mas também fui expulsa da catequese
quando tinha 14 anos. Idade em que as perguntas chegaram e quem
representava a Igreja, nessas reuniões com o meu grupo, não soube
responder-me a nenhuma, achando ofensivo que para mim fosse
complexo entender como é que, factualmente falando, alguém poderia morrer e voltar a nascer. Ou como é que três crianças viram
uma imagem de uma pessoa nos céus. A minha voz, ao levantar todas as dúvidas naquela sala, criava desconforto, porque ali estava
quem “tem fé” e não questiona – eu não podia continuar com dúvidas, pelo menos não ali, porque podia fazer com que alguém começasse a partilhar das mesmas incertezas. Aí senti que realmente a
Igreja não era algo que fizesse sentido para mim e desconectei-me.
O meu pai, ateu de certificado passado depois de anos a ler mais
sobre Jesus do que 90% dos cristãos, nunca me influenciou, não falava do assunto. A minha mãe, católica não muito praticante, mas
de fé vincada, também me deixava acreditar no que fizesse mais
sentido para mim. Uma liberdade que aprecio, nunca gostei de que
me prendessem a ideais, gosto de refletir através de aprendizagens
e experiências, tirando as minhas conclusões - e isso só foi possível
porque não cresci cercada por paredes altas, perigosas, que não nos
deixam ver outras paisagens.
Perdi-me dessa ligação ditada pela Igreja, mas várias vezes falava
com “Ele”. Acho que nem sei rezar, por isso apenas falava. Falo. Entretanto, depois de ter perdido um dos homens mais importantes
da minha vida, o meu avô, comecei a conversar com ele da forma
que converso com Deus. Depois, anos mais tarde, não tive outra
alternativa a não ser falar assim também um dos meus melhores
amigos. Fui-me habituando a essa forma de contacto sem resposta,
mas peço sinais. E tenho vários. Se não são sinais, então são coincidências que eu insisto em querer acreditar que são sinais e vou
alimentar essa crença para que a minha sanidade mental permaneça intacta.
No entanto, eu acho que Deus para mim se transformou em algo
diferente – são as nuvens, é um por do sol, é o som do riso do meu
filho. Vejo-O em momentos. Recuso-me a acreditar que é uma entidade Toda Poderosa que nos retira da vida pessoas inocentes,
crianças e faz tanta gente passar por momentos terríveis. Recuso-me a acreditar que “Deus sabe o que faz” e é Ele que acha melhor
alguém passar por situações tão desesperadoras.
Deus vai ser sempre para mim a representação do lado positivo da
vida, aquele a quem vou pedir atenção quando o lado negativo me
assombrar, porque se me agarrar ao que acredito me traz bons momentos, a minha mente vai focar-se na meta bonita e não na sombria. No entanto, tenho aprendido, ultimamente, a agradecer pelo
que de bom já tenho – não que Ele me vá dar algo por ser grata, por
“obedecer às Suas ordens” ou porque rezei 10 Pais Nossos e 3 Avé
Marias e sou, por isso, merecedora do melhor; mas porque acredito
que posso atrair o melhor se acreditar que o melhor vem. E o melhor acaba por vir – pelo menos através do Deus que eu acredito, o
melhor acaba sempre por vir.

Catarina Balça

MDC Media Group
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asceu em Boston, Estados Unidos da América, há 38 anos, mas foi Portugal que lhe marcou a infância e juventude. Orgulhosamente
portuguesa, partiu um dia à procura do futuro. Regressou ao país natal e encontrou o caminho, que
desbravou com o seu talento, até se transformar na
atriz portuguesa mais famosa em todo o mundo. Daniela Ruah - a atriz, a mãe, a filha, a mulher tal qual
é, apresenta-se nesta conversa sem representação.
Com a sua determinação, a sua força, com a simplicidade que a carateriza, mas com absoluta consciência do papel que desempenha hoje na vida.

Mesmo antes de subir ao palco do Providence Performing Arts Center, para apresentar a edição comemorativa dos 10 anos dos IPMA – International
Portuguese Music Awards, desbravámos o seu percurso profissional, o que lhe construiu o passado, o
que vive no presente e o que pretende seja o futuro,
falámos da estreita ligação a Portugal, da vida familiar que une continentes e dá sentido à palavra saudade e percebemos como Daniela Ruah tem a consciência absoluta do muito que ainda há para fazer e
aprender em todas as áreas da vida.
Conhecemos a mulher simples, mas forte, apaixonada pelo que faz e pelo homem que tem ao seu
lado, a mãe extremosa, a filha dedicada e a estrela
que adora Portugal e nunca deixou de ser apenas “a
miúda reguila, cheia de energia, que adora a vida”.

Daniela Ruah
50 I Amar

Créditos © Daniela Ruah/Cliff Lipson/CBSWatch
51 I Amar

Créditos © Daniela Ruah/Instagram

Créditos © Daniela Ruah/Instagram

Créditos © Daniela Ruah/Instagram
52 I Amar

Revista Amar: A Daniela Ruah sempre afirmou que teve uma
infância feliz. O que mais contribuiu para isso? E que memórias tem e de que modo sente Portugal vincado na sua personalidade?
Daniela Ruah: Apesar de ser filha única, cresci rodeada de uma
família grande e divertida. Tenho muitos primos que adoro, próximos da minha idade, e tias e tios que me são muito queridos.
Tínhamos tradições semanais de jantares, ou almoços ao pé da
praia, em que nos juntávamos todos. A minha felicidade vem do
sorriso dos meus pais - do seu apoio incondicional em tudo o que
queria fazer. De terem participado activamente na criação e concretização dos meus objectivos de vida e de terem sido lutadores
pela vida fora. Os anos mais formativos foram passados em Portugal, por isso, culturalmente, sinto-me muito portuguesa.
RA: Para além das tradições religiosas judaicas que preserva,
o que mais lhe transmitiu a sua família que considera verdadeiramente importante e que agora transporta para os seus
filhos?
DR: O foco. Ser independente e trabalhadora. A habilidade de
manter amizades para a vida. Respeitar os outros que acreditam
ou vêem a vida de uma forma diferente. Ser flexível e aprender
a colaborar com outros sem perder a nossa própria identidade.
Entre muitas, muitas outras coisas!
RA: Por falar em filhos… como se sente como mãe? O que mudou na sua vida desde o nascimento do River e da Sierra?
DR: Adoro ser mãe. Faz grande parte da minha identidade e é o
meu papel favorito. Sempre fui um pouco impaciente, por isso
acho que a maior lição que aprendi foi ter de ser paciente - tanto
com o ritmo de vida de uma criança, como com a aprendizagem
emocional. Amadureci muito desde que nasceram… Aprendi o
verdadeiro significado de “multi tasking” e descobri que funciono mesmo dormindo pouco! Hoje em dia, os meus filhos têm 5
e 8 anos e são bastante independentes, adoram-se e são muito
cúmplices. Não falto a um evento desportivo, ou evento escolar.
Adoro ver o entusiasmo pela vida que brilha nos olhos deles, de
saciarem qualquer curiosidade. Adoro ser mãe.
RA: Sabendo que a família (e os seus pais em particular) e os
amigos têm uma importância muito grande para a Daniela,
como é viver longe deles e de Portugal?
DR: Viver longe é sempre muito difícil. Já faltei a tantos casamentos, ou eventos familiares, infelizmente… Tenho mesmo
muitas saudades, mas ao longo dos anos aprendi a viver com
essa sensação. Felizmente a tecnologia permite-nos manter uma
proximidade quase diária com grupos de mensagens, facetime…
E conseguimos viajar até Portugal, pelo menos uma vez por ano,
para ver a familia. A minha mãe também passa bastante tempo
nos EUA com os netos!
RA: Nas redes sociais a Daniela Ruah, normalmente, escreve
os seus posts em inglês e português. Para não perder o contacto com os fãs portugueses ou para orgulhosamente afirmar a
sua condição de portuguesa?
DR: Penso que são as duas coisas! Sei que tenho muitos seguidores portugueses que quero abraçar com a nossa língua, mas
escrever em português também me traz orgulho.
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RA: O seu pai foi médico, professor universitário, a sua mãe audiologista… donde lhe veio a veia artística e quando é que percebeu que o
seu caminho profissional seria o que tem hoje?
DR: Apesar de serem quase todos médicos ou estudantes de ciências,
os meus pais sempre foram criativos também. A minha mãe escreve
lindamente, o meu pai desenha muito bem e tem um toque musical.
A criatividade também é ligada às línguas e tanto o meu pai como a
minha mãe falam, pelo menos, quatro línguas. Ou seja, a veia criativa
está no sangue!
RA: A sua carreira em Portugal começou pelas telenovelas (apenas
com 16 anos), como aconteceu com tantos outros atores/atrizes. Considera que essa foi também uma escola importante na sua formação?
Que memórias guarda desse tempo?
DR: Não tenho dúvidas de que as telenovelas foram a melhor escola.
Aprende-se muito numa sala de aula, mas poder pôr em prática aquilo
que aprendemos é muito gratificante e enriquecedor. Existe um “etiquette” de trabalho que só se absorve bem na prática. Apesar de não
conseguir manter um contacto constante, fiz amizades para a vida e
sinto-me mesmo muito feliz quando estou com os meus colegas dessa
altura. O ritmo de trabalho é muito puxado e desgastante, mas ninguém
se esquece da sorte que temos em ganhar a vida a fazer aquilo que mais
gostamos. Cria-se uma sensação de equipa com muita risota e apoio.
RA: A sua formação académica de base foi toda feita em Portugal, até
que decidiu ir estudar para Londres, para frequentar a London Metropolitan University. Depois de Londres, escolheu o Lee Strasberg
Theatre and Film Institute, em Nova Iorque, para aprender mais sobre a arte da representação. De certo modo, o que podemos concluir
é que a Daniela é das pessoas que acreditam que o talento tem de ser
trabalhado - é isso? E sente que esses foram passos determinantes na
construção da atriz/realizadora que é hoje?
DR: Todos seguem o caminho que têm de fazer. Pessoalmente, acredito
muito na educação e dedicação à arte. Quer seja num curso, workshops,
leitura, etc. É uma indústria difícil de penetrar e até de manter. Nada
é garantido, por isso quanto mais nos educamos, maior é a possibilidade de sucesso. Pelo menos para mim tem funcionado. Em relação à
realização - uma paixão que começou muito mais tarde, passei a usar
o NCISLA como escola de cinema. Interajo com realizadores, editores,
operadores de câmara, escritores, fazendo perguntas e percebendo o
porquê de cada decisão. Procuro entrevistas online dos meus realizadores favoritos, leio biografias e vejo muitos filmes e séries. Serei aluna
para a vida.
RA: Como chegou a Los Angeles? E como surgiu a oportunidade de se
tornar a Agente Kensie Blye?
DR: Em 2009 estava a viver em NYC, a estudar no Lee Strasberg e a fazer
networking, dentro dos possíveis na altura. Entretanto, conheci uma
agente que acreditou em mim e me mandou o casting para um spinoff
chamado NCIS Los Angeles. Fui passando as diversas fases de castings
até chegar aos produtores da CBS e… correu bem! Vamos começar a 14ª
temporada este ano e continuo com a mesma agente!
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RA: Recentemente, à parte da sua carreira de atriz, tem também assinado a realização de alguns episódios da série. Como se tem sentido nesse papel?
DR: Sinto-me em casa neste papel. Foi uma paixão que surgiu com a
oportunidade e não um sonho de longa data. Não fazia ideia que realizar seria para mim, mas junta tantas coisas que adoro - a colaboração,
a criatividade, o problem solving, a construção de ideias, o trabalhar
com actores, o contar histórias. Tudo começou quando me apercebi que o NCISLA seria o espaço mais seguro para experimentar esta
nova vocação - rodeada de amigos e colegas em quem confio e que me
apoiaram desde o primeiro momento.
RA: Disse numa outra entrevista que ganhar um Óscar já não é uma
meta, como era quando começou a sua vida artística. Sendo assim,
qual é hoje o seu objetivo profissional?
DR: Qualquer prémio seria bem-vindo! MAS, o mais importante hoje
em dia é a longevidade profissional. Quero poder continuar a fazer
aquilo que adoro durante muito tempo, e que os meus filhos vejam
que trabalhar pode ser um prazer e não uma constante obrigação.
RA: A par da representação e agora realização, a Daniela tem também o lado de apresentadora de grandes eventos. Em Portugal
coapresentou o Festival da Eurovisão e todos os anos a vimos num
dos momentos de maior audiência televisiva Super Bowl Greatest
Commercials, agora vai apresentar a Gala dos International Portuguese Music Awards. Que significado tem, para si, apresentar uma
gala onde se celebra a música portuguesa?
DR: Fico tão feliz por participar no IPMA e de celebrar a nossa música
portuguesa. O Paulo Gonzo, por exemplo cantou o tema Jardins Proibidos, na minha primeira novela, com o mesmo nome, e isso traz-me
tanta nostalgia. Acho que vai ser uma noite lindíssima cheia de energia e amor pela nossa música “Tuga”.
RA: A Daniela Ruah tem mostrado nas suas páginas de redes sociais
ser uma mulher preocupada e atenta em relação ao que se passa no
país onde vive, no seu país de onde é natural e no resto do mundo.
Sente que faz parte da sua missão como figura pública ter este lado
de “ativista social”?
DR: As redes sociais tornaram-se uma plataforma para o bem e o mal.
Tento ao máximo ser activista de uma forma positiva, sem tentar
agredir aqueles com opiniões diferentes, e apoiando causas que me
são importantes. Mas não sinto que seja uma “missão”.
RA: Apesar da fama, do sucesso, a Daniela Ruah parece ser uma
mulher que não se deixa inebriar e continua a ser uma pessoa que
tem uma vida “normal”. Como lida com a popularidade e o que a faz
manter os pés bem assentes na terra?
DR: Creio que ter uma vida “normal” é mais comum do que se pensa.
Sei que tenho muita sorte em poder fazer aquilo que mais gosto, mas
ainda mais sorte em ser mãe e mulher do David. Agradeço muito a
dedicação dos fãs e se inspiro alguém de uma forma positiva, fico de
coração cheio. Sem os fãs, o meu tentar não existe e não me esqueço
nunca disso. Mas quando me olho ao espelho, sou só eu. A miúda reguila, cheia de energia que adora a vida.

