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4  Abrigo Centre homenageia 
Manuel DaCosta
O Abrigo Centre acolheu uma cerimónia muito espe-
cial, a 21 de abril, onde foram destacados dois dos 
patrocinadores das mudanças que ali foram feitas: 
Ontario Trillium Foundation e Manuel DaCosta.

14   Magellan Community Foundation

Todos podem ajudar
Este mês publicamos a segunda parte da entrevista 
a Carla Pereira, voluntária do Comité de Marketing 
desta instituição, que promete mudar os cuidados 
prestados aos idosos lusodescendentes.

18  Dia da Mãe: A história
Conheça as origens da celebração deste dia celebra-
do anualmente um pouco por todo o mundo.

 26  Primavera em Portugal
Em maio acompanhamos Manuela Marujo numa 
viagem ao norte de Portugal.

34  Eduardo Ferrão
"A fotografia como arte" - Não perca mais uma entre-
vista de Carlos Cruchinho aos amantes da fotografia.

42   Nick Souza
Este mês estivemos à conversa com Nicholas Sou-
za, mais conhecido por Nick Souza, um cantor 
brasileiro-canadiano que se tem evidenciado nos 
últimos meses, tendo, inclusivamente, vencido o 
prémio de Melhor Performance de Rap/Hip-Hop na 
edição deste ano dos IPMA.

56  IPMA - 10 anos a promover 
a música de língua portuguesa
Os International Portuguese Music Awards (IPMA) 
regressaram em força na sua 10ª edição com um 
espetáculo que superou todos os anteriores. Fique 
a saber todos os detalhes.

72  Vestidos camiseiro
Maria João Rafael, na sua crónica habitual de moda 
e styling, fala-nos sobre a arte de reinterpretar um 
clássico e, desta feita, tem uma convidada especial 
- Isabel Alexandra Junceira.

80  O cancro
e a medicina chinesa
Helena Rodrigues fala-nos sobre a abordagem da 
medicina tradicional chinesa à doença do século.
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O Abrigo Centre acolheu uma cerimónia muito especial, a 21 
de abril, conduzida por Lena Barreto (Board Chair - Abrigo 
Centre): a inauguração do segundo piso da instituição, agora 
expandido, com mais 1.000 pés quadrados. Uma área total-
mente renovada, com as melhores condições possíveis para 
receber os vários idosos da comunidade portuguesa que ali se 
juntam para conviverem, jogarem, pintarem, interagirem uns 
com os outros – algo que até este espaço surgir não lhes era 
possível, pelo menos não de uma forma digna, segura e com 
atividades que os possam entreter. Para além disso, há agora 
uma cozinha absolutamente nova, com excelentes condições 
para atender às necessidades desta casa.

Um espaço como este só foi possível graças aos apoios recebi-
dos até aqui. Hoje foi dia de destacar dois dos patrocinadores 
das mudanças que ali foram feitas: Ontario Trillium Founda-

tion e Manuel DaCosta. A cozinha comercial foi criada a partir 
dos fundos adquiridos através do Ontario Trillium Founda-
tion (ali representado pela MPP/Davenport, Marit Stiles) e a 
maioria das outras obras realizadas, assim como grande parte 
dos equipamentos adquiridos, foram financiadas pelo empre-
sário luso-canadiano, Manuel DaCosta. 

Como nos explicou Ed Graça, diretor executivo do Abrigo Cen-
tre, “estas obras de melhoramento vão beneficiar muito o dia 
a dia dos idosos que frequentam o Centro e que estão agora a 
regressar com mais confiança depois de dois anos de pande-
mia. E o futuro é brilhante, em termos do que podemos agora 
fazer nestas instalações remodeladas. Vamos poder alargar o 
nosso programa sócio-recreativo, que neste momento funcio-
na três dias por semana”. 

Abrigo Centre
homenageia Manuel DaCosta  
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A pandemia apresentou-se como um desafio que hoje Ed Gra-
ça reconhece como muito bem superado - “estamos bem. Tive-
mos sempre muito trabalho, os nossos utentes adaptaram-se e 
usaram o telefone, ou o computador e também fizemos aten-
dimento presencial quando foi preciso. Agora continuamos a 
garantir a proteção dos seniores exigindo sempre a prova de 
dupla vacinação e ainda o uso de máscara”.

Marília dos Santos, coordenadora responsável pelo apoio aos 
Idosos do Abrigo Centre, explicou que “já há 12 anos que te-
mos um grupo de idosos. Durante a pandemia mantivemos 
contacto com eles, virtualmente, com visitas, telefonemas. 
Foram sempre acompanhados por nós. Aqui temos ativida-
des, eles têm a oportunidade de aprender a mexer nos com-
putadores, podem envolver-se com trabalhos manuais - arte, 
pintura, etc - temos ginástica com exercícios para fortalecer 
os músculos, jogos de tabuleiro, dança, temos um coro. Temos 
uma série de atividades, o dia é sempre completo.” Marília não 
podia estar mais satisfeita com as melhorias de que o Centro 
beneficiou e sublinhou que tudo o que hoje ali se vê “faz uma 
diferença enorme”no funcionamento do dia a dia. “O espaço 
era pequeno. Antes da pandemia tínhamos entre 70 a 90 pes-
soas por dia. O que não é normal, mas também reflete a ne-
cessidade que os idosos têm de socializar e não estarem tão 
isolados. Como o número de pessoas é enorme e ainda temos 
mais que estão em espera, as instalações que tínhamos antes 

eram muito pequenas e não havia muita hipótese de fazer as 
atividades simultâneas em espaços diferentes, agora já con-
seguimos. Com estas obras excelentes há mais espaço para 
podermos planear melhor as atividades.”

Relativamente aos projetos futuros, Ed Graça sublinhou que 
“nunca se consegue prever o que vai ser necessário fazer 
mais. Depende do que se sente que é necessário, no decorrer 
do funcionamento do Centro”.

A verdade é que instituições como o Abrigo Centre estão sem-
pre a precisar de ajuda e é por isso que se torna importante 
reconhecer quando alguém se destaca pelo apoio que dá de 
forma absolutamente abnegada. É seguramente o caso de Ma-
nuel DaCosta, que explicou ao Milénio Stadium por que razão 
se disponibilizou para ajudar: “A Abrigo é uma casa que repre-
senta uma parte muito importante da sociedade, que olha por 
aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que precisam de 
ajuda, aqueles que não se podem ajudar a eles próprios. Por 
isso, se vamos dar assistência na vida de alguém, que seja a 
quem faz falta.” Claro está que a credibilidade do Abrigo Cen-
tre também deu garantias a este conhecido benemérito da co-
munidade luso-canadiana de que realmente valia a pena dar 
a mão a quem tanto tem feito pelos portugueses mais vulne-
ráveis, residentes na GTA. 
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“O Abrigo Centre tem desenvolvido, já há muitos anos, um 
trabalho muito importante junto na comunidade portugue-
sa. Apoiam, por um lado, mulheres que sofrem de violência 
doméstica – algo de que muita gente não quer falar, mas que 
é um grande problema na nossa sociedade, em todos os can-
tos e todos os níveis da sociedade. Por outro, o Abrigo recebe 
os mais idosos, muitos deles a viverem muito tristes em casa, 
isolados. E eu envolvi-me pela primeira vez com esta casa por-
que vi aqui idosos a conviverem uns com os outros e a alegria 
que davam uns aos outros. Impressionou-me a forma como 
aqui se abraçam uns aos outros.”

Manuel DaCosta tem-se destacado pela sua capacidade en-
quanto empresário, é hoje um homem muito bem-sucedido 
nos seus negócios, mas não esquece as suas origens. E em 
grande medida, exatamente por isso gosta de devolver à so-
ciedade parte do que tem recebido de bom na vida. “Eu tive 
muita sorte na vida. Deus tem-me dado saúde, tem-me dado 
a oportunidade de trabalhar muito e adquirir algum dinheiro. 
Eu poderia usá-lo para outras coisas, mas eu sempre achei que 
a sociedade precisa de entreajuda, acho que temos de ajudar 
quem está mais vulnerável, e foi sempre assim que vi a vida. 
Desde criança que penso assim, porque nas nossas aldeias 
ajudávamo-nos uns aos outros, com especial foco naqueles 
que eram mais pobres, e eu era dos mais pobres – muita gente 
me ajudou no início da minha vida.”

Com uma excelente memória, mas ainda maior coração, Ma-
nuel DaCosta também reconhece que gostaria que este seus 
gestos servissem de inspiração para tantos outros e não fos-
sem encarados como alguma forma de se querer evidenciar. 
“O problema é que nem todos olham para os atos daqueles 

que ajudam os outros como um gesto de bondade, acham que 
muitos fazem as coisas porque querem ser colocados num 
certo patamar e vistos de uma determinada forma. Eu acho 
que isso é uma forma feia de ver as coisas. Até alguém que dá 
1 dólar a um pobre na rua mostra um certo carinho e algum 
interesse pela nossa sociedade. No meu caso, por norma, pre-
firo que aquilo que eu faço pelo outro seja em privado, infe-
lizmente aqui não me deixaram fazer isso, mas eu contribuí 
para esta casa com todo o carinho por aqueles que encontram 
alegria cá dentro.”