Madalena Balça
MDC Media Group
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Os filhos
da guerra
“Não há pior mal do que a guerra e
como ela afeta as crianças.”
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A

s palavras são de Audrey Hepburn,
que assistiu e sofreu os horrores da II
Guerra Mundial antes de se tornar um
dos mais importantes ícones de beleza e de
elegância mundiais. Tinha dez anos quando
a Alemanha ocupou a Holanda. Não era ainda Audrey, mas Adriaantje, uma criança que
cresceu entalada entre a fome e o medo, sob
opressão da ocupação nazi. Durante o conflito,
participou em espetáculos clandestinos para
angariação de dinheiro destinado às forças
de resistência. Dançava nas “blackout nights”,

os dias na escrita afincada de um diário que
conheceu o Mundo, mas ela não. Em 1968,
no auge da sua carreira, Audrey foi convidada para protagonizar Anne Frank e recusou.
Sentia demasiada proximidade com uma
realidade que ela queria que permanecesse
no passado. Talvez sofresse da síndrome do
sobrevivente, Audrey escapou aos terrores da
guerra, Anne não. A guerra não a apanhara no
passado. Ao longo de toda a sua vida, fez questão que não a apanhasse no presente.
Quando foi descoberta pela máquina de sonhos

Créditos © UNICEF
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nome dado aos espetáculos à porta fechada
com as janelas tapadas, num tempo em que
viver escondido era um modo de vida. No final, a assistência não batia palmas, limitando-se a passar um chapéu de mão em mão, na
cidade de Arnhem, na Holanda. A menina que
sonhava ser bailarina, participou ativamente
na resistência holandesa, distribuindo panfletos clandestinos que escondia dentro das
meias de lã ao volante da sua bicicleta.
A menos de cem quilómetros, outra criança
da mesma idade vivia escondida, ocupando
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de Hollywood, nunca se deixou deslumbrar. O
seu filho Dotti conta que só durante a adolescência se apercebeu que a mãe era uma estrela
quando por acaso encontrou bobines dos filmes
no sótão. Comoveu-se com as personagens ingénuas e alegres, cheias de brilho e de graça. A
mãe não lhe contava histórias de Hollywood. Em
vez disso, relatava-lhe os episódios da sua infância, para que ele nunca esquecesse que um dia a
vida pode mudar, e lia-lhe o diário de Anne com
lágrimas nos olhos.

Durante os cinco longos anos da ocupação nazi, viu uma criança
ser arrancada à mãe por soldados e atirada a uma fogueira, assistiu a fuzilamentos sumários, caminhou ao lado de corpos despedaçados nas ruas, perdeu um tio às mãos do inimigo. E, no entanto, sempre que a vemos em filmes, a ouvimos em entrevistas, ou a
discursar numa cerimónia dos Oscars, é tudo luz, alegria, doçura
e paz. Nos últimos anos de vida, foi Embaixadora da Boa Vontade da Unicef, numa época em que ainda não era moda entre as
estrelas dar a cara por causas humanitárias. Apenas a princesa
Diana conseguiu suplantá-la mediaticamente, décadas mais tarde, quando pegou na mão de um doente de SIDA num tempo em
que não estava estudado o grau de contágio do HIV.
Créditos © UNICEF

Gostava de não escrever sobre a guerra, mas é quase impossível,
quando, a cada segundo que passa, há mais uma criança refugiada. Gostava de não escrever sobre e guerra, mas existem planos
na esfera de Putin para a Ucrânia semelhantes aos de Hitler. Paralelamente, assistimos a histórias de horror que revelam o pior do
ser humano: mulheres traficadas e violadas, crianças desaparecidas, seres indefesos que vão render dinheiro para a prostituição, a
venda de órgãos e a escravatura.
Quando o conflito terminar, a Europa não terá mãos a medir para
contar os filhos da guerra.

Margarida Rebelo Pinto
Escritora - Crónica NM
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De que são feitos
os heróis?

C

ircunstâncias de exceção criam a oportunidade de surgirem
heróis excecionais. Mas toda a gente, todos os dias, pode
atuar em vez de ficar de braços cruzados. Os heróis comuns
também mudam o Mundo. Nem que seja um de cada vez.
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“Preciso de munições, não de boleia”, disse Volodymyr
Zelensky, quando os Estados Unidos se ofereceram para
o retirar da Ucrânia nos primeiros dias de guerra. “Navio
de guerra russo, vai-te f**er”, responderam os soldados da
Ilha das Serpentes à embarcação que lhes pedia a rendição. “Porque é que estás aqui a invadir o meu país? Vai para
casa!”, apelam os cidadãos nas ruas, aos soldados russos,
antes de lhes virarem costas e irem fazer cocktails molotov caseiros ou sandes para os combatentes da frente de
batalha.
“Slava Ukraini. Heroiam slava!” (“Glória à Ucrânia! Glória
aos Heróis!”) tem sido uma das frases mais repetidas nas
últimas semanas. Mas o heroísmo tem estado por todo o
lado: cidadãos russos saem à rua para se manifestar contra
a guerra, sabendo que vão ser detidos; as nações aplicam
sanções que lhes vão ser prejudiciais a elas próprias; os europeus acorrem às fronteiras para transportar refugiados e
instalam-nos nas suas casas; médicos e socorristas entram
no país em guerra para ajudar os feridos; jornalistas de
muitas nacionalidades mantêm-se em cidades debaixo de
fogo para contar ao Mundo o que está a acontecer.
Esse é o poder da compaixão, da coragem e do heroísmo.
“São contagiosos”, diz Marcela Matos, psicóloga clínica e investigadora do Centro de Investigação em Neuropsicologia
e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra na área da compaixão. É a esse contágio que estamos a assistir. “O presidente Zelensky, pela sua liderança,
inspirou os outros e motivou-os a fazer o mesmo. Depois,
há um efeito de bola de neve que leva a esta capacidade
extraordinária de mobilização, muitas vezes contrariando
o instinto de autopreservação, em prol de um bem maior: a
nossa humanidade partilhada.”
O heroísmo é tradicionalmente associado aos grandes líderes
ou a pessoas que fazem coisas extraordinárias. Mas é mais do
que isso: é toda e qualquer ação altruísta, que envolva algum
risco ou sacrifício pessoal, para tentar promover a mudança.
“Defendo que todos nós temos potencial para praticarmos
atos heroicos no nosso quotidiano, porque a semente do heroísmo é a compaixão, essa motivação inata para cuidar dos
outros, que evoluiu ao longo de milhões de anos e contribuiu
para a nossa sobrevivência”, defende a investigadora.
A compaixão está tão ligada ao heroísmo porque, apesar de
não implicar necessariamente um sacrifício pessoal, é uma
predisposição para prevenir ou aliviar o sofrimento dos outros que nos predispõe a agir. A esta motivação inata junta-se
um conjunto de competências cognitivas e emocionais, como
a empatia e a moralidade, que nos levam, se necessário, a correr riscos pelo que consideramos mais correto.
É por isso que raramente os heróis se veem como tal. Dizem
coisas como “Fiz o que tinha de ser feito” ou “Fiz aquilo que
acho que qualquer um faria nesta situação’’ porque estão a ser
guiados pelas suas convicções morais e éticas, pelo sentido de
responsabilidade pelo outro.
E então, nesse caso, porque é que não somos todos heróis?
Bom, porque esta semente do heroísmo que nasce connosco
não está sozinha. Coabita, lado a lado, com a da maldade e,
sobretudo, com a da apatia.
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Heróis, vilões e espectadores
Em 1971, Philip Zimbardo conduziu uma investigação que ficou conhecida como “Experiência da Prisão de Stanford”. Para
o estudo, que dificilmente alguma comissão de ética aprovaria
hoje em dia, o psicólogo pegou em 24 estudantes da Universidade de Stanford, em Palo Alto, nos Estados Unidos, atribuiu-lhes aleatoriamente o papel de preso ou guarda prisional e
colocou-os numa prisão simulada na cave da universidade. A
ideia era perceber como as dinâmicas de grupo alteravam a
identidade e o comportamento de cada um.
E alteraram tanto que a experiência, com a duração prevista
de duas semanas, só durou seis dias. Teve de ser interrompida
porque estava a tomar contornos sinistros. Os “guardas” impunham todo o tipo de maus-tratos aos “presos”: negava-lhes
comida, tiravam-lhes os colchões da cama, sujeitavam-nos a
humilhações de caráter sexual. Os “presos” estavam apáticos
e cumpriam as ordens que lhes eram dadas. Os 24 estudantes,
previamente saudáveis e perfeitamente normais psicologicamente, demoraram menos de cinco dias a transformar-se em
sádicos ou zombies, conforme o grupo a que pertenciam. E porquê? Por causa do contexto.
A isto havia chamado Hannah Arendt, já em 1963, “a banalidade do mal”. No seguimento do julgamento de Adolf Eichmann,
em Jerusalém, a filósofa apresentou uma ideia polémica: o responsável nazi, defendeu, não era um monstro maléfico ou uma
pessoa especialmente perversa. Não parecia sequer um nazi
fanático ou um antissemita feroz. Era apenas um burocrata
entediante, que assinava documentos e cumpria ordens sem