Para que se assinale no presente e se assegure que permanece 
na memória coletiva o gesto benemérito, o principal espaço 
de convívio foi justamente batizado com o nome “Sala Manuel 
DaCosta”. Para além disso, a sala de informática é dedicada à 
MDC Media Group INC, assim como a zona de entrada tam-
bém tem uma dedicatória à Viana Roofing & Sheet Metal Ltd.

Catarina Balça
MDC Media Group

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

647-417-6682

Falamos português

Krystle
Ferreira

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

A SUA FIRMA NA COMUNIDADE

PROFISSIONALISMO A PREÇOS COMPETITIVOS

Real Estate
Relação de bens & Testamentos

Certificações
Notário

FELIZ DIA DA MÃE

Lawyer | Advogada
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Mississauga vai ter festival dedicado
Imagine um grande festival dedicado à cultura e às tradi-

ções portuguesas, mas desta vez em Mississauga. Esse é 
o objectivo a que a Portugalo Portuguese Heritage Fest se 

propõe em setembro no Mississauga Celebration Square.  

A direção da nova organização sem fins lucrativos, o Portugalo 
Portuguese Heritage Inc, junta pessoas que residem naquela 
cidade e que trabalham nos mais variados sectores que em co-

mum têm a paixão pela cultura portuguesa. A presidente, Ma-
ria de Fátima Esteves, disse ao Milénio Stadium, que depois de 
consultarem com amigos decidiram ir em frente com a ideia. 
“Um dia em conversa com a Eddie Suliman percebemos que a 
nossa comunidade não estava a ser representada nessa praça. 
Falámos com alguns amigos portugueses e eles acharam que 
era uma grande ideia e disponibilizaram-se para ajudar. 
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O objetivo é fazer um evento por ano no Celebration Square, 
não queremos competir com ninguém, a ideia é dar a conhe-
cer a nossa história, folclore, tradições, gastronomia e mostrar 
às outras comunidades o quanto valemos nesta cidade, pro-
víncia e país”, adiantou.

O festival vai ter entrada gratuita e decorre a 10 de setembro 
entre as 10h e as 23h. A apresentação de parte da programa-

ção decorreu na quarta-feira (27) no Mississauga Convention 
Centre. “Vamos ter folclore, artistas locais e de Portugal, cujos 
nomes ainda não podemos revelar, gastronomia e casamen-
tos em grupo ao estilo de Lisboa. Queremos fazer um tributo 
às noivas de Santo António, uma tradição que começou em 
1958 e que depois de ter estado interrompida voltou em força 
em 2004”, informou. 

à cultura e às tradições portuguesas
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3635 Cawthra Rd
Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3206

www.novabakery.ca

Ambiente renovado,
o sabor de sempre.

HAPPY MOTHER’S DAY

As inscrições para o concurso já abriram e três casais de noi-
vos, de preferência portugueses, vão poder casar ao mesmo 
tempo no Mississauga Celebration Square com tudo pago. 
“Queremos ajudar casais que querem casar, mas que não têm 
dinheiro para organizar a cerimónia. Eles podem trazer até 20 
convidados e nós pagamos o vestido e o fato do noivo, alian-
ças, bolo, flores e fotografias”, disse. 

Aqui fica a lista completa da direção do Portugalo Portugue-
se Heritage Inc: Maria de Fátima Esteves, natural de Almada, 
já trabalhou no sector bancário e no governo de Ontário e é 
também a fundadora de uma outra organização sem fins lu-
crativos, a Breakfast with Santa Foundation que ajuda crian-
ças desfavorecidas. Eddie Suliman, vice-presidente, é uma 
aclamada empresária organizadora de eventos em Mississau-
ga que trabalhou inclusive na campanha que elegeu Bonnie 
Crombie como autarca de Mississauga. Henry Esteves, casado 
com Maria de Fátima Esteves, antes de se reformar trabalhou 
para o Ontario Power Generation e Tony Camara é um conhe-
cido cantor da comunidade portuguesa. Cliff Silveira é Direc-
tor de Operações no Mississauga Convention Centre e Tenci 
Leite é gerente na Legal Aid Ontario, uma organização que as-
siste todos os anos mais de um milhão de pessoas com baixos 
rendimentos na província. Paulo Tavora é um dos proprietá-
rios do Távora Foods e Teresa Calaminici, que apesar de ter 
descendência italiana, decidiu envolver-se no projeto porque 
o seu genro é português. 

Paulo Tavora foi um dos empresários que apesar da atual con-
juntura económica decidiu apoiar o evento desde o primeiro 
dia. “Gostava de dizer que a ideia foi minha, mas não é verdade. 
Moro em Mississauga há cerca de 13 anos e quando era mais 

jovem assistia muitas vezes à Parada de Portugal em Toronto. 
Acho que vai ser interessante celebrarmos a cultura portugue-
sa por aqui também, espero que a comunidade adira e que este 
seja o primeiro de muitos anos”, referiu ao nosso jornal. 

O Clube Português de Mississauga (PCCM) também esteve pre-
sente para demonstrar o seu apoio e antecipa um grande mês 
de setembro, altura em que vamos tentar entrar para o Guiness 
com o vira minhoto. “Acho que o nosso dever é acompanhar e 
participar o Portugalo porque é uma iniciativa fantástica que 
já deveria ter sido feita há muitos anos. O festival deles é a 10 
de setembro e a nossa tentativa para bater o recorde do Gui-
ness com a dança do vira é a 17 do mesmo mês. Tivemos que 
adiar a data porque um outro clube decidiu fazer um evento 
no mesmo fim-de-semana, julgo que temos que ser mais uni-
dos em vez de lutarmos uns contra os outros porque no final do 
dia estamos aqui todos pela mesma razão que é o amor àquele 
cantinho que é Portugal”, explicou Jorge Mouselo, presidente 
do PCCM. O clube já conseguiu reunir 400 pessoas para a dança 
do vira de setembro e precisa de chegar às 750. 

A organização do Portugalo Portuguese Heritage Fest promete 
divulgar em breve mais detalhes sobre a programação do even-
to, por isso fique atento e reserve esta data na sua agenda. 

Joana Leal
MDC Media Group
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Magellan Community Foundation

Todos podem ajudar
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O Magellan Community Foundation e Charities é o projeto comunitário que está, 
a cada mês que passa, mais próximo de ser erguido no coração da comunidade 
portuguesa, concretamente na 640 Lansdowne Ave, em Toronto e que entrou 

no mês de março em mais uma fase de divulgação e sensibilização do projeto. 

A par da “Capital Campaign”, o Magellan deu início à Campanha de Recrutamento 
de Voluntários, para os diversos comités existentes. A presente equipa de voluntários 
tem aumentado, desde dos membros do conselho administrativo aos comités, porém 
um projeto desta magnitude, necessita de toda a colaboração possível da comunidade 
portuguesa. Para o efeito, o Magellan Community Foundation e Charities continua à 
procura de voluntários para: fotografia/videografia; tradutor(a) de inglês para portu-
guês; promotor de reconhecimento de marca e coordenador de projetos e eventos. 
Sem descorar a “Capital Campaign” que, também, continua a precisar de voluntários. 

Nesta edição da Revista Amar, vamos continuar com a segunda parte da entrevis-
ta com Carla Pereira, voluntária no Comité de Marketing, que gentilmente aceitou o 
nosso convite em abril, para nos dar a conhecer um pouco de si e do seu contributo 
ao projeto.

Revista Amar: Está a fazer o seu voluntariado no Comité de Marketing… quais são 
as suas funções no departamento?

Carla Pereira: Fazer ligações com a media, planeamento de comunicação, comunica-
dos de imprensa e, apesar de não criar/desenvolver, também revejo alguma da publi-
cidade e redes sociais… no fundo, apoio o grupo dentro da minha especialidade e ex-
periência. A nossa primeira função neste comité é fazer com que as pessoas entendam 
o projeto, que entendam no que acreditamos e entendam como vamos concretizá-lo. 

RA: E em que fase é que está, neste momento, a divulgação do Magellan Commu-
nity Foundation e Charities dentro da comunidade.

CP: Estamos a ver se podemos criar mais consciencialização e dar a conhecer tudo 
que envolve este projeto, para que as pessoas se aproximem e ajudem o Magellan 
Community Foundation e Charities a ser uma realidade… mas para que as pessoas 
acreditem que vai ser uma realidade, temos que assegurar que vai mesmo acontecer 
e penso que é isso que ainda está a faltar, as pessoas acreditrem! E é nisto que esta-
mos agora a trabalhar, consciencializar as pessoas sobre o que é o Magellan, quais os 
seus benefícios e a importância para a comunidade e o porquê de todos nós sermos 
responsáveis para que o projeto vá para a frente. 
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RA: A consciencialização da “Capital Campaign” ainda 
continua só na comunidade portuguesa ou já passar para 
fora dela?