questionar. Que a sua assinatura fosse para deportar milhões
de judeus para campos de concentração ou para outra coisa
qualquer era-lhe indiferente – fazia o que achava que era esperado dele naquele sistema. Então, sustentou Arendt, o mal não
está só nos planos perversos e desejos sádicos de poucos, mas
também numa multidão de gente banal que, num contexto específico, perde a capacidade de julgamento moral, se conforma
às normas e se torna cúmplice porque nada faz.
Dividir o Mundo entre os bons e os maus é muito confortável,
mas explica pouco. “Não explica, certamente, o holocausto e outros genocídios”, considera Mariana Reis Barbosa, professora na
Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica
Portuguesa e investigadora no Centro de Investigação em Desenvolvimento Humano. “Aquilo a que assistimos, nessas situações, é
ao mesmo que mostram os estudos de Zimbardo e as observações
de Hannah Arendt: em determinados contextos sociais, pessoas
aparentemente normais fazem coisas que seriam impensáveis
para elas próprias anteriormente e que os estudos de personalidade não conseguem prever.” Porque – e esta é a grande questão – o
contrário de um herói raramente é um vilão. A maioria das vezes é
um espectador. “Claro que há indivíduos com predisposição para
cometer atrocidades, com personalidade antissocial e psicopatia,
mas depois há o papel da maioria enquanto agente passivo do
que está a acontecer. Toda a gente diz: ‘Eu jamais me conformaria com esta situação’, mas os estudos mostram que não é assim.
Face às figuras de autoridade, à influência dos pares e à pressão
para conformidade social, as pessoas dão por si a fazer coisas que
diziam que não fariam. E ninguém é imune a isso”, alerta a investigadora em psicologia da paz e heroísmo.
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Mas este é um problema que traz consigo a solução: se o que distingue as pessoas
capazes de atos compassivos e heroicos das outras não são as características individuais, mas o contexto, então, o heroísmo pode ensinar-se. Alertar para a possibilidade da banalidade do mal é incentivar o seu oposto, a banalidade do bem.
E foi isso mesmo que Philip Zimbardo, com tudo o que aprendeu no estudo da Prisão de Stanford, começou a fazer há mais de 20 anos: fundou o Heroic Imagination
Project (Projecto da Imaginação Heroica), uma organização não-governamental que
incentiva cada um a ser um herói do quotidiano. Treinam professores e alunos para
que cada um possa ser um agente de mudança, capaz de contrariar a apatia e iniciar
um efeito de contágio positivo.

Philip Zimbardo
Créditos: Direitos Reservados

Treinar a imaginação heroica
O Projecto da Imaginação Heroica está presente em vários países, incluindo em Portugal, onde é coordenado pela investigadora Mariana Barbosa. Ao longo dos últimos
três anos, já trabalharam com mais de uma dezena de turmas de escolas na zona
Norte do país, com alunos entre os 9 e os 16 anos. Em cinco sessões, adaptadas à
idade, mostram-lhes que todos podemos ser heróis. Basta querer ajudar, estar atento
aos outros, fugir dos preconceitos, não ser um mero espectador e fazer boas escolhas.
A abordagem e intervenção assenta em três princípios fundamentais, explica Mafalda Gomes Santos, psicóloga e investigadora da Universidade Católica do Porto, que
também faz parte da equipa do projeto: “A desconstrução da ideia idílica de herói,
(…) a descoberta dos obstáculos ao comportamento heroico, ou seja, os processos
psicológicos que, por vezes, nos impedem de sermos heróis, como por exemplo do
comportamento bystander [comportamento de espectador] e da difusão da responsabilidade, e o treino para uma ação objetiva, segura e eficaz perante as situações
desafiantes do dia a dia, que podem passar por consolar um amigo num dia menos
bom; fazer voluntariado; ou ligar para os serviços de emergência perante uma necessidade”.
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Usam dois conceitos centrais criados por Zimbardo: o power of one
(o poder de um) e o power of two (o poder de dois). “O power of one
remete para esta ideia de que basta que faça de forma diferente
para que outras a sigam. Nós vemos isso na rua: se está alguém caído no chão a precisar de ajuda, podem passar muitas pessoas sem
ajudar, mas basta que uma pessoa pare para que muitas outras façam o mesmo. Uma pessoa faz a diferença, muda a situação”, observa Mariana Barbosa.
Mas ninguém quer que as crianças e jovens “se armem em heróis”
na pior aceção das palavras, correndo riscos desnecessários. E isso
é o power of two: chamar outros a ajudar. “Por exemplo, numa situação em que presencia bullying, a criança, depois de escolher fazer
alguma coisa e não ficar apenas a assistir, não tem de se envolver
fisicamente, correndo riscos, pode ir chamar uma funcionária ou
usar o telemóvel para ligar a alguém.” Isto é o treino da imaginação
heroica: antecipar situações e cenários em que há o risco de não
fazemos nada e pensar previamente o que se poderá fazer.
Ser um herói é agir na medida das possibilidades e das responsabilidades. É fazer alguma coisa. Seja essa “alguma coisa” ficar no país
a que se preside durante a guerra, sair à rua do país que ataca como
forma de protesto, acolher em casa alguém que precisa ou fazer
uma doação que ajude. Ou menos ainda, garante Mariana Barbosa.
“É tudo sobre cultivar esta lógica: se há alguma coisa que é possível
eu fazer por alguém, eu sou a pessoa que a vai fazer.” O primeiro a
quebrar a inação dá o exemplo a todos os outros.

Sara Dias Oliveira
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Portuguesas

na conquista do Espaço
S

ão portuguesas e trabalham na área do espaço, entre missões para
a Agência Espacial Europeia, lançamentos para Marte, um vaivém
para experiências em microgravidade e satélites para observar a
Terra. Ainda estão em minoria, mas os voos são cada vez mais altos,
num mundo onde o fascínio nunca se perde, só se agiganta.
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Até podia estar escrito nas estrelas, mas ainda hoje Celeste Pereira não sabe
bem como é que à última hora, a dois dias de fechar o concurso de acesso ao
Ensino Superior, a partir da sua vila de Vouzela, Viseu, decidiu trocar a Medicina Veterinária pela Engenharia Química. Na verdade, até sabe, não queria
abdicar da Matemática nem da Química. Só não imaginava que o curso a ia
levar ao céu. Tem 50 anos acabados de fazer, trabalha em tecnologias do espaço desde 2007. Um acaso que não foge ao fascínio de miúda. “Lembro-me
de ver a série ‘Espaço 1999’, obviamente que era ficção científica, mas toda
aquela tecnologia que os humanos eram capazes de criar, o viver noutro
planeta, era fascinante.”
A investigação esbarrou-se no caminho, começou a investigar processos
químicos, reações químicas, na área da engenharia dos materiais. E foi no
INEGI (Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial) que lhe lançaram o desafio de investigar nanomateriais,
“muito ligados ao espaço”. A partir daí, a história escreve-se além do planeta
Terra. Celeste coordenou o primeiro projeto europeu para fibra de carbono
europeia – EUCARBON -, um material tão resistente como um aço ou um
alumínio, mas muito mais leve. Muito usado no espaço, em satélites por
exemplo, mas também na indústria automóvel e aeronáutica, e de que a Europa ainda é muito dependente de países como os Estados Unidos e o Japão.
Aos poucos, foi-se especializando em materiais para o espaço até chegar a
Marte. Sim, a Marte. À data, colaborava com a empresa alemã HPS – mais
tarde também foi criada a HPS em Portugal, no Porto, em que entrou como
sócia em 2013. Foi nesse ano que a HPS conseguiu o contrato para a missão
ExoMars 2016, com a Agência Espacial Europeia (ESA). Celeste e a sua equipa trabalharam em coberturas térmicas para embrulhar satélites e sondas
espaciais. Ela simplifica: “O objetivo é assegurar que as estruturas não aquecem nem arrefecem. O ambiente espacial é muito agressivo, com muitas flutuações de temperatura, e os satélites precisam de temperaturas estáveis”.

Celeste Pereira está a trabalhar num equipamento para uma missão exoplanetária. A investigadora fez parte da equipa que criou coberturas térmicas para um veículo espacial
que chegou a Marte
Créditos: Direitos Reservados

A ExoMars 2016 foi uma de duas missões para explorar o Planeta Vermelho. O veículo espacial foi lançado em março de 2016 e chegou a Marte em
outubro desse ano. “O grande objetivo era demonstrar que a Europa tinha
a tecnologia certa para descer na atmosfera de Marte.” Mas uma falha na
configuração da descida (que não teve a ver com os revestimentos térmicos)
deitou a prova de força por terra, “o módulo desceu mais rápido do que seria
desejável e esmagou-se na superfície”. Nada que apague da memória o momento grandioso de uma equipa inteira colada à televisão, a partir de Portugal, a assistir à missão em direto. “A verdade é que o nosso revestimento
funcionou, o veículo espacial entrou na atmosfera de Marte. Era a sensação
de fazer parte de uma missão, que também dependia do nosso trabalho.”
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A desilusão não a impediu de continuar a olhar as estrelas.
E em 2019, cofundou a Optimal Space. “A Optimal trabalha
para a indústria automóvel, tem capacidades de produção
únicas de componentes usados nos satélites e criei a unidade de negócio do espaço.” Agora, está a desenvolver um
equipamento especial para testar a estrutura do satélite da
missão Plato, da ESA, “uma missão para explorar planetas
fora do sistema solar”. A ideia é perceber como se comporta em ambiente espacial, antes de ser lançado. Mas Celeste
não desacelera. A seguir vai desenvolver instrumentos de
ótica para a missão FORUM, que vai registar a radiação infravermelha emitida a partir da Terra para o espaço.
Pelo caminho, a magia não se perde, guarda o mesmo deslumbramento de miúda. Apesar da competição, desenvolver tecnologia espacial é um autêntico exercício de trabalho conjunto para um desafio comum. Entusiasma-se com
os sucessos de Elon Musk, com a SpaceX. E com os relatos de
astronautas. “Todos dizem que quando olham de fora para a
Terra, ela ganha uma dimensão gigante.” E acredita que será
possível viver em Marte.
Aliás, não é uma crença, “a tecnologia que se está a desenvolver
é a preparar isso, estas missões são para preparar uma ida de
humanos”. Para descomplicar, compara a exploração espacial
aos Descobrimentos. “Os navegadores portugueses, quando
partiram, o que é que sabiam? É quase como ir agora para Marte. E os riscos na altura até eram maiores, porque não havia a
tecnologia de hoje.”

Mora no Porto, é mãe de três filhos, todos rapazes, com muitas
viagens de trabalho pelo meio, às vezes três por mês. Isso nunca a parou. “Cheguei a levá-los para reuniões. E em França ou
na Alemanha, chegaram a perguntar porque é que era eu que
estava ali. Estive numa equipa internacional de 30 pessoas em
que era uma das únicas mulheres. E vinha de um país pequeno, de uma empresa pequena, era a mais pequena em tamanho
(1,60 metros de altura) e era mulher.” A brincadeira tem um lado
sério, tanto que põe os olhos em Portugal e orgulha-se. “Sinto
que, proporcionalmente, há mais mulheres a trabalhar nesta
área do que noutros países europeus, sobretudo na investigação.” Na área das engenharias, ainda são poucas.

PORTUGUESES RESIDENTES NO CANADÁ

Na Páscoa, celebramos
com a família. E com a Caixa.
Nesta Páscoa, por mais longe que esteja de casa, a Caixa celebra consigo.
Estamos prontos para o receber, ajudar e conversar sobre as melhores
soluções para quem vive fora de Portugal. Desejamos-lhe uma Feliz
Páscoa, junto da sua família, amigos, e da Caixa.
Visite-nos em:
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO CANADÁ
425 University Avenue, suite 100, Toronto, ON, M5G 1T6
(junto do Consulado de Portugal)
Tel.: (001) 416 260 2839
Site: www.cgd.pt | E-mail: toronto@cgd.pt
Horário de Atendimento:
2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feira I 9h00 - 14h00
4.ª feira - 9h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00

Saiba mais em cgd.pt

Caixa. Para todos e para cada um.
A Caixa Geral de Depósitos, S.A. é autorizada pelo Banco de Portugal.
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O amor à observação da Terra
Vamos a contas. Na pequena equipa da Agência Espacial Portuguesa,
nove são mulheres e 14 são homens. Ou seja, as mulheres representam 39%. Se alargarmos a escala e aterrarmos na Agência Espacial
Europeia, segundo dados cedidos à “Notícias Magazine”, num total de
2725 trabalhadores, 833 são mulheres (30%), sem contar com contractors. É precisamente aí que encontrámos Sara Aparício. É contractor
em Itália, em Frascati, no Centro de Observação da Terra da ESA. Recua no tempo, há seis anos, quando arrumou a vida numa mala para
fazer um estágio de um ano, depois de uma candidatura a nível europeu, não imaginava que hoje, aos 33, ainda por lá estaria.
Estudou Engenharia do Ambiente, mas foi uma missão da ESA que
a pôs a sonhar com o espaço. “Quando enviaram um satélite para estudar um cometa, fiquei muito interessada.” Mais do que o espaço, é
apaixonada pelo planeta Terra. Apoia a gestão de projetos de empresas, centros de investigação, indústrias que colaboram com a ESA. E,
no tempo que lhe sobra, trabalha com dados de satélite de observação
da Terra. “Estou a fazer doutoramento. Espero usar satélites para estudar fenómenos sazonais que ocorrem no gelo marinho no Ártico. O
derretimento do gelo é normal, é um fenómeno cíclico, mas a velocidade com que está a acontecer não é.” Quer usar satélites para observar essas regiões extremas, onde é difícil e caro chegar, para melhorar
os modelos climáticos.
É fácil perceber-lhe a paixão pelo Ártico, não o disfarça, em catraia
ficava colada à televisão a ver documentários. Cresceu e entretanto
já esteve na Gronelândia e em Svalbard, na Noruega, com grupos de
investigação. “Sinto que foi o mais próximo que estive deste Planeta.
Aquele deserto branco e bruto, foi uma experiência que me emocionou.” Mas o espaço, a incógnita, o pouco que ainda sabemos, tem um
lugar especial no coração. “Ironicamente, apesar disso, a minha investigação é do espaço a olhar para a Terra. E não da Terra para o espaço.”
Sara trabalha no programa Copernicus, “o maior programa de observação da Terra do Mundo, é europeu, e todos os dados criados por este
programa são gratuitos, qualquer pessoa pode aceder”. Há uma quantidade absurda de dados que vêm do espaço sobre o nosso Planeta,
que só a inteligência artificial pode ajudar a processar. No meio de
tudo, um sonho: “Contribuir com o que se pode retirar do espaço para
ajudar a perceber o que se passa na Terra. A recolha destes dados e o
estudo dos mesmos pode ter impacto em decisões políticas”.
A jovem, de Lisboa, costuma dizer que tem a cabeça na lua, mas está
sempre a olhar a Terra. Ainda assim, já se meteu numa missão análoga (lunar), na Polónia. “Foi no ano passado, é um grupo de pessoas
que entra num sítio e simula-se que estão numa missão em Marte
ou na Lua. O objetivo é estudar os efeitos psicológicos do isolamento,
por não haver exposição ao sol, por comer comida desidratada dias a
fio, estudar as dinâmicas sociais no grupo.” Uma experiência de duas
semanas, só pelo gozo, aguentou-se.
Ser mulher neste meio não lhe trava a ambição. Se fizer “rewind”
no tempo, já sente uma diferença substancial. E só lá vão seis anos.
“Quando comecei, as salas eram constituídas por 90% de homens. E
agora diria que está 50/50. A ESA esforça-se muito para haver representação feminina.”
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Sara, que já liderou uma associação de cientistas polares, quer usar satélites para estudar fenómenos sazonais que ocorrem no gelo marinho no Ártico
Créditos: Direitos Reservados
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Do GPS
à missão para desviar um asteroide
As mulheres começam a conquistar lugares onde a gravidade
desce, e o facto de haver três portuguesas entre os 13 candidatos
nacionais a astronautas da ESA é a prova viva. Como também o é
Teresa Ferreira, diretora da área do Espaço na tecnológica GMV,
Lisboa, que tantas vezes une esforços à Agência Espacial Portuguesa. Da Engenharia de Telecomunicações começou a trabalhar
com satélites, há quase 20 anos, na área do espaço, um acaso que
parecia premeditado. “Logo depois do curso aterrei nesta empresa e achei o trabalho tão interessante que acabei por fazer um
mestrado em navegação por satélite.” Nunca mais dali saiu.

Teresa Ferreira esteve envolvida na criação do GPS europeu e coordena
equipas que trabalham em várias missões espaciais
Créditos: Direitos Reservados

LAZAR BAKERY & DELICATESSEN

Prazer e paladar nesta época festiva, num sítio criado a pensar em si. Feeliz Páscoa!

325 Central Parkway West, Unit 12, Mississauga - (905) 896 1040 - www.lazarbakery.ca - mail@lazarbakery.ca
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O trabalho que estava a desenvolver com o sistema de navegação por satélite da União Europeia, o Galileo, o GPS europeu,
teve dedo nisso. “Claro que o espaço é sempre uma área atrativa,
por causa do sonho envolvido. Mas fui muito movida pelo meu
trabalho na altura. O Galileo foi aprovado em 1998, no início do
século XXI estava a começar a ser criado. Vivi a construção de
um sistema desta dimensão desde o início.” O lançamento da
constelação Galileo está marcado numa história que também
lhe pertence. “Fomos a primeira entidade privada a processar
os sinais iniciais emitidos por um satélite Galileo, aqui em Lisboa. Estava a liderar essa equipa e foi um grande marco.”
A GMV colabora com a ESA no controlo deste sistema e está já
a trabalhar na segunda geração do Galileo. Foi por aí que começou um caminho que escalou de função em função, até hoje, em
que lida com muito mais do que o Galileo. A começar na missão
Hera, de defesa planetária, a cargo da ESA – e a par da missão
DART, da NASA – que quer demonstrar se é possível desviar um
asteroide, que venha em direção à Terra, da sua rota. “A ESA vai
lançar uma sonda, a HERA, para analisar o embate do DART
num asteroide. Temos muita tecnologia portuguesa a voar, um
laser feito em Portugal e a GMV é responsável pelo seu controlo”, explica a engenheira, que também está a trabalhar no software de um vaivém espacial.
Chama-se Space RIDER, deverá voar já este ano e vai ficar a orbitar a Terra durante meses, “lá dentro permite voar experiências científicas em microgravidade, em particular na área farmacêutica”. Teresa está ligada a todos os projetos, ou não fosse
a diretora, mas a grande responsabilidade é a de decidir em que
áreas tecnológicas se deve apostar, é antecipar o futuro. Havendo cada vez mais satélites em órbita, sabe que a tecnologia vai
ser crucial. “Hoje, enviamos um satélite, e quando chega ao fim
de vida é deixado como lixo em órbita. Não há razão para isso.
Podemos ir lá reabastecer, arranjá-lo, movê-lo, através de robôs
ou espécies de drones que vão entrar no espaço.”
Para lá do mundo espacial, a observação da Terra também entra no lote das muitas coisas que tem em mãos, e “Portugal tem
uma das maiores equipas europeias no programa Copernicus”.
Neste campo, a GMV ajuda em gestão de catástrofes, com dados
sobre a área e intensidade de um incêndio ou quantificação
dos riscos. “Recentemente, a equipa esteve envolvida no fornecimento de informação sobre as cheias que afetaram a Alemanha à Comissão Europeia.” A verdade é que os dados de satélite

Space RIDER
Créditos: ESA

ajudam, e muito, a vida dos cidadãos. O GPS é só um exemplo.
Já dizia a introdução dos filmes da saga Star Wars de que tudo
acontecia “numa galáxia muito, muito distante”. Mas a realidade ultrapassa a ficção e o espaço, “embora pareça muito longe
nas nossas cabeças, está cada vez mais perto”.

Catarina Silva
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Direita ou Esquerda
Uma questão de personalidade?