CP: Quem pode responder melhor a essa pergunta é o Ulys-
ses Pratas ou Angie Camara, contudo ainda estamos con-
centrados na comunidade portuguesa… agora, eu acho que 
no caso de não conseguirmos angariar fundos dentro da 
comunidade para garantir a tempo o arranque das obras, 
quando chegarmos às outras comunidades a primeira coisa 
que nos vão perguntar é “porque é que a comunidade portu-
guesa não apoia o seu próprio projeto?”. Por isso é que é im-
portante fazermos o máximo possível para termos o apoio 
da comunidade portuguesa antes de irmos pedir ajuda às 
outras comunidades.

RA: Quanto tempo é que vai durar a campanha de recruta-
ção de voluntários que começou em março?

CP: Vai continuar por algum tempo… ou pelo menos, até 
chegar ao ponto em que temos os voluntários suficientes 
para ajudarem e até agora ainda não chegámos lá, porque 
as pessoas ainda não perceberam o quanto este projeto é 
importante para todos nós.

RA: Gostaria de a convidar uma mensagem à comunidade.

CP: Sentimos, como comunidade portuguesa e portugue-
ses, um certo orgulho quando vimos os feitos de Cristiano 
Ronaldo, quando a seleção portuguesa é apurada para o 
Euro ou para o Mundial, quando atletas ganham medalhas, 
cantores e artistas são bem-sucedidos nas suas carreias… e 

tudo isso é fantástico! Mas estas pessoas estão fora da nos-
sa comunidade e eu, provavelmente, nunca vou conhecer 
o Cristiano Ronaldo, claro que fico feliz por tudo o que ele 
tem feito e conseguido, porém as pessoas com quem nos te-
mos que preocupar, celebrar e elevar são aquelas que estão 
mesmo à nossa frente, dentro das nossas casas - que são os 
membros da nossa família! E, nós, temos que nos preocupar 
com o futuro deles porque por vezes eles não se preocupam 
com eles próprios, quer na saúde, segurança e bem-estar. 
Acho que todos nós, como eu ou pessoas que possam cuidar, 
voluntariar ou doar que o deveriam fazer. Deveríamos abrir 
os nossos corações para isso porque eles já fizeram tanto por 
nós… se hoje estou no Canadá, foi porque os meus pais apro-
veitaram a oportunidade de ter e dar uma vida melhor ao 
meu irmão e a mim, à nossa família. Agora, temos a oportu-
nidade de retribuirmos-lhes isso, porque sempre nos deram 
tanto sem nunca terem pedido nada em troca. Só espero que 
as pessoas entendam que, um dia, a magnitude do Magellan 
Community Foundation e Charities vai fazer deste casa o 
coração da comunidade portuguesa. Nós não sabemos por 
quantos mais anos ainda vamos ter associações, clubes, fes-
tas ou eventos comunitários e com o Magellan pelo menos 
temos a certeza que vamos ter sempre um espaço onde nos 
podemos juntar no futuro. Espero mesmo que as pessoas 
abram os seus corações para essa possibilidade.

CONCRETE AND DRAIN WORK

FELIZ
MÃEdia

da

905-636-8860   windmill@bellnet.ca
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Créditos © Alex Pasarelu

Dia da Mãe:
A história
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Em maio celebra-se o Dia da Mãe um pouco por 
todo o mundo. O Dia da Mãe foi oficialmente 
criado pela norte-americana Anna Jarvis, que 

perdeu a sua mãe em 1904. Mas a História do Dia da 
Mãe começou muito antes, há mais de 2000 anos!

A história do Dia da Mãe
As mais antigas celebrações do Dia da Mãe estão 
ligadas à comemoração do início da Primavera, na 
Grécia Antiga. Estes festejos eram em honra da Deu-
sa Rhea, mulher de Cronos e mãe de todos os deuses 
desta cultura.

Por seu turno, em Roma, as festas comemorativas do 
Dia da Mãe eram dedicadas a Cibele, a mãe dos deu-
ses romanos. O dia dedicado a esta deusa foi criado 
cerca de 250 anos antes do nascimento de Cristo.

Durante o século XVII, a Inglaterra celebrava no 4º 
Domingo da Quaresma (os 40 dias antes da Páscoa) 
um dia chamado “O Domingo da Mãe”, dedicado a 
todas as mães inglesas. Nesta época, a maior parte 
da classe baixa inglesa trabalhava longe de casa e 
vivia com os patrões.

Assim, no Domingo da Mãe, os criados tinham um 
dia de folga e eram encorajados a regressar a casa e 
passar esse dia com a sua mãe. Sabia que a primeira 
vez que se falou realmente num dia especial só para 
mães foi nos Estados Unidos em 1872?

Julia Ward Howe
na história do Dia da Mãe
Julia Ward Howe e algumas colegas uniram-se para 
lutar contra a guerra e, segundo elas, o Dia da Mãe 
seria um dia de paz.

Só em 1904 é que a ideia começou a pôr-se em prá-
tica. Quando a mãe morreu, Anna Jarvis começou a 
chamar a atenção das pessoas para a importância 
de um dia especialmente dedicado a todas as mães. 
Três anos depois, a 10 de maio de 1907, conseguiu ce-
lebrar o primeiro Dia da Mãe.

Nesse dia, Anna Jarvis enviou à igreja, onde esta-
vam a ser feitas as comemorações, 500 cravos bran-
cos. Estas flores deviam ser usadas por todos e sim-
bolizavam todas as coisas boas da maternidade.

Ao longo dos anos esta senhora fez história no Dia da 
mãe, ela enviou mais de 10 mil cravos para a igreja:

• vermelhos para as mães ainda vivas

• brancos para as já desaparecidas.

Sabia que ainda hoje os cravos são mundialmente 
considerados os símbolos da pureza, força e resis-
tência das mães?

O objetivo deste dia é dar mais atenção à impor-
tância das mães, pensar nelas, conversar, oferecer 
presentes e descobrir novas maneiras de lhes dar 
felicidade!

Comemoração do Dia da Mãe
Em 1911, o Dia da Mãe foi celebrado em praticamen-
te todos os Estados Unidos da América e, em 1914, o 
presidente declarou oficialmente e a nível nacional 
o 2º domingo de maio como o Dia da Mãe.

Hoje em dia, celebra-se o Dia da Mãe com pouco 
conhecimento de como tudo começou. No entanto, 
podemos identificar-nos com o respeito, o amor e a 
honra demonstrados por Anna Jarvis.

Apesar de cada país escolher datas diferentes ao 
longo do ano para festejar o Dia da Mãe, o objetivo 
é sempre o mesmo: homenagear aquela que nos pôs 
no mundo!

Em Portugal, até há alguns anos atrás, o Dia da Mãe 
era comemorado a 8 de dezembro, dia de Nossa Se-
nhora da Conceição, ou seja, o dia de Nossa Senhora 
como mãe. Por isso foi escolhido este dia.

Atualmente, em Portugal, o Dia da Mãe é comemo-
rado no 1º domingo de maio! No Canadá é celebrado 
no segundo domingo de maio.

Feliz Dia da Mãe, mães de todo o mundo!

Cristina Fragata
Blogger





Catarina Balça
MDC Media Group
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As mulheres maduras
são as mais felizes

Apresento-vos algumas das minhas fontes de inspiração e conhecimen-
to: Lourdes Bermejo Garcia; Patricia Collins; Sirma Bilge; M. Ángeles Du-
rán; Victoria Campos; Martha C. Nussbaum; Simone de Beauvoire; Ana 

Freixas; Mirian Goldenberg (…) 
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Mirian Goldenberg tem um livro, muitíssi-
mo interessante, editado em Portugal, pela 
Nascente: “Liberdade, Felicidade e que se 
F*da!”. A autora descobriu, com base nas 
suas investigações, a curva da felicidade, 
em formato de U. Que curva será esta? Os 
estudos revelam que as pessoas mais fe-
lizes são as mais jovens e as mais velhas, 
sendo as mais infelizes e insatisfeitas com 
a vida, as que se situam na faixa etária 
entre os 40 e os 50 anos. “Ninguém nasce 
feliz, torna-se feliz.” Todas as pessoas enve-
lhecem de forma diferente, as velhices são 
influenciadas por diversos fatores: sociais, 
económicos, culturais, familiares… Toda-
via, todas as pessoas podem envelhecer 
melhor. As mulheres podem envelhecer 
sendo felizes porque a “felicidade está na 
nossa essência, dentro de nós.”. Liberdade 
e felicidade andam de mãos dadas. Sim, há 
velhas felizes porque aprenderam a dizer 
não – ligaram o “botão do foda-se”, conside-
ram o tempo o melhor capital, afastam as 
pessoas tóxicas (“vampiros emocionais”), 
reconhecem e valorizam a importância 
das amigas. Estas mulheres olham-se ao 
espelho e dizem, sem medo e com menos 
preocupação com os estereótipos e precon-
ceitos relacionados com o envelhecimento, 
“Velha não é a outra: Velha sou eu!”  

No Brasil, as mulheres reproduzem os pre-
conceitos e estereótipos que assombram a 
velhice feminina. Há um pânico de enve-
lhecer, encrustado em várias camadas, de 
se tornar transparente, invisível. Não é por 
mero acaso que o Brasil é o país em que 
se realizam o maior número de cirurgias 
plásticas no mundo, aproximadamente 1.5 
milhões por ano. O país ultrapassa os Esta-
dos Unidos e o México, em segunda e ter-
ceira posição, respetivamente. Em Portugal 
como será? Em Portugal, verificou-se, du-
rante a pandemia, uma maior preocupação 
para investir na imagem. Os portugueses 
procuraram de forma bastante mais inten-
sa os procedimentos estéticos e cirurgias 
plásticas, como as rinoplastias (procura 
aumentou 144%), rejuvenescimento das 
pálpebras e sobrancelhas (55%), aumentos 
mamários (40%), de glúteos (40%) e a subs-
tituição de próteses (60%). “O procedimento 
com maior crescimento foi a Hialoestrutu-
ra, um rejuvenescimento global e integral 
da face ao pescoço, que aumentou 30%.” 
(Expresso, 14/02/2022)
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José Carreira
Obras Sociais  Viseu

Todos somos livres de tomar as nossas decisões, mas não ig-
noremos que “A velhice está inscrita em cada uma de nós, a 
jovem de hoje é a velha se amanhã.” Os avanços da “ciên-
cia da vida longa”, “são investidos milhões na procura de 
fórmulas para pôr fim aos fardos associados à idade” (Visão, 
10/02/2022), não devem reforçar e eternizar o mantra: “O ve-
lho é sempre o outro.” 

É fundamental assumir o controlo da própria vida, ter um pro-
jeto de vida, viver com significado, sonhar, aprender a dizer 
não, fomentar a autenticidade, iniciar uma etapa de ativismo 
social. É  fundamental que cada mulher se comprometa civi-
camente, participe nos movimentos de cidadãos e que contri-
bua para a conquista dos seus direitos e liberdades. 

Pode ser muito útil somar ao “botão do foda-se”, da Mirian 
Goldenberg, o “detetor das discriminações” da Ana Freixes: 
“Convém ter ativado o detetor das discriminações múltiplas 
com que nos deparamos por sermos mulheres, por sermos ve-
lhas, por sermos lésbicas, por não sermos, por sermos de co-
res. Por ser. Graças a esta aplicação, podemos distinguir entre 
o amor e o abuso, entre a amabilidade e a coação, entre a 
formalidade e o desinteresse. Somos velhas, não somo bobas” 
(Yo Vieja, Capitán Swing, 2021). 

Urge tornar visíveis os comportamentos que consolidam, nor-
malizem e internalizam os estereótipos que a sociedade tem 
sobre as velhas. É prioritário desenvolver uma agenda políti-
ca que estimule o envelhecimento livre, tranquilo, afirmativo, 
bem-humorado, ativo, saudável, participativo, seguro… 

A sociedade civil tem muita força e está a movimentar-se. Por 
estes dias está a ser lançado o movimento, em língua portu-
guesa, com origem no Brasil: Velhices Cidadãs. 

Tod@s contamos! Ao escrever este texto, estou a envelhecer, 
tal como quem o está, neste preciso momento, a ler. É bom si-
nal, estamos vivos, não tenhamos medo, assumamos a nossa 
condição. Reconciliemo-nos com a palavra velh@, “utilizemo-
-la com tranquilidade, naturalidade e humor. É o único cami-
nho, através do qual podemos colaborar, apagar o estigma e 
fazer dela uma realidade, tal e como ela é. Todos os eufemis-
mos que possamos utilizar – pessoa idosa, sénior (…) – não 
somam anos ao cartão de cidadão. A velhice é algo real, não 
é algo que acontece aos outros. Tratemos de vivê-la bem e 
confortavelmente com uma certa dose de humor imprescin-
dível.” (Ana Freixas)

A mudança tem que ser feita por cada um de nós, “só assu-
mindo, consciente e plenamente, em todas as fases da vida, 
que também somos velhas, é que podemos ajudar a desfazer 
os medos, estereótipos e preconceitos existentes sobre o en-
velhecimento feminino.” (Mirian Goldenberg)       

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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Primavera
em Portugal
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Créditos © Manuela Marujo
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Créditos © Manuela Marujo
Sé de Braga
Créditos © Manuela Marujo

Centro Histórico, Braga
Créditos © Manuela Marujo

Bom Jesus do Monte em Braga
Créditos © Manuela Marujo
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Há muitos anos que tinha saudades de voltar a Portu-
gal durante a primavera. Esta estação do ano cantada 
pelos poetas ao longo dos séculos, continua, mereci-

damente, a convidar a passeios ao campo, a idas pitorescas 
vilas e aldeias, ou a jardins floridos nas cidades.

Adorei contemplar a matizada planície alentejana com os 
pampilhos, lírios do campo e papoilas, de me deslumbrar 
com a profusão das camélias mas sentia, em particular, sau-
dades do chilreio das andorinhas de regresso aos ninhos, nos 
beirais dos telhados. 

No mês de abril, no caminho de Lisboa ao Algarve, atraves-
sei o Alentejo de carro com paragem obrigatória em Mértola, 
nas margens do Rio Guadiana, uma vila antiga com história 
anterior à presença de romanos, visigodos ou muçulmanos. 
Subi ao castelo e a beleza que se avista das muralhas encheu-
-me o coração. 

Pernoitei numa das estâncias de férias no Algarve e cami-
nhei, sob um céu azul, nas areias suaves e douradas da Ria 
Formosa, junto do mar sem ondulação, que me convidava a 
pôr o pé na água. Quase parecia verão.

É relativamente fácil percorrer o nosso pequeno país no 
mesmo dia, se assim o desejarmos. Na verdade, são cerca de 
750 quilómetros que separam Faro, ao sul, de Melgaço, a vila 
mais a norte. Já o fiz anteriormente e fico sempre impressio-
nada com a diversidade da paisagem que vamos encontran-
do num país de tão pequena extensão territorial. Contudo, é 
muito melhor percorrê-lo com vagar, passando uma noite ou 
duas em vários dos lugares, disfrutando das paisagens natu-
rais e da riqueza cultural oferecida. Escolhi fazer a viagem 
de Lisboa a Braga num comboio confortável, em primeira 
classe, por menos de vinte e cinco Euros, como sénior. Braga, 
conhecida especialmente por nela encontrarmos a mais an-
tiga Sé do país, estava ainda decorada com motivos alusivos 
à celebração da Páscoa, não nos deixando esquecer a forte 
tradição religiosa dos bracarenses.

Centro Histórico, Braga
Créditos © Manuela Marujo

Bom Jesus do Monte em Braga
Créditos © Manuela Marujo
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Monumento aos pescadores - Castelo de Neiva
Créditos © Manuela Marujo

Igreja santiago - Castelo de Neiva
Créditos © Manuela Marujo

Celebrações do 25 de abril em Lisboa
Créditos © Manuela Marujo

Galo de Barcelos
Créditos © Manuela Marujo
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Manuela Marujo
Professora Emérita da Universidade de Toronto

A poucos quilómetros do centro histórico, encontram-se os 
conhecidos santuários: Bom Jesus, Sameiro e Santa Maria 
Madalena. Pode optar-se por subir as imponentes escadarias 
de pedra ou chegar de carro, mas é obrigatório admirar a ar-
quitetura de qualquer desses lugares de culto. 

No distrito de Braga, é difícil selecionar o que visitar. Desta 
vez, escolhi Castelo de Neiva, uma freguesia minhota loca-
lizada na costa. Surpreendeu-me verificar que estava tão 
profundamente ligada à peregrinação internacional do “Ca-
minho de Santiago”. Foi uma agradável descoberta subir 
à antiquíssima capela de Santiago, e ver as inscrições que 
remontam ao século VIII que nos demonstram a passagem 
de peregrinos por ali ao longo dos séculos. Não pude deixar 
igualmente de admirar o monumento que homenageia os 
pescadores da terra, do escultor Salvador Vieira.

A poucos quilómetros, fui visitar Barcelos, cidade intima-
mente associada ao famoso galo, símbolo de fé e honestida-
de. Achei divertido observar, com os meus próprios olhos, o 
peso desse alegre símbolo nas praças e ruas da cidade. Pas-
seei pelo centro histórico, entrei em igrejas e lugares arqueo-
lógicos de grande interesse. 

De regresso a Lisboa, tive a sorte de ver a capital preparar-se 
para a festa nacional do feriado do 25 de Abril. Pela primeira 
vez, após 48 anos, estava em Portugal e capaz de participar 
na manifestação que celebra a melhor primavera de todos os 
que viveram em tempos de ditadura, como eu. Do Marquês 
de Pombal ao Rossio, em lenta marcha pela magnífica Ave-
nida da Liberdade, foram três horas ininterruptas de povo a 
desfilar. Milhares de cravos vermelhos coloriram de alegria 
os corações de mulheres e homens, unidos, em prol de um 
mundo mais justo. Se fosse poeta, também eu cantaria a pri-
mavera em Portugal.