M = Maquievalismo N = Narcisismo P = Psicopatia
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0.0 = Nível muito baixo 4.0 = Nível muito alto
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A

s características psicológicas são determinantes
nas opções de voto. Ser de Esquerda, de Direita
ou ter tendências populistas está também relacionado com o quão neurótico, consciencioso ou narcisista se é. E isso vale tanto para os eleitores como para
os políticos.
Aimagem do corpo de Alan Kurdi, que deu à costa numa
praia perto de Bodrum, na Turquia, a 2 de setembro
de 2015, tornou-se um símbolo da crise de refugiados
no Mar Mediterrâneo. O menino sírio de três anos foi
uma das mais de 3700 vítimas de afogamento durante
a travessia a caminho da Europa nesse ano. Milhões de
pessoas sentadas nos seus sofás viram a imagem. Uns
ficaram de lágrimas nos olhos e indignaram-se com as
políticas europeias. Outros encolheram os ombros e disseram: “Que fiquem na terra deles”. Uma e outra postura
refletem posicionamentos políticos. Mas acontece que
essas convicções políticas podem estar relativamente
ancoradas em características psicológicas.
“Olhando para como a personalidade pode ajudar a explicar ambas as reações, será de esperar que aqueles
com uma pontuação alta em neuroticismo se sintam
mais facilmente comovidos por argumentos emotivos
e, por outro, quem tem uma pontuação alta em conscienciosidade suspeite de reivindicações que procuram
contornar a lei vigente”, sintetiza James Dennison, que
lidera o Observatório de Atitudes Públicas em relação às
Migrações (OPAM) e faz investigação na área de atitudes
e comportamento políticos na Universidade de Estocolmo, na Suécia.
“Neuroticismo” e “conscienciosidade” não são palavras
casuais. O investigador está a referir-se concretamente a dois dos cincos fatores daquele que é hoje o modelo mais usado para aferir a personalidade: os Cinco
Grandes. Estes traços são a conscienciosidade (em que
pontuações mais baixas remetem para a impulsividade e espontaneidade e as mais altas para a disciplina e
planeamento); a agradabilidade (que sinaliza pessoas
amáveis e cooperantes versus as mais desconfiadas e
antagonistas); o neuroticismo (que reflete mais ou menos tendência para a reatividade emocional, sobretudo
negativa); a abertura à experiência (que distingue entre
os mais mais imaginativos, curiosos e “fora da caixa”
dos mais convencionais e terra a terra”); e, finalmente,
a extroversão (que mede quão sociável ou reservado é
alguém).
Estes traços mostram como a pessoa se relaciona com o
Mundo e com os outros e, sem surpresa, vários estudos ao
longo dos últimos 30 anos chegam à conclusão que também influenciam as preferências políticas. “A abertura à
experiência prediz atitudes e votos à Esquerda, a conscienciosidade prediz o voto de Direita”, resume James Dennison. A razão, acrescenta, é “intuitivamente bastante óbvia”:
as pessoas de mente mais aberta, “que valorizam a diversidade nas suas próprias vidas”, aceitam melhor os comportamentos sociais menos ortodoxos, geralmente associados
ao espetro político de Esquerda. “Já a conscienciosidade sinaliza a tendência para usar regras e normas sociais preexistentes, uma predisposição bastante conservadora que
prevê um voto de centro-direita.”
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O investigador explica que tem havido também evidências
razoáveis, embora menos fortes, de que “o neuroticismo aumenta as probabilidades de ser de Esquerda”, assumindo
que pessoas que têm mais sentimentos negativos em relação à situação atual são menos propensas a ver o status
quo em termos positivos, o que, teoricamente, aumenta as
probabilidades de atitudes de Esquerda.
Os dois traços restantes – a extroversão e a agradabilidade
– têm suporte menos robustos na investigação. Apesar disso, refere, há algumas evidências de que ser extrovertido
prediz um voto de centro-direita e ser amável prediz um
voto de centro-esquerda. Claro que na mesma pessoa pode
haver forças diferentes em confronto, mas dentro daqueles
que são os dois traços mais preditivos das inclinações políticas não é vulgar haver conflitos. “É raro ver alguém com
alta abertura à experiência e, ao mesmo tempo, com alta
conscienciosidade”, assinala James Dennison. No entanto,
quando os traços de personalidade predizem coisas diferentes, mais provavelmente teremos eleitores indecisos,
pouco leais aos partidos e mais voláteis.

Das características do eleitor
às do político
A personalidade condiciona a vivência das emoções e estas, sobretudo quando são negativas, são centrais para o
posicionamento político, segundo vários estudos. “Tem havido uma tendência recente para ligar o apoio a movimentos populistas à expressão de sentimentos negativos, como
a ansiedade provocada por mudanças societais de longo
alcance”, conta Helena Marujo, investigadora do Centro de
Administração e Políticas Públicas (CAPP/ISCSP-ULisboa)
que estuda psicologia positiva e felicidade pública.
“Do mesmo modo, a raiva contra o estabelecido tornou-se
uma marca registada dos protestos anti-austeridade, antivacinas e outros. A base parece ser, portanto, emocional,
com estas duas emoções negativas como drivers”, conclui a
coordenadora executiva da Cátedra UNESCO em Educação
para a Paz Global Sustentável. Apesar disso, uma parece
ter mais peso do que a outra. “O populismo parece ser mais
apelativo para os cidadãos zangados do que para os cidadãos ansiosos”, aponta. “As componentes definidoras do populismo – a atribuição externa da culpa e a sua perspetiva
moral e de confronto feroz – ressoam fortemente nas avaliações subjacentes à raiva, o que torna o populismo particularmente bem adaptado para expressar essa emoção.”
Mas não são apenas as características de personalidade do
eleitor que o conduzem nas suas opções, também a opinião
que tem acerca das características individuais dos candidatos é central, o que remete para um fenómeno conhecido
como personalização da política. “A tese da personalização
da política consiste na demonstração da maior saliência
das figuras políticas e das suas características relativamente aos partidos e, mais concretamente, à identificação partidária”, sustenta Patrício Costa, professor de Bioestatística
na Escola de Medicina da Universidade do Minho, que tem
feito investigação na área do comportamento eleitoral e
marketing político.

Em 2015 e 2018, publicou dois trabalhos científicos baseados
em dados de sete países europeus – Portugal, Espanha, Irlanda, Alemanha, Reino Unido, Itália e Hungria – e que visavam
perceber os efeitos das características pessoais dos líderes políticos na participação eleitoral e no voto. Os traços avaliados foram organizados em duas dimensões: uma mais social ou afetiva (composta por características como empatia, credibilidade,
honestidade, tolerância) e outra mais intelectual ou do âmbito
da competência (que agrupa características como competência, persistência e inteligência).

pontuam mais alto nesta tríade sentem-se altamente mobilizados para votar nestes candidatos, dificilmente ingressando na
fileira de abstencionistas.

“Existe alguma evidência de que a componente afetiva apresenta maior influência do que a competência na escolha do
voto”, revela o investigador. “Os líderes partidários com maior
atratividade social, gerada pela sua empatia, simpatia, e até
mesmo aparência física, tendem a apresentar maior poder de
influência.”

Desde 2016, após grandes eleições em todo o Mundo, a equipa
de Alessandro Nai pede a especialistas que avaliem a personalidade dos dois ou três principais candidatos através dos inventários de personalidade dos Cinco Grandes e da Tríade Negra.
Eis algumas conclusões: “Donald Trump pontua extremamente
alto na tríade, extremamente alto em extroversão e extremamente baixo em agradabilidade; Jair Bolsonaro tem um perfil
bastante semelhante ao de Trump, apesar de ter uma pontuação mais alta em conscienciosidade; Vladimir Putin também
pontua alto na tríade, especialmente em psicopatia e narcisismo, mas baixo em neuroticismo, sendo que esta é a principal
diferença em relação a Trump.”

O lado negro da força
Além dos Cinco Grandes, há outra escala de avaliação da personalidade bastante usada: a Tríade Negra ou Sombria, que avalia
três características de personalidade socialmente indesejáveis:
o narcisismo, a psicopatia e o maquiavelismo. Respetivamente,
a sobrevalorização própria e desprezo pelos outros, uma expressiva falta de empatia e a forte tendência para a manipulação. E é esta tríade que pode ajudar a explicar a crescente ascensão do populismo, bem como resultados eleitorais recentes.
“Os políticos populistas, claramente, são os que pontuam mais
alto na Tríade Negra, ao mesmo tempo que têm pontuações altas em extroversão e baixas em agradabilidade. É por isso que
gostam de provocar e subverter as normas das discussões civilizadas”,considera Alessandro Nai, professor e investigador
em Comunicação Política da Universidade de Amesterdão, nos
Países Baixos, que estuda comportamento eleitoral e personalidade dos políticos.
Os candidatos com este perfil, explica, fazem tipicamente
“campanhas mais negativas, agressivas, com muitas incivilidades e apelos ao medo”. A boa notícia é que, no geral, os eleitores
não apreciam este comportamento. A má é que, ainda assim,
estes políticos tendem a ter melhores resultados eleitorais. Parece um contrassenso, mas não é: diferentes eleitores reagem
emocionalmente de forma diferente e aqueles que também

“As bases destes candidatos são eleitores que gostam de políticos e de política ‘sombria’ com estas características porque são,
eles próprios, também ‘sombrios’, com pontuações muito altas
nesta tríade, atitudes populistas e baixas pontuações na evicção de conflitos.” Assim, o efeito prejudicial destes traços antissociais e campanhas negativas na generalidade da população
esbate-se, levando-os a bons resultados.

É mais uma explicação, entre muitas, sobre a ascensão do populismo e das tendências antidemocráticas: pessoas com características de personalidade que as tornam mais propensas a
causar sofrimento social chegam a líderes, apoiadas por alguns
que têm os mesmos traços e por muitos tomados por sentimentos de medo e raiva. E o que se segue? A normalização. “As atitudes e valores dos agentes sociais são marcados pelos valores
políticos estabelecidos por uma determinada sociedade ou comunidade. O processo pelo qual isto acontece é um processo
de construção”, lembra Helena Marujo. Cada vez que é eleito
um líder com traços de personalidade que habitualmente eram
vistos como socialmente condenáveis, isso torna-se um pouco
mais aceitável para muita gente.

Sofia Teixeira
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On behalf of everyone at DALI Local 675
Interior Systems, we would like to wish everyone
a Safe and Happy Easter!

On behalf of everyone at Local 675
Interior Systems we would like to wish everyone
a safe and Happy Family Day!

222 Rowntree Dairy Road
Woodbridge, ON L4L 9T2
T: 905-652-4140
www.local675.ca
@Local675DALI

@local675interiorsystems
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Q

uantas vezes já deu por si a dizer
que sim a algo que realmente não
aceita e nem quer?
Quantas vezes prescindiu de dizer um
não ao outro, negando-se a si próprio,
para garantir “ser aceite”, mantendo-se
no medo da rejeição ou no movimento de
querer agradar?
Acontece que pessoas que têm dificuldade de dizer esta palavra de apenas três letras, acabam por se colocar em situações
com consequências desagradáveis, como
por exemplo aceitar dois jantares numa
mesma noite, marcar cinco reuniões
numa manhã, abster-se de dar uma opinião pessoal que poderia mudar o rumo
de um projeto.
Vejamos, ao dizer um ”sim” ou um ”não”,
idealmente, referimo-nos apenas ao objeto aprovado e não à pessoa em si. No
entanto, tendemos a cair no erro de considerar estas palavras a um nível mais pessoal e acabamos por nutrir sentimentos
de rejeição, desmerecimento das próprias
necessidades, desrespeito próprio, falta
de autoestima, insegurança, entre outros.