Celebrações do 25 de abril em Lisboa
Créditos © Manuela Marujo

Galo de Barcelos
Créditos © Manuela Marujo
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Ana Cristina Pereira é repórter do Público desde 1999. Fez reportagem sobre tráfico de ór-
gãos humanos em Moçambique, prostituição infantil na África do Sul, lutas políticas na 
Venezuela, crise migratória em Lampedusa, movimento Occupy Central em Hong Kong, 
refugiados da República Centro-Africana nos Camarões e outros temas internacionais, 
mas é em Portugal que costuma trabalhar. Dedica-se sobretudo a assuntos de direitos hu-
manos e exclusão social. É autora dos livros Meninos de Ninguém (2009), Viagens Brancas 
(2011), Movimento Perpétuo (2016) e coautora dos livros Desafios – Direitos das Mulheres 
na Guiné-Bissau (2012), Todas as Vozes/All the Voices (2014) e Mulheres de São Tomé e Prín-
cipe (2018). O teatro-documental é outra forma que encontrou de dar voz aos grupos silen-
ciados. Escreveu as peças Onde o Frio se Demora (2016) e Agora é Diferente (2019).

Língua Portuguesa

Fontes: Wikipedia, FNAC, Wook
Fotografia: DR

Ana
Cristina
Pereira
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Sinopse
As mulheres deste livro nasceram 
num intervalo de 50 anos. Entre a 
mais velha e a mais jovem há um 
mundo de diferenças: o país mudou, 
as perspetivas e liberdades expandi-
ram-se e, com elas, vieram novas pos-
sibilidades e novos obstáculos. Este 
livro resgata a história dessa trans-
formação a partir de vozes que não 
fazem parte das estruturas de poder. 
Num ziguezague entre o presente e o 

passado, parte da vida de mulheres 
comuns, de diversas classes sociais, 
para contar as suas histórias, entrela-
çadas com a história do arquipélago 
da Madeira, lugar de fronteira, e com 
a história das mulheres em Portu-
gal, dimensão menos conhecida da 
história do país. Sempre em diálogo 
com artistas naturais ou residentes 
na região. É, de certa forma, um li-
vro-exposição, um livro-viagem, mas 
acima de tudo um livro-testemunho 
do legado de Abril.

Obra Literária “MULHERES DA MINHA ILHA, 
MULHERES DO MEU PAÍS”

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. é autorizada pelo Banco de Portugal.

Caixa. Para todos e para cada um.

Saiba mais em cgd.pt

Uma mãe é alguém com quem podemos sempre contar.  
E a Caixa é o banco com que as famílias portuguesas residentes  
no estrangeiro podem sempre contar. Por isso, juntos celebramos  
o Dia da Mãe, com um presente para todas as mães.  
Visite-nos em família e fique a conhecer as melhores soluções  
para residentes no estrangeiro. Feliz Dia da Mãe, com a Caixa.

Temos um presente  
para alguém que está  
sempre presente.

PORTUGUESES RESIDENTES NO CANADÁ

Visite-nos em:
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO CANADÁ
425 University Avenue, suite 100 I Toronto, ON, M5G 1T6
(junto do Consulado de Portugal)
Tel.: (001) 416 260 2839
Site: www.cgd.pt | Email: 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

AF_CGD_DIA_MAE_7,75X5,375in.indd   1AF_CGD_DIA_MAE_7,75X5,375in.indd   1 21/04/2022   15:4221/04/2022   15:42
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A fotografia como arte - V

Olá, o meu nome é Eduardo Ferrão

Gosto de música, de um bom filme, de viajar ...

De captar emoções e pormenores de uma forma discreta e subtil, a 
essência das pessoas.

E registar momentos únicos, de casais apaixonados, de gente alegre, 
descontraída e divertida ...

Contar uma história em imagens ...
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Revista Amar: Recorda-se como começou a sua paixão pela 
fotografia?

Eduardo Ferrão: O primeiro contacto com a fotografia surge 
através de um amigo na cidade de Chaves, que se fazia acom-
panhar pela sua Rollei Flex nos vários passeios que dávamos de 
motorizada. Mais tarde, num curso de animadores Juvenis, tive 
a “sorte” de presenciar a revelação (isto na altura do analógico) 
de uma fotografia. Mal vi a imagem a surgir no papel emergi-
do em revelador, foi como se houvesse uma explosão na minha 
cabeça. A partir desse dia soube que tinha de trilhar por esta 
forma de Arte.

RA: O percurso na fotografia teve início como autodidata, ou à 
medida que o tempo foi passando, obter “aquelas” fotografias 
exigiu um estudo aprofundado da técnica.

EF: Posso afirmar as duas coisas.  A técnica é muito importante 
quando fazemos fotografia de produto. No caso do fotojornalis-
mo e da fotografia de rua, conta mais a nossa vivência e a cons-
ciência que temos do mundo que nos rodeia bem como o que 
nos “vai na alma”. 

RA: O seu olhar sobre a realidade fica diferente através de 
uma objetiva? E esse olhar mudou com o decorrer do tempo.

EF: Seria bom que isso acontecesse, ou não, depende do caso. A 
realidade supera sempre a ficção. O que sei é que com o tempo o 
que fotografo é como se fosse uma extensão de mim, do meu eu. 

RA: Como acontece com o impulso de escrever, pintar, dese-
nhar ou esculpir…. Fotografar passa a ser uma necessidade, 
ou surge como um meio de auto expressão pessoal e social?

EF: As duas coisas, é um vício que nos “agarra”. Há uma neces-
sidade permanente de fazer “a próxima foto”. Picasso dizia que 
em pintura não se procura, encontra-se. Na fotografia é mais 
o contrário, não se encontra, procura-se. Assim sendo torna-se 
uma forma de expressão pessoal e social. 

RA: Em que medida a fotografia pode ser encarada como 
transgressão, como arte ou como mensagem subliminar de 
uma sociedade?

EF: Depende do tipo de fotografia e do que consideramos trans-
gressão, Arte ou mensagem subliminar. Podemos afirmar que 
a fotografia Peter Joel Witkin é forma de transgressão? Sim se 
tivermos como base a Sociedade onde vivemos. No entanto e a 
meu ver não se trata de uma transgressão, mas sim o revelar do 
Mundo pessoal de Witkin que, a meu ver, é uma forma de Arte. 
No que diz respeito à minha fotografia (refiro-me aqui estrita-
mente à fotografia de rua, já que faço outros tipos de fotografia) 
há uma chamada de atenção às vivências da actual Sociedade. 
Não creio que haja, aos meus olhos, uma transgressão, antes 
uma mensagem mais ou menos subliminar que tento tornar em 
forma artística.

RA: É difícil captar/obter uma boa fotografia?

EF: No caso da fotografia de rua, temos de contar com três fac-
tores; 1 - Boas pernas para caminhar 2 - Sorte em encontrar mo-
tivos que nos suscitem curiosidade 3 - Ver, em vez de olhar. Se 
falarmos de fotografia de eventos ou de produto, a “coisa” torna-
-se mais difícil, pois implica um conhecimento aprofundado da 
técnica e claro temos de continuar a ver em vez de nos limitar-
mos a olhar. 
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RA: Uma boa fotografia interpela?

EF: Sim ou pelo menos deve, se for fotojornalismo, fotografia 
de rua ou artística. Ainda assim depende do que o fotógrafo 
pretende e do motivo fotografado.

RA: A fotografia tem género? Podemos falar de igualdade de 
género quando fotografamos a realidade quotidiana. Ou há 
algo transformador no olhar do fotógrafo quando atrás da 
objetiva está uma mulher ou um homem?

EF: Eheheh ... pessoalmente interessa-me mais a equidade do 
que a igualdade. A igualdade é muitas vezes uma maneira ca-
muflada de estratificação.

RA: A fotografia faz sonhar…. É um instante irrepetível?

EF: É excelente quando consigo fazer sonhar e transportar as 
pessoas para os locais onde foi captada a imagem ou fazê-las 
pensar na vida da pessoa fotografada. 
A fotografia (de rua) exige rapidez de pensamento e ação.  
Fotografamos com velocidades altas, ou seja, captamos uma 
fração ínfima de tempo. Se somarmos o tempo de todas as fo-
tos de uma exposição não alcançamos um segundo. E isto é 
extraordinário e torna estes instantes irrepetíveis. 

RA: Ao percorrer as ruas para fotografar a vida quotidiana 
em espaços públicos, na chamada fotografia de rua, em que 
medida essa fotografia é uma invasão da privacidade das 
pessoas anónimas.

EF: Até 2003, altura em que regressei à “minha terra”, Moçam-
bique, pensava como a maioria dos Africanos; a fotografia 
“rouba-nos a alma”. Apesar de continuar a pensar o mesmo 
(não me deixo fotografar e fujo dos fotógrafos a sete pés) per-
di a vergonha e comecei a virar-me cada vez mais para este 
género de fotografia.

RA: A fotografia é uma espécie de solidão… Ou pelo con-
trário a fotografia pretende evidenciar o desconhecido aos 
olhos dos cidadãos comuns.