O sentimento de pertença
Pertença, fazer parte, ter relação, é algo
muito forte que nos rege desde que nascemos. Cada pessoa que nasce é vinculada a
um sistema, logo necessita ser reconhecida como membro integrante e respeitada
no seu lugar e papel dentro desse mesmo
sistema, neste caso a família.
Segundo Bert Hellinger, psicoterapeuta
alemão, criador das Constelações sistémicas, o pertencimento é uma das ordens do
amor e é na família que o pertencimento
se mostra de maneira mais poderosa. Assim, pertencer é, antes de mais, um sentimento natural, uma necessidade de qualquer ser humano, independentemente do
contexto.
Imagine que está numa reunião familiar onde é preciso a sua opinião para
chegarem a um consenso. Você tem uma
opinião muito clara sobre o assunto, no
entanto, hesita, e acaba encerrado numa
divisão interna que o impele para o caminho mais “confortável” do politicamente
correto, revalidando a aceitação do grupo.

Um “sim” doente
Para algumas pessoas, lidar com situações de conflito é demasiado perturbador, pelo que, preferem dizer sim a tudo,
evitando o confronto com determinadas
situações que requerem auto afirmação,
responsabilidade e maturidade. No entanto, gradualmente, vão desenvolvendo,
um conflito emocional interno que se materializa, a cada vez, num estado desagradável de agitação interior.
As perturbações depressivas ou ansiosas
estão muitas vezes associadas a dificuldades de autodefinição. O facto de as pes92 I Amar

soas persistirem durante longos períodos
nesta preocupação em agradar a todos
os que estão à sua volta, acabam, consequentemente por se anular a si próprias.
De acordo com o DSM-V as perturbações
de ansiedade incluem transtornos que
compartilham caraterísticas de medo
e ansiedade excessivos, e perturbações
comportamentais relacionadas. Medo é
a resposta emocional, a ameaça iminente
real ou percebida, enquanto ansiedade é
a antecipação de ameaça futura.
A sobrecarga de stress mantém-nos presos a estados prejudiciais da mente e do
corpo, podendo impedir o bom funcionamento do sistema imunológico, respiratório, digestivo e outros.
Os transtornos de ansiedade e/ou depressão, prejudicam a saúde física e mental.
Perante um transtorno de ansiedade, tendemos a evitar determinadas situações,
lugares, pessoas ou ambientes que podem
exacerbar a resposta ansiosa e incapacitante. Isso pode dificultar a rotina e impedir realizar algo desejado.
Stephen Gilligan, psicoterapeuta doutorado em Stanford, num dos seus livros “The
Courage to Love”, chama-nos a atenção
para aquilo que a pessoa faz ao tentar livrar-se dos seus sintomas e que o obriga a
ficar na doença.
O problema não é a pessoa dizer “sim”,
mas quando a frequência do sim se torna
inversamente proporcional á frequência
do “não” ou seja, quanto mais “sim”, menos “não”.

Assertividade ou auto afirmação
A palavra assertividade deriva de “asserto”, que significa uma proposição decisiva.
Assertividade é uma competência emocional que determina que um indivíduo
consegue tomar uma posição clara, ou
seja, não fica na indecisão, no nublado.
Assertividade não significa que uma pessoa está certa ou errada, mas indica que a
pessoa anuncia e defende as suas ideias
com vigor e respeito pelo outro.
Quando sou assertivo pratico a auto afirmação e imponho os meus limites. Sou eu
mesmo, sem medo de magoar os outros.
Acima de tudo, consigo ter em conta tanto as minhas necessidades, como as dos
outros.
De acordo com a psicologia comportamental, uma pessoa assertiva age de
modo seguro e confiante, ou seja, trata-se
de um indivíduo que está certo de suas
ações, atitudes e comportamentos.

Como atua a psicoterapia
cognitivo comportamental integrativa?
Sabia que é possível encontrarmos uma forma no nosso dia a
dia de nos sentirmos bem connosco, posicionando-nos ao mesmo tempo perante os outros, mesmo que isso signifique dizer
não?
Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa queira intrinsecamente mudar esse comportamento. Após a mentalização, é ir
passo a passo. Quanto mais o “não” for praticado em pequenas
coisas, mais facilmente, através da repetição, a pessoa começa a experimentar um posicionamento mais alinhado consigo,
perante as situações.
A psicoterapia atua tanto na dimensão intrapessoal, como na
interpessoal, através do treino de competências emocionais, de
competências sociais e comportamentais.
Destaca-se o treino de competências emocionais trabalha-se
o desenvolvimento do auto conceito, de uma forma simples,
como a perceção que o indivíduo tem de si próprio e o conceito
que, devido a isso, forma de si.
O autoconceito desempenha, assim, um papel significativo em
diversos contextos, particularmente na prática clínica. Encontra-se intimamente relacionado não só com outros conceitos
psicológicos relevantes, como com numerosos fenómenos de
natureza da psicopatologia.
Conhecermo-nos a nós mesmos ajuda-nos a tomar decisões
com maior clareza, a pensar de forma mais confiante e a saber
o que devemos fazer em cada situação.
A consciência da nossa identidade torna a nossa vida mais
simples e facilita os nossos relacionamentos interpessoais e
intergrupais.

FELIZ PÁSCOA
A SUA FIRMA NA COMUNIDADE
PROFISSIONALISMO A PREÇOS COMPETITIVOS

Em resumo, ter objetivos comuns, trabalhar pensando coletivamente e pensar nas outras pessoas é importante. Porém, é muito importante priorizar as suas próprias necessidades e não se
sacrificar por tarefas que, na realidade, não são suas.
Segundo António Damásio apelidado por alguns como o “neurocientista das emoções”, decidir exige esforço e o processo de
escolha está longe de ser uma análise racional, pois implica experiências passadas, com um caminho emocional na pessoa,
evocando emoções e sentimentos que influenciam a tomada
de decisão.
Dizer não faz parte do amadurecimento de todo ser humano e
demonstra amadurecimento emocional. Tomar decisões é um
processo de amadurecimento que se aprende fazendo. Decidir
desenvolve e fortalece a nossa liberdade pessoal, independente do medo das opiniões, julgamentos e expectativas dos outros.

Isabel Rebelo

Psicóloga e Hipnoterapeuta

Krystle
Ferreira
Lawyer | Advogada

Cada situação é única. Estou disponível para discutir
o seu assunto consigo. Ligue grátis e sem compromisso.
Falamos português

Real Estate
Relação de bens & Testamentos
Certificações
Notário

647-417-6682
1158 St. Clair Ave West - Toronto, ON M6E 1B3
Segunda a Sexta das 9:30AM às 5:30PM
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A espiritualidade
pré-histórica

O

exaustivo trabalho de refletir acerca das pinturas pré-históricas achadas em cavernas europeias passou por algumas fases
que, de quando em quando, foram substituídas a cada nova
revelação. Em um primeiro momento, cogitou-se tal arte como a representação do mundo que cercava aquele ancestral do Paleolítico
Superior (entre 40 mil e 11 mil anos atrás), mas logo as evidências
apontaram para figuras específicas, ao contrário da atualidade, cuja
representação abrange praticamente tudo.
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Esculturas de Vénus que simbolizavam espiritualidade
Créditos: Direitos Reservados

Logo, a ideia de que pudessem ser animais de caçadas ganhou lugar, ilustrando uma relação direta entre o ser humano e sua dieta particular, no entanto, à medida que ossos de
outros animais não retratados nas paredes rochosas emergiam na pesquisa, a hipótese perdeu o fôlego, abrindo espaço
para nova investigação. Foi então que o foco mudou, e a consideração recaiu muito mais em como se processava a arte (o
nascimento da representação) na cabeça dos ancestrais, permitindo que os estudos ampliassem o campo de investigação.
O que poderia estar acontecendo nas cabeças dos antigos
pintores? O que os levou a se expressarem daquela forma?
Não representando o mundo que os cercava, nem retratando
os animais de caça, e, para piorar, mais revelações chegavam,
obscurecendo o cenário, muitas pinturas foram feitas em lugares profundos nas cavernas, de acesso quase impossível,
ou seja, não tinham a clara intenção de serem exibidas. Os
especialistas estavam em completa escuridão intelectual.

Pinturas rupestres
Créditos: Direitos Reservados
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Mas, qual um raio de luz a penetrar e a dominar os espaços
antes tomados pela cegueira, uma teoria trouxe consistente
explicação ao caso, as pinturas, concluiu-se, deveriam representar uma experiência espiritual sob o efeito de transe, algo
de valor profundo e relacionado à mentalidade do pintor, que
agora podia ser melhor compreendido como um artista espiritual que projetava nas rochas aquilo que sentia e percebia
interiormente. Como se dá, porém, tal processamento?
Estimulação através da luz, por exemplo, em consideráveis
doses de concentração, irritam certas regiões visuais do cérebro, que parecem codificar ou representar os tipos de padrões geométricos ou abstrações percebidos sob o efeito da
alucinação induzida. Hoje se sabe a respeito dos efeitos da
ausência de luz (privação dos sentidos), que podem causar
igualmente alucinações, considerando, portanto, as condições existentes no interior das cavernas onde muitas pinturas rupestres foram encontradas (restos de base para tocha,
ou luz artificial, que permitiram enxergar e realizar as pinturas foram encontrados também). Mais: de formas padronizadas e abstrações, seguia-se à alucinação de algo cujo valor
era inestimável, os animais (cada pessoa, e região, com os
de sua íntima preferência), assim, as pinturas dos bichos em
geral, e as sobrepostas por pontilhados ou traçados podiam
dizer respeito aos efeitos do poder alucinatório no cérebro
do pintor paleolítico, muito provavelmente um xamã, um
líder espiritual. Não se copiavam figuras de fora das cavernas, mas de dentro da cabeça.

O que se abstrai da análise, por ora, é o entendimento da dimensão espiritual tão cara ao ancestral de refinado talento
artístico, “depois de Altamira, tudo parece decadente”, frase
crítica proferida pelo pintor espanhol Pablo Picasso (18811973), impressionado, ao visitar a caverna de Altamira, em
Santillana del Mar, na Espanha, cuja expressão desta espiritualidade, sob os efeitos alucinógenos no estado de consciência alterada, se submetiam às dificuldades impostas
nos trechos de dificílimo acesso das cavernas. Escuridão
e interiorização culminam no alvo do ser humano antigo,
quando o tema era a sua vida espiritual. Assim como uma
igreja, um lugar sagrado e silencioso, a caverna poderia representar concretamente o primeiro edifício divino, desde
que impregnada de projeções abstratas profundamente
íntimas (o precioso prédio corpóreo-espiritual), acessíveis
através do transe induzido, imprimindo permanência às relevantes experiências espirituais.