EF: O acto em si é, e deve ser, solitário. Fazer-se acompanhar 
quando se fotografa é arranjar distrações e alguns problemas 
pois a maioria das pessoas perde a paciência ao estar duas ou 
três horas à espera para captar uma imagem. 
Já a fotografia em si pretende evidenciar não o desconhecido, 
mas aquilo que muitas pessoas não vêm ou não querem ver. 

Carlos Cruchinho
Licenciado no ensino da História e Ciências Sociais
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Nicholas Souza, mais conhecido por Nick Souza é um jovem can-
tor brasileiro-canadiano de 22 anos. Filho único de Hélio e Vilma, 
cedo mostrou uma aptidão extraordinária para tocar instrumen-
tos... pelo som, de ouvido. 

Nick Souza tem-se evidenciado com os estilos musicais Rap, R&B e 
Hip Hop, mas usa as suas raízes étnicas para se destacar das mas-
sas, com base em géneros como Baile Funk, Samba e Latin Jazz. 
Para perseguir com sucesso a sua paixão pela música, Nick fre-
quentou o programa MIA (Recording Arts/Audio Engineering) da 
Western University e Fanshawe College em London, Ontário. Nick 
Souza aspira ser um produtor profissional, compositor, engenhei-
ro de mixagem e engenheiro mestre.

A carreira de Nick Souza começou no seu dormitório universitá-
rio, quando produziu o seu primeiro single e EP, All The Way e Sou-
za Szn, Vol.1, ambos lançados em 2019. Ao promover com sucesso 
o Souza Szn, Vol.1, Nick foi capaz de garantir shows em clubes lo-
cais em Toronto, Hamilton e London, incluindo Modrn Night Club, 
Mod Club, Mustang Lounge e The Wave. Nick começou a estabele-
cer o seu nome, não apenas como artista, mas também como en-
genheiro, compositor e produtor com alguns dos novos artistas de 
Toronto, incluindo Kafayé, Jonah Zed e Fleedoe.

Ao longo de 2020, Nick participou no Luso Life – The Beat Series, 
um concurso lusófono apresentado pelo MDC Media Group, em 
Toronto, vencendo o mesmo que lhe valeu um prémio monetário 
e um contrato com a MDC Music.

Em novembro de 2021, lançou o seu primeiro single pela grava-
dora, Light Show, que venceu a Melhor Música Rap/Hip Hop nos 
IPMA 2022 (International Portuguese Music Awards).

Nick Souza lançará brevemente o seu próximo single, Baile que é o 
reflexo da sua essência e das influências do meio em que cresceu.

Nick Souza, um jovem que tem tanto de talentoso como de humil-
dade, simpatia, boa disposição e vontade de aprender, encontra-se 
empenhado e focado na perseguição do seu sonho. 

Quanto a nós, Revista Amar, resta-nos apenas agradecer a disponi-
bilidade e desejar-lhe um futuro recheado de sucesso.
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Revista Amar: Estás a começar uma carreira no 
mundo da música… mas quem é o Nick Souza? 

NS: Bem, eu tenho 22 anos, nasci aqui no Cana-
dá e morei sempre na GTA. Sou descendente de 
brasileiros, o meu pai, Hélio Alves de Souza, é de 
Minas Gerais e a minha mãe, Vilma Maria Fran-
cisco, é de São Paulo e sou filho único. A minha 
aptitude e paixão por música começou desde 
que era pequenino e os meus pais sempre me de-
ram o maior suporte e o maior apoio para eu cor-
rer atrás e realizar o que eu quero para a minha 
vida. É basicamente isso.

RA: Que relação é que tu tens com o Brasil?

NS: Tenho uma relação boa. Aqui, em Toronto, 
da minha família só tem, claro, os meus pais, os 
dois irmãos do meu pai e as suas famílias e uma 
prima por parte de mãe… o resto está lá. Então 
a gente vai e gostamos de tentar ir uma vez por 
ano - ou no fim do ano (Natal e Ano Novo) ou 
quando saía da escola no verão. Mas agora que 
acabei a escola, se quisermos ir, já podemos ir em 
qualquer altura. A minha família, tanto por parte 
de mãe como por parte de pai, é gigante. Eu ain-
da não conheço todos os meus primos. Nos IPMA 
conheci novos primos pela primeira vez, no dia 
seguinte do evento. O meu pai marcou um brun-
ch com esses primos que vivem em Boston.

RA: E com a comunidade portuguesa? Já tinhas 
algum contacto com a comunidade antes do 
Luso Life - The Beat Series? Ou o teu mundo 
anda mais à volta dos brasileiros e canadianos? 
Ou uma mistura das três comunidades?

NS: Era já uma mistura. Porém, até chegar ao 
ponto de eu estar envolvido com a Luso Life - The 
Beat Series, eu era mais enturmado com a comu-
nidade brasileira. Mas sim, na minha escola, no 
meu High School tinha meninos portugueses e 
na igreja também tinha gente portuguesa. Mas 
até chegar ao Luso Life, eu sabia que a comuni-
dade portuguesa aqui em Toronto era grande, 
mas eu não tinha noção. (risos) Eu não tinha 
noção que era uma indústria, uma comunidade 
gigante.

RA: Falas muito bem português… falas em por-
tuguês com os teus pais?

NS: Muito obrigada. Sim, sempre desde pequeno. 
Os meus pais sempre falaram português dentro 
de casa e raramente falamos inglês… a minha 
mãe é formada em Português. Ela agora não 
exerce, porque tem um negócio com o meu pai, 
mas tem paixão pela língua portuguesa. Então, 
ela me alfabetizou muito jovem no português 
e no inglês também, porque ela dava aulas das 
duas línguas, português e inglês, no Brasil. (risos) 
Ainda estes dias eu falei uma palavra em inglês 
errada, acho que conjuguei errado o verbo, e ela 
me corrigiu na hora (risos).

RA: Então estavas a dizer que desde muito jo-
vem que tinhas uma aptidão para a música. 
Como e com que idade notaste isso?

NS: Bem... o meu pai gosta de contar uma história 
sobre isso e sobre mim. Eu deveria ter uns 6 ou 7 
anos, quando um dia, fomos ao Costco e, antiga-
mente - eu não sei se hoje eles ainda vendem -, 
mas teve uma época que eles vendiam teclados 
e o meu pai conta, que eu desapareci de repen-
te… e o meu pai só pensava “perdi o menino no 
Costco… Deus me livre, a minha mulher vai-me 
matar!”…(risos) então, o meu pai começou a me 
procurar, a perguntar às pessoas se tinham visto 
um menino com a minha discrição e houve al-
guém que disse que tinham visto um menino to-
cando teclado, indicando o lugar e perguntou se 
era o filho dele. Porém, o meu pai pensou “o meu 
filho, não toca teclado!” (risos) “não pode ser ele! 
Deve ser outro menino…” e continuou a procurar-
-me noutros sítios e como não me encontrava de-
cidiu ir ver o tal lugar onde estavam os teclados 
e, efetivamente, encontrou-me e a tocar… nada 
complicado, canções básicas de Natal, como Jin-
gle Bells porque isto aconteceu em dezembro.   

RA: A tocar de ouvido?

NS: Sim…

RA: … canções que tinhas aprendido na escola 
a cantar, mas que nunca tinhas tocado em ne-
nhum instrumento musical?

NS: Exatamente. Então eu estava só a brincar no 
teclado, mas ouvindo as notas. E quando o meu 
pai chegou e viu, perguntou “onde você aprendeu 
isso?” eu respondi “não sei!”. Uma outra pessoa 
que estava me assistindo tocar o piano pergun-
tou “esse é o seu filho, e você não sabe que ele 
toca teclado? Tem a certeza que é o seu filho?”. 
(risos) Aí o meu pai disse que sim. Pronto. Aí aca-
bamos de fazer a compra fomos embora… o meu 
pai adora contar essa história. (risos)

RA: E como é que foi o teu percurso a partir daí? 
Começaste a tocar música na escola ou foste 
para alguma escola de música?

NS: Então, os meus pais me botaram numa esco-
la muito boa. Quando eu era pequeno, eu tentei 
aprender o violino, mas eu era muito terrível e 
o violino não funcionou. Mas aí, quando tinha 
uns 10 anos, o meu amigo estava fazendo aulas 
de piano com uma professora e as nossas mães 
eram muito amigas também e ela abriu a casa 
dela, a mãe do meu amigo, para eu ir toda sexta-
-feira à tarde para ter aula com essa professora 
na casa dela. Eu fazia a aula primeiro e depois, 
o meu amigo, fazia a aula dele também. Então, 
é basicamente isso. Comecei com 10 anos, com 
aula de piano. Na mesma altura também come-
cei com aula de música na escola e toquei clari-
nete por um ano e depois eu passei para o saxo-
fone. Aí cresci, quando cheguei no High School 
comecei a brincar com uns programas de produ-
ção - Garage Band, Frooty Loops e tal - e cantando 
também. E aí comecei a escrever as músicas.
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RA: Eras bom em música... e as outras disciplinas?

NS: Eu era terrível para matemática, terrível para 
ciência, terrível para tudo o resto (risos).

RA: Foi nessa altura que descobriste o que querias 
fazer, um dia, na vida?

NS: Sim, era muito claro para mim que queria fazer 
música e não me via fazendo outra coisa. E então, 
quando chegou a hora de me formar no High School, 
eu procurei uns programas de música moderna e 
achei um programa que é um programa em colabora-
ção entre a Western University e o Fanshawe College 
em London e é um programa de cinco anos. E o Wes-
tern University é a parte instrumental clássica que eu 
trabalhei muito no meu saxofone com teoria de músi-
ca notação e coisas assim. No Fanshawe College, foi o 
lado prático da indústria mesmo, ou seja, trabalho no 
estúdio, aprendendo como usar aqueles sound boards 
gigantes, como gravar e programar bateria e tudo isso.

RA: Ou seja, a parte tecnológica - que é um nível 
mais evoluído, com computadores.

NS: É exatamente isso!

RA: E cantar? Quando é que entra a parte vocal no 
meio dos estudos?

NS: Eu sempre gostei de cantar dentro de casa… os 
meus pais queriam me “matar”, (risos) porque canta-
va muito quando eu estava tomando banho e demo-
rava no banho pois eu gostava de cantar. (risos) Mas 
no High School, do grau 1 ao 12, também fiz parte de 
peças de teatro - musicais - e o teatro exige muito no 
vocal, porque você tem que interpretar e cantar ao 
mesmo tempo.

RA: Ainda te lembras qual foi o teu primeiro musi-
cal e qual a personagem que interpretaste?

NS: Sim, claro… o meu primeiro musical foi o Feiticei-
ro de Oz (The Wizard of Oz) e fui o Homem de Lata 
(Tin Man) - deveria de estar com uns 14, 15 anos… a 
minha voz estava mudando, com aquele drama da 
puberdade (risos). Aí, a minha mãe, me botou em aula 
de vocal num centro comunitário perto de casa e toda 
terça-feira, depois da escola, eu ia uma hora e pratica-
va com a professora as minhas músicas que eu tinha 
que cantar para o musical. E, assim, eu fui desenvol-
vendo um pouquinho. A professora era voluntária no 
centro comunitário. Não foi um negócio muito tradi-
cional ou barra pesada. Foi mais para eu aprender e 
cantar bem as músicas, mas eu aprendi muito... como 
controlar a respiração e posicionamento da garganta 
e da boca.

RA: Existem vários registos de voz, como “voz de ca-
beça”, “voz de peito”, “voz mista”, falsete, etc... Qual é 
o teu registo?

NS: Eu consigo fazer “voz de cabeça” e “voz de peito”, 
mas acho que eu tenho mais facilidade no peito. Eu 
gostaria muito de desenvolver a minha voz e acho 
que eu ainda tenho muito para melhorar, no jeito que 
eu canto.

RA: Tocas vários instrumentos, cantas… também 
escreves e compões as tuas próprias canções?

NS: Sim.

RA: Qual é o seu género de música?

NS: Eu comecei muito no Hip Hop e ainda faço e ado-
ro Hip Hop, mas eu quero muito, para o meu futuro, 
começar a trazer influência da minha cultura brasi-
leira como Baile Funk. Eu tenho algumas músicas, em 
que eu estou brincando com o Samba… e o Brasil tem 
uma grande variedade de ritmos.

RA: E em que língua queres cantar? Em português, 
inglês ou ambas?

NS: Eu tenho música em que canto em ambas. Quero 
misturar as duas coisas.

RA: E quando é que descobriste esse lado de escri-
tor, de compositor? E lembras-te com que idade es-
creveste a primeira?

NS: Eu não me lembro com que idade, mas eu sei que 
era muito pequeno. Eu lembro que foi quando o meu 
avô veio para o Canadá, do Brasil. Eu deveria ter, com 
certeza, menos de 10 anos. Eu escrevi, nem lembro da 
música, mas eu lembro de uma página… eu tinha um 
caderninho de papel e escrevi uma música que eu es-
tava cantando no meu quarto, sozinho. Aí o meu avô 
falou “você é bom na cantoria menino” (risos)… o meu 
avô da roça. (risos)

RA: É assim que chamas carinhosamente o teu avô?

NS: Sim, mas o nome do meu avô é Wailton. Ele traba-
lhou a vida inteira e nunca foi para a escola. 

RA: Tenho a certeza que é um senhor com uma sa-
bedoria de vida, que nenhuma universidade pode 
ensinar…

NS: … é verdade! Ele é o homem mais sábio que eu já 
conheci.

RA: Não duvido… e depois, continuaste a escrever? 

NS: Sim. Na escola primária, eu não escrevi muito. Só 
comecei a escrever de novo, provavelmente, quando 
eu estava no High School... é isso, eu estava escreven-
do desde o meu primeiro ano do High School. Escre-
via, escrevia, mas sabia que não era bom. Então fiquei 
trabalhando e finalmente, no meu último ano do High 
School, eu escrevi um negócio que eu achei que era 
bom. Aí teve um Coffee House Talent Show, um negó-
cio no meu High School, e eu fui e cantei a música e 
o pessoal achou legal. Foi a primeira vez que alguém 
cantou uma música original e também com a produ-
ção original da música. Eu escrevi a letra e também 
escrevi a instrumentação que eu fiz no computador.
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RA: Essa foi a tua estreia nos palcos?

NS: Sim.

RA: E depois, continuaste com atuações?

NS: Sim. Já na universidade, toda vez que surgia uma 
oportunidade de artistas para se mostrarem em co-
munidades diferentes dentro da universidade, eu 
sempre quis participar. Eu estava fazendo Rap, R&B… 
um monte de coisas.

RA: Eram concursos ou só apresentações?

NS: Só apresentações… e depois do meu primeiro ano, 
eu trabalhei, gastei todo meu dinheiro em equipamen-
to. Aí começou mesmo a sério. No meu segundo ano, 
eu não saia do meu quarto de jeito nenhum… durante 
o meu tempo na escola, eu estava com o meu estúdio, 
no meu dormitório, sempre fazendo música. Aí o pes-
soal começou a ouvir falar que tinha um cara fazendo 
música e pessoal estava querendo vir para o meu dor-
mitório para gravar música e fazer música comigo… 
e aí o ano acabou e eu tinha sete músicas completas.

RA: Só originais?

NS: Originais. E eu falei “vamos lançar, né?” e aí eu lan-
cei. O pessoal gostou.

RA: Lançaste nas redes sociais ou CD?

NS: Redes sociais, CD… em tudo. Eu botei para que-
brar! Eu que fiz também a engenharia – mixing e mas-
tering - das músicas, o que é muito difícil de fazer. Se 
você ouve as músicas, você vê que o som não é aquele 
profissional… tem alguma coisa lá, mas dá para per-
ceber. 

RA: Que estás a aprender… que é um processo.

NS: É… exatamente. Dá pra ver que foi feito por um 
garoto de 18 anos num quartinho.

RA: Quando se tem talento, não importa onde se gra-
va… a Billie Eilish também gravou o primeiro álbum 
dela no quarto dela e olha o resultado.

NS: É verdade! (risos) Então eu lancei as músicas e eu 
tive uma resposta boa. Aí um amigo, com quem eu 
trabalhava na época, me passou a informação de um 
promotor que trabalhava num night club em Hamil-
ton que estava procurando por talentos que queriam 
se expor e que estava aberto para fazer showcases, 
performances de artistas novos. E fomos e apostá-
mos na oportunidade e trouxemos um monte de gen-
te porque o promotor queria encher o espaço. Então, 
aquela pressão “você tem que trazer pelo menos 30 a 
40 pessoas” e acabou que a lista tinha mais de 100… o 
clube tava uma lata de sardinha. (risos) Tocámos lá, fi-
zemos amizade com o pessoal do clube e através deles 
eu fiz o meu networking e conheci gente que iria me 
ajudar muito em me ensinar como fazer o negócio no 
nível mais profissional.

RA: E foste lá mais vezes?

NS: Foi só aquela vez em Hamilton, mas foi a única 
coisa que eu precisei, porque através disso eu con-
quistei e consegui construir basicamente o meu net-
work inteiro… através desse cara em Hamilton eu 
conheci gente em Toronto. É bem maluco como tudo 
aconteceu.

RA: E depois, como surge a oportunidade de partici-
pares no Luso Life - The Beat Series?

NS: Pois então, essas músicas que eu tinha feito es-
tavam circulando - o meu pai estava divulgando pra 
Deus e o mundo (risos) e ele mostrou para o Rob, que 
é um dos donos da San Remo Bakery e que é muito 
amigo do Reno (Silva). Então o meu pai mostrou para 
o Rob e, que gostou muito das minhas músicas, disse 
que conhecia uma pessoa que potencialmente me po-
dia ajudar. Eu estava na escola nessa época e voltei e o 
Reno acho que estava na Europa com Peter (Serrado). 

RA: Estamos a falar do ano 2018/2019?