Armando Correa de Siqueira Neto

Psicólogo e Mestre em Liderança

Sara Domingues (Diretora e secretária)
e os instrutores Gualter, Sandra, Vera, Alice e Bernardino
desejam-lhe uma Páscoa Feliz

416.657.8295 - 471 Rogers Road, Toronto
beirasdrivingschool@hotmail.com

BEIRAS

Driving School Ltd.
“The Helpfull Professionals“
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Limpeza
de Primavera
A

Primavera está aí! As flores estão a desabrochar, os pássaros começam a fazer ouvir o seu canto e as temperaturas estão mais
agradáveis, mas… sente que a sua casa ainda está presa ao cinzento do inverno? Está na hora de pensar numa limpeza de Primavera! Esta, que é uma tradição para muitas pessoas, permite refrescar as
nossas casas e aproveitar ao máximo as estações quentes do ano. Limpar a sua casa de cima a baixo pode parecer desafiador, mas é possível
tornar a tarefa mais fácil de gerir e até mesmo agradável. Para ajudar,
preparamos uma visão geral de tudo o que precisa de saber. Pode adaptar estas dicas ao seu gosto, o truque é criar um cronograma realista e
concentrar-se numa tarefa de cada vez, tendo em mente que um único
fim de semana poderá não ser suficiente. Considere que precisará de
vários dias para pontos mais elaborados, como lavar tapetes e organizar armários. E, claro, não se esqueça de contar com a ajuda da família,
o que torna tudo mais fácil e rápido.
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Limpe uma divisão de cada vez

Livre-se da desordem

Esta abordagem de limpeza é a maneira mais eficaz porque
cria um foco maior em cada área e, assim, terá a capacidade
de limpá-la profundamente. Crie listas de tarefas de limpeza para cada quarto para se organizar melhor e lembrá-lo
das áreas que precisam de atenção extra. Sinta-se à vontade
para passar à frente aquelas áreas que foram limpas recentemente e se concentrar nas partes da casa que foram mais
negligenciadas durante o Inverno.

Uma das maiores partes da limpeza de Primavera é muitas
vezes organizar aquelas áreas que estão uma confusão. Um
plano de quatro etapas pode ser útil neste caso: identifique
as áreas problemáticas; analise os motivos da desordem;
determine soluções; implemente-as. Classifique os seus
pertences em quatro categorias - lixo, doar, armazenar ou
guardar. Remova os itens descartados o mais rapidamente
possível, seja levando uma caixa de donativos a uma instituição de caridade ou planeando uma venda de garagem.

Créditos: Direitos Reservados
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Lembre-se das tarefas sazonais

Estabeleça novos hábitos

Muitas tarefas precisam de ser feitas sazonalmente, especialmente em preparação para o clima mais quente. Portanto, incorpore-as na sua rotina de limpeza de Primavera.
Por exemplo, faça tarefas ao ar livre como limpar a churrasqueira, o pátio e a parte externa das janelas, assim que
o clima aquecer. Além disso, lembre-se de guardar as roupas de inverno, roupas de cama mais quentes, decoração
e outros itens que não irá utilizar na Primavera ou Verão.
Aproveite e traga de volta os seus itens de primavera, que
talvez estejam arrumados, para dar à sua casa uma aparência renovada.

Uma limpeza de Primavera completa que cubra toda a
casa é uma ótima oportunidade para estabelecer hábitos
de limpeza contínuos, o que pode facilitar ainda mais a
próxima limpeza de Primavera. Por exemplo, não tente
fazer toda a limpeza de Primavera num só dia ou mesmo
num só fim de semana. Em vez disso, execute os pontos da
sua lista de tarefas da limpeza de Primavera durante apenas 20 minutos por dia. Isso ajudará a adquirir o hábito de
arrumar diariamente, mesmo depois de terminar as suas
tarefas de limpeza de Primavera.

Utilize menos produtos de limpeza
Se precisar de novos produtos de limpeza para esta tarefa,
tente comprar a menor quantidade possível. Demasiados
materiais de limpeza podem criar uma desordem desnecessária e, provavelmente, não precisa de tanta coisa assim para manter a sua casa fresca e limpa. Opte por um
produto multi-superfícies e panos de microfibra. Esses
itens cobrirão a maioria das áreas da sua casa. Em seguida,
compre outros produtos de limpeza especiais apenas conforme necessário. Aposte em fórmulas amigas do ambiente e o mais naturais possível, a fim de evitar sobrecarregar
a sua casa de químicos.

Envolva a família
Faça da limpeza de Primavera um empreendimento doméstico. Mesmo as crianças podem ser excelentes ajudantes. Atribua tarefas apropriadas à idade para que todos
se sintam incluídos. Tente pôr alguma música enquanto
todos limpam ou estabeleça uma recompensa doméstica
como um incentivo para fazer o trabalho.
Boas limpezas e boa Primavera!

Telma Pinguelo
MDC Media Group

On behalf of the LiUNA Local 183 Training Centre
we wish the Members of LiUNA Local 183 and their
families a Happy Easter!
Be sure to keep your Health & Safety Training up to date!
Some of our 2021 programs include:
* House Framing
* Bridge Construction
* Asphalt
* Welding
* Tile Setting
* Working at Heights

CONTACT:
(416) 242-7551
1263 Wilson Ave. (East Wing)
Suite 301, Toronto ON M3M 3G2

www.183training.com
@liuna183training
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Em abril…

curiosidades mil!

Créditos: Direitos Reservados
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E

cá estamos nós em abril, mês adorado por uns… e
odiado por tantos outros. Marcado também pela primavera, abril traz consigo as tão típicas alergias que
são capazes de tornar a nossa vida num verdadeiro inferno.
Mas abril é muito mais que isso! Descubram algumas curiosidades acerca deste mês.

A origem do nome
Existem duas teorias para a origem do nome deste mês. A
primeira diz que o nome está relacionado com uma homenagem à deusa do amor, Afrodite, a quem este mês é dedicado. Já a segunda alega que “abril” deriva do latim aperire, numa referência à abertura das flores, já que esse é um
acontecimento típico da primavera.

“Em abril, águas mil…”
Não é de todo incomum, para quem vive em Portugal, olhar
pela janela e ser brindado com uma bela “chuvada” em pleno mês de abril. Sim… apesar de associarmos a primavera a
uma melhoria do tempo e a um aumento da temperatura, o
que é certo é que, por norma, em território luso este mês é
marcado por este “cheirinho” a inverno.
A expressão “em abril águas mil” é um provérbio popular
utilizado em Portugal que conta com séculos de existência
- apesar disso, ele nem sempre foi como o conhecemos hoje
em dia, tendo sofrido alterações ao longo do tempo. São várias as versões deste provérbio mas entre as mais antigas
estão “abril águas mil, coadas por um mandil, e em maio três
ou quatro” e “em abril queijos mil e em maio três ou quatro”.
Mas afinal o que quererá dizer este “coadas por um mandil”?
Ainda que não exista uma resposta clara a esta pergunta,
tendo em conta que um mandil é um pano grosseiro que
serve limpar ou esfregar algo, podemos pensar que tais chuvas seriam “pesadas” ou até mesmo prejudiciais à atividade
agrícola, por exemplo.
Já “em abril queijos mil” poderá ser uma referência às zonas
onde existia pastorícia; tendo em conta que a chuva provoca
um maior crescimento das ervas do campo - alimento principal dos animais -, consequentemente existiria uma maior
produção de queijos. Finalmente, “em maio três ou quatro”
com certeza refere-se ao menor número de dias chuvosos
nesse mês - com tudo de bom e mau que tal facto implica.
Sabiam que este provérbio também é utilizado em Espanha (“en abril, lluvias mil”) e que nos países anglo-saxónicos
existem as expressões “April showers” (chuvas de abril) e
ainda “April showers bring May flowers” (chuvas de abril trazem flores em maio)? Também na Noruega é costume dizer-se “April bygger” (abril constrói), pelo que percebemos que
a chuva, esse bem tão essencial à vida, é bastante comum
noutros países para além de Portugal nesta altura do ano.

Outros saberes e dizeres
Abril é rico noutros dizeres - são tantos que apenas vos posso dar alguns exemplos. Vejam lá se já conheciam algum
destes:
- A água com que no verão se há-de regar, em abril há-de
ficar.
- Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado.
- Mau é por todo o abril ver o céu a descobrir.
- A três de abril o cuco há-de vir; e se não vier até oito, está
preso ou morto.
- Em abril sai a bicha do covil.
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O 1.° de abril

Mais motivos para celebrar e lembrar

Divertiram-se no primeiro dia de abril, o Dia das Mentiras?
Pregaram muitas partidas? E, já agora, sabem a origem desta comemoração?

O mês de abril encerra em si uma série de outras datas comemorativas ao redor de todo o mundo. Aqui ficam uns
exemplos… alguns deles bem curiosos!

Ora parece que existem pelo menos duas teorias: uma delas
diz que a base de tudo está no facto de abril ser o segundo
mês do calendário de Rómulo. Em Roma, no primeiro dia de
abril, toda a gente se reunia junto do Templo de Teseu, festejando e dançando - e, segundo se conta, todo o tipo de diversão era permitida. Parece que as “malandrices” que hoje
em dia fazemos neste dia podem ter surgido nesta altura.

2 de abril - Dia Mundial da Consciencialização do Autismo

Já a outra teoria - a mais difundida - parte do princípio que,
até ao século XVI, o ano novo festejava-se a 25 de março,
o dia que assinalava a chegada da primavera no hemisfério norte. A partir de 1564, e após a adoção do Calendário
Gregoriano, o rei Carlos IX, de França, declarou que o ano
novo passaria a ser comemorado no primeiro dia de janeiro,
decisão que não agradou a alguns franceses, que queriam
manter a tradição.
Essas pessoas, resistentes à mudança, acabariam por ser
ridicularizadas pelo resto da população, sendo convidados
para festas e outras comemorações no 1º de abril que, na
realidade, não existiam!

4 - Dia Mundial do Rato
7 de abril - Dia Mundial da Saúde e Dia Internacional para
Reflexão do Genocídio de 1994 no Ruanda
12 de abril - Dia Internacional do Voo Espacial
13 de abril - Dia do Beijo
20 de abril - Dia da Língua Chinesa
21 de abril - Dia Mundial da Criatividade e Inovação
22 de abril - Dia Internacional da Terra
23 de abril - Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor
23 de abril - Dia da Língua Inglesa
25 de abril - Dia Mundial da Malária, Dia Internacional das
Jovens Mulheres nas TIC e Dia da Liberdade (em Portugal)
26 de abril - Dia Internacional em Memória do Desastre de
Chernobyl
28 de abril - Dia Internacional do Cão-Guia
30 de abril - Dia Internacional do Jazz

Inês Barbosa

MDC Media Group

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
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Working Girls
P

assados dois anos, eis-nos adotados à convivência
com a Covid-19. As empresas voltam agora a reclamar os colaboradores aos seus escritórios; contudo
é notória a dificuldade de quem trabalhou de casa, voltar
à formalidade das roupas de trabalho. Então, essa é uma
boa razão para voltar a “tomar banho” de loja, para se inspirar em conjuntos confortáveis.
Decidi pegar em alguns básicos da coleção Primavera/
Verão da Zara; uma marca acessível a todos, e com poucas peças, fazer conjuntos para todos os dias.
As peças foram intercaladas com neutros e cores da estação, alternadas com pormenores metálicos: um fato completo; um sobretudo neutro; um par de saias (a de cores
é rematada a metal); quatro tops; dois pares de sapatos e
alguns acessórios; tudo desde os $20 a $170.

Maria João Rafael

Consultora de Imagem
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Peças & acessórios
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Segunda-feira

de boas energias

Terça-feira

elegante e eficiente
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Quarta-feira
com um Twist

Quinta-feira

colorida e elegante
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Sexta-feira

direta do escritório para a noite

MACEDO
WINERY

1381 DUFFERIN ST., TORONTO
416.530.7489 - MACEDOWINERY.CA

FROM THE
VINEYARD
TO THE
URBAN WORLD

30 OSSIGNTON AVE., TORONTO
416.537.0416 - DOWNTOWNWINERYTO.COM

DESEJAMOS-LHE UMA
PÁSCOA FELIZ
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AQUÁRIO

Com o Sol a transitar pela sua Casa III, a comunicação terá agora uma relevância especial na sua
vida. Haverá muito diálogo, muita correspondência escrita e uma constante partilha de ideias. Nesta
fase verá aumentada a sua capacidade de concentração. Fazer planos, iniciar negócios ou fazer uma
viagem são agora excelentes opções.

Abril

Horóscopo

Abril - o mês em que o sol da primavera traz energia
não só à natureza mas, também inconscientemente,
a todas as pessoas. Só olhar para a natureza, tem por
si só, um efeito muito positivo sobre o seu humor. O
pessimismo dos meses de inverno será rapidamente
esquecido. Este mês, portanto, é muitas vezes descrito como muito feliz. E, claro, as estrelas confirmam
este ditado com a sua posição vantajosa.
Abril estará repleto de oportunidades, especialmente
no âmbito profissional. Tente aproveitá-lo ao máximo e abra-se para novos desafios. Isto vale sobretudo para os signos de elemento Terra que, às vezes,
são excessivamente conservadores e se retraem por
medo. A influência de Saturno em Aquário será sentida ainda nesse período, afetando principalmente os
relacionamentos. É possível que comece a questionar
os sentimentos das pessoas que ama, que venha a
sentir insegurança interior e dificuldade de definir as
suas emoções durante esse período. Mantenha o foco
nos seus pontos forte e pense positivamente. Isso vai
ajudar.
O horóscopo para abril diz que as pessoas vão sair-se
bem na sua vida pessoal, se no início deste ano, viveram alguma depressão neste campo. Finalmente as
pessoas começam a viver. Além disso, pode esperar
momentos de alegria e boa saúde.

Planetas em abril de 2022
O Sol em Carneiro

Neste período, pode esperar uma enorme fonte de
energia, tanto na carreira como nos relacionamentos.
Finalmente, estará autoconfiante. Como resultado,
vai sair-se melhor na sociedade e lidar com as outras
pessoas. Definitivamente, é melhor escolher uma
abordagem assertiva, embora possam surgir problemas com o controlo do seu temperamento. Pode ter
tendência a reagir precipitadamente ou de forma ciumenta. Além disso, será muito mais fácil alcançar os
seus objetivos.

Vénus em Peixes

CAPRICÓRNIO

Ao longo deste mês encontrar-se-á voltado para o lar e para a sua vida privada. É possível que a família e
os filhos ou até mesmo um amigo exijam agora mais a sua atenção e disponibilidade, procurando o seu
apoio. O seu lado intuitivo está nesta altura mais aguçado, pelo que poderá confiar no seu instinto para
tomar decisões.

SAGITÁRIO

Este é um período em que se sentirá livre para expressar a sua realidade e mostrar-se como realmente
é aos outros, traçando os seus objetivos e opondo-se vigorosamente a quem não lhe deixar seguir o
rumo traçado. É uma época de maior espontaneidade e extroversão que o levará a viver a vida com
maior prazer e alegria.

ESCORPIÃO

Atravessa um momento em que se sentirá obrigado a um maior trabalho para conseguir equilibrar as
suas finanças e para satisfazer as necessidades dos outros. Esta pode ser uma forma de amadurecer
e aprender a controlar as suas reações. Além de resolver possíveis conflitos interiores, ganha experiência para o futuro.

BALANÇA

Com a passagem do Sol pela sua Casa Astrológica das uniões e dos amores, aproveite para não deixar
que as ervas daninhas sufoquem a flor que você cultivou com tanto carinho; dê uma maior atenção
ao mundo dos afetos. Há neste momento uma facilidade de expressão de sentimentos que poderá
fazer muito bem à sua disposição.

VIRGEM

Neste momento vai sentir necessidade de eliminar as coisas velhas e superadas da sua vida substituindo-as por outras novas. Nestes dias o centro da sua atenção são o seu mundo interior, os
seus sentimentos e emoções. Não perca a oportunidade de fazer mudanças criativas na sua vida
neste período.

LEÃO

Esta é uma boa altura para fazer viagens, possivelmente mentais. É o período ideal para estudar
e aprofundar todo o tipo de conhecimentos. Precisa de se conhecer a si mesmo para que possa
aproveitar as boas oportunidades que lhe vão surgir. Pode encontrar pessoas que o vão ajudar a
ampliar os seus horizontes.

CARANGUEJO

Esta é uma altura favorável para pôr em prática os planos que idealizou e amadureceu nos últimos
tempos, com a certeza de ser bem-sucedido. Em termos familiares, é tempo de esquecer pequenos
atritos e certos mal-entendidos, procurando uma harmonização plena e duradoura. ) Aproveite para
analisar a sua vida para saber qual o melhor caminho a seguir e também para concluir os projetos
que tem em mão.

GÉMEOS

Durante este período, o apoio das pessoas à sua volta será muito agradável. A sua mente está aberta, por
isso é muito fácil comunicar consigo. Por outro lado,
não será capaz de tomar decisões objetivas e, portanto, pode ser facilmente influenciado. Em casos extremos, pode até mesmo confiar numa pessoa que vai
traí-lo mais tarde.

Ajude ou peça ajuda aos amigos. Notará uma grande identificação com eles e descobrirá novas facetas do seu ego, quiçá escondidas no seu interior, e que agora poderá trazer à luz do dia para benefício
de todos. Inicie novas amizades e dê atenção aos valores dos outros, verá que não são assim tão
diferentes dos seus.

Mercúrio em Carneiro

Quando o Sol transita pela Casa XII, a perceção do lado invisível da sua vida absorve-o de forma intensa. Tente perceber de que forma as suas ações contradizem as suas intenções. É possível que se interesse menos pelo convívio com outras pessoas e que aprecie fazer meditação ou dedicar-se à leitura.

Neste período, o seu pensamento será decisivo e objetivo, o que será uma grande vantagem na resolução de
qualquer tipo de problemas. Será fácil para si chegar a
ideias originais muito espontaneamente. No entanto,
pode ter alguns problemas com a concentração. No
que se refere à comunicação, será muito auto-confiante, enérgico e convincente.

Marte em Aquário

Durante este período, irá apreciar muito os seus
amigos, a sua família e as pessoas leais. Portanto,
não vai haver nenhum problema em lutar por eles.
Nestes dias, os seus valores morais são muito mais
elevados. É por isso que pode ficar chateado quando se deparar com desrespeito ou injustiça. E, ainda
tem opiniões inovadoras e boas capacidades organizacionais.
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TOURO

CARNEIRO

Um novo ciclo está a começar. Esclareça de vez situações cuja concretização tem vindo a adiar;
nesta fase a sua personalidade está centrada naquilo que faz e naquilo que é, mas através de uma
necessidade real de olhar para si mesmo e encontrar aquilo de que necessita para o seu progresso
e a sua vocação pessoal.

PEIXES

Este é um período em que se irá reconhecer a si próprio através dos bens materiais que possui e da
sua capacidade para os obter. O prazer e bem-estar que estes lhe proporcionam, estão intensificados
pelo que terá tendência a exibi-los com alegria, proporcionando festas ou oferendo presentes aos
seus amigos.

Cabrito no Forno

Culinária

com alecrim e laranja

cabrito no forno vai ser a estrela nesta época festiva. A marinada com alecrim e laranja conferem-lhe um
Este
sabor incrível. Vai ser difícil resistir!

SERVE 8 PESSOAS
TEMPO DE PREPARAÇÃO: 120 MINUTOS
DIFICULDADE: MÉDIA
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 c. de sopa de colorau
1 c. de sopa de massa de alho
1 c. de café de noz-moscada
1 c. de café de cominhos moídos
2 laranjas (sumo e raspa)
1 cabrito (cortado em pedaços grandes e limpo de peles e gorduras)
3 hastes de alecrim
800 g de batata vermelha para assar
1 courgette
3 cenouras
2 cebolas doce
100 g de rabanete pequeno
3 c. de chá de sal
q.b. de pimenta de moinho
5 c. de sopa de azeite

PREPARAÇÃO
1. Pré-aqueça o forno a 170 ºC.
2. Num tabuleiro de forno, misture o colorau com a massa de alho,
a noz-moscada, os cominhos, a raspa e o sumo de uma laranja.
Adicione os pedaços de cabrito e misture tudo muito bem. Junte o
alecrim e deixe marinar durante algumas horas ou de um dia para
o outro.
3. Lave as batatas e a courgette, corte as batatas em gomos e a
courgette em meias rodelas grossas. Pele as cenouras e corte-as
em palitos, descasque as cebolas e corte em gomos.
4. Retire os pedaços de cabrito do tabuleiro e introduza na marinada os legumes preparados e os rabanetes. Tempere com o sal e
pimenta moída na altura. Regue com o azeite e misture bem. Coloque a grelha sobre o tabuleiro e disponha sobre ela os pedaços
de cabrito.
5. Leve a assar no forno durante cerca de 1 hora e 30 minutos.
6. Na altura de servir, retire as hastes de alecrim e decore com a
restante laranja cortada em rodelas.
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Ontario Provincial District Council

FELIZ
PÁSCOA
SUDBURY,
NORTH BAY
OTTAWA
THUNDER BAY
TORONTO,
BARRIE,
GUELPH

SAULT STE. MARIE

TORONTO,
BARRIE, COBOURG,
KINGSTON, GUELPH

SARNIA

HAMILTON,
NIAGARA,
CAMBRIDGE

WINDSOR

LONDON,
OWEN SOUND

"Mão de obra altamente qualificada, bem treinada.
Simplesmente o melhor, desde 1903"
Quando uma comunidade se constrói do chão para cima, não existe mão de obra no planeta que seja mais qualificada para completar
o trabalho eficazmente à primeira. Os membros da LiUNA e aposentados fizeram um compromisso com as suas carreiras, o que significa
um compromisso com a comunidade. Um compromisso para construir as MELHORES escolas, aeroportos, hospitais, escritórios,
túneis, usinas de energia, estradas, pontes, edifícios baixos e edifícios altos do país. Quando o trabalho está completo, os membros da
LiUNA e aposentados continuam a viver, a jogar e a crescer nas suas comunidades, com a garantia de que a pensão é também...
simplesmente a MELHOR!
Jack Oliveira

Business Manager

Luigi Carrozzi

Secretary-Treasurer

Carmen Principato
Vice President

Joseph S. Mancinelli
President

Robert Petroni

Recording Secretary

liunaopdc.ca
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Brandon MacKinnon

Executive Board Member

Terry Varga

Executive Board Member

Feliz
Páscoa
Feliz Páscoa
@liuna183 | www.liuna183.ca
@liuna183 | www.liuna183.ca
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1263 Wilson Avenue, Toronto ON M3M 3G3
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Guelph Cambridge
510 MacMillan Dr., Cambridge ON N1R 6R5
226 806 5496 ph • 226 766 8319 fx • 1 866 411 2999 toll free
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