NS: Sim. E aí marcámos uma reuniãozinha com Reno 
para quando ele voltasse da Europa... só eu e ele num 
Tim Hortons e batemos papo durante uma hora, só fa-
lando de música, de programa que eu usava, do que 
eu gostava, do que fazia ou não. E foi aí que ele me 
contou sobre o Luso Life - The Beat Series e me per-
guntou se eu tinha interesse em participar e, como 
não estava a fazer nada de novo, disse logo que sim. 
Então inscrevi-me e começámos com o processo de 
filmar e entrevistas. Depois, em 2020, começaram 
as performances no Mod Club, que foi muito bom… 
foi um momento muito legal para mim, adorei! Mas 
depois veio a pandemia e o que eles (organizadores) 
tinham planejado para o Luso Life - The Beat Series, 
infelizmente, teve que ser mudado e mudaram o es-
quema completamente e o concurso passou a ser vir-
tual. Mas eu mesmo assim fiz o meu melhor.

RA: E venceste o Luso Life - The Beat Series! Qual foi 
o prémio?

NS: Eu ganhei e o prémio era um contrato de uma mú-
sica com a MDC Music e 5 mil dólares de prémio em 
dinheiro… e gastei o dinheiro em mais equipamento 
para fazer música e também em alguns Uber Eats. (ri-
sos)

RA: Faz sentido, tem que se comer enquanto se tra-
balha (risos)… 

NS: (risos) Claro!

RA: Depois de assinares o contrato com a MDC Mu-
sic, o que aconteceu?

NS: Aí depois, no verão, voltei da universidade e a gen-
te foi para o estúdio. Lá eu estava tocando as músicas 
que eu tinha feito durante o meu tempo na escola (…) 
e aí eu toquei um monte de música nova e o pessoal 
começou a babar ouvindo as músicas (riso). E o Reno 
falou que queria trabalhar com todas as minhas mú-
sicas e não só com uma, porque eram incríveis e tive-
mos que fazer um novo contrato.
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RA: E agora, tens algum álbum novo?

NS: Sim.

RA: Mas ainda não foi lançado oficialmente, 
certo? Porquê?

NS: Certo, mas já lançámos dois singles. A gente 
está querendo primeiro lançar singles, porque se 
não fores conhecido ninguém vai ouvir o álbum. 

RA: Quais foram os singles que saíram?

NS: Light Show e Cutoff, que na verdade era a 
primeira música que era para ser lançada na-
quele primeiro contrato, mas depois decidimos 
lançar depois do Light Show.

RA: Qual é o género destes singles?

NS: É uma mistura de Hip Hop e R&B e ambas 
em inglês.

RA: Falemos dos IPMA (International Portu-
guese Music Awards). Quem é que sugeriu par-
ticipares nos IPMA?

NS: Então, em setembro de 2021, o Reno convi-
dou eu e o meu pai para um evento que aconte-
ceu na sede da MDC Media Group, para assinalar 
a parceria entre os IPMA e a Camões Entertain-
ment Group e o Manuel (DaCosta) falou para eu 
lançar uma música para me candidatar já que o 
prazo final era no fim de novembro de 2021. Aí 
eu e o Reno, olhámos um para o outro e fomos 
trabalhar no single, fizemos o vídeo e lançámos 
o Light Show que o pessoal adorou. Enviámos o 
single para os IPMA e foi nomeado na categoria 
de Melhor Música Rap/Hip Hop.

RA: E mais uma vez, venceste!

NS: É verdade.

RA: Como é que foi essa experiência?

NS: Foi excelente. O Reno tinha elevado as ex-
pectativas, mas foram superadas.

RA: Esperavas ganhar? E como reagiste quando 
ouviste o teu nome?

NS: Não, (riso) porque os outros nomeados eram 
caras mais velhos do que eu e têm mais tempo 
trabalhando e atuando no meio e era a minha 
primeira vez. Então, para mim, só sendo nomea-
do já era uma grande vitória. Depois de ouvir o 
meu nome, não me lembro muito como reagi 
(risos), eu só lembro de ter levantado, abracei 
a minha mãe e o meu pai que estavam do meu 
lado. Os nomeados recebem instruções, caso se 
ganhe, só podiam fazer um discurso de 20 se-
gundos, nada mais. Eu acho que até falei muito 
rápido (risos)... eu estava tão nervoso! Eu agrade-
ci a todo o mundo que eu tinha que agradecer, é 
claro! Mas eu estava tão nervoso e acho que eu 
falei muito rápido!

RA: Qual vai ser o próximo single a ser lança-
do?

NS: O nome do próximo single é Baile e canto 
em português e em inglês. O single é sobre a 
cultura do Baile Funk, a dança e o tamborzão. 
Eu cresci a vida inteira com os meus primos do 
Brasil me mostrando o Funk. Eu sempre amei 
o estilo da bateria. É um negócio tão diferente, 
tão exótico que desde pequeno me encantava… 
a mesma coisa com o Samba e tudo, né? Então, 
eu sempre tive essa paixão por esses ritmos bra-
sileiros. O que eu sempre quis desde pequeno 
foi achar um meio-termo entre a música nor-
te americana e a música brasileira. E o Baile é 
uma música que o público vai receber no verão 
agora, mas que eu já tinha há 3 anos na gaveta. 
Foi a primeira música que eu tentei fazer com 
misturas de estilos e que ouvi e pensei “tenho 
algo aqui”. Então pra mim faz sentido essa mú-
sica ser a primeira porque eu estou brincando 
com os géneros musicais. Faz sentido porque 
foi a primeira coisa boa que eu fiz.

RA: Porque dizes isso? As outras também são 
boas…

NS: Muito obrigado. Porque eu estava trabalhan-
do ela no meu quarto, eu e seis amigos meus… 
a gente estava alugando uma casa em London 
e eu tinha a cave e fiz um estúdio e ficava lá 
sempre. Aí, todas as vezes que eles vinham, eu 
estava trabalhando a música e os meus ami-
gos adoraram a música. Então eu gostava e eles 
também à medida que eu ia adicionando coisas 
- eles viram a música nascer do zero aos 100%. 
E cada vez que eu trabalhava na música, cada 
coisa que eu botava, eles gostavam mais e mais 
ainda. Então, essa energia está dentro da músi-
ca também, porque quando eu a estava fazendo, 
tinha essa energia ao meu redor. É por isso que 
eu acho que, essa música é o melhor passo para 
mim, para esse próximo lançamento, mas no fu-
turo eu planejo misturar mais estilos da música 
brasileira. Eu adoro o Funk, mas eu não quero fi-
car só no Funk. O Brasil é muito rico em estilos, 
então eu quero tocar tudo.

RA: Agora que estamos a entrar numa certa 
normalidade, tens novos projetos para um fu-
turo próximo? Tens algum concerto agendado?

NS: Eu estou morrendo de vontade de tocar 
um show… e eu tenho um network de artistas 
surgentes também daqui de Toronto, que são 
novos e que têm um som diferenciado. E este 
negócio da pandemia, todo mundo ficou dentro 
de casa e agora que abriu tudo, está todo mun-
do querendo fazer um show. Eu tenho uma vi-
são assim de fazer um quase pequeno festival 
no Axis Club. Talvez um venue um pouquinho 
maior ou menor, não sei. Mas até agora não te-
nho nada agendado.
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RA: Agora que acabaste os estudos na universidade pretendes, 
para já, continuar a estudar música ou queres dedicar-te pri-
meiro à tua música, durante uns tempos?

NS: Eu estudei durante 5 anos e agora não quero ser mais estu-
dante, eu quero ser um profissional. Eu quero ser um adulto (ri-
sos). Neste momento, do jeito que as coisas estão acontecendo ao 
meu redor, não faria sentido para mim continuar com a escola, 
porque eu estou muito empolgado com a ideia de agora ter 100% 
do meu tempo para dedicar à minha carreira, ao oposto dos 40% 
que dedicava antes.

RA: Vencer os IPMA influenciou essa decisão?

NS: Nossa, me inspirou muito e me deu muita motivação e, claro, 
através disso eu conheci muita gente nova, gente que quer cola-
borar comigo agora, novas parcerias. Então, isso também vai aju-
dar a divulgação do meu trabalho.

RA: O que achas de concursos como os IPMA e o Luso Life - The 
Beat Series?

NS: Bem, começando com o Luso Life, eu devo tudo ao Luso Life 
- The Beat Series, né? E eu também acho muito bonito essa união 
do povo lusófono. Não só aqui no Canadá, mas como no mundo 
inteiro. Todo o mundo se conhece e todo mundo quer se ajudar 
e fazer coisas boas para elevar a língua portuguesa e a cultura 
portuguesa, que é uma missão bonita, que eu acho que também 
tenho o dever de participar dela. Então, eu acho maravilhoso. E 
também ajuda pessoas lusófonas, como eu e outros artistas, a ter 
uma plataforma para ter um “pé na porta”. É incrível! Os IPMA 
também é a mesma coisa só que a um nível internacional, maior 
ainda. Para você ter noção, o lugar onde foi o evento - o Providen-
ce Performing Arts Center – tinha capacidade para 3 100 pessoas 
e estava quase lotado. Então, com um evento destes, você conse-
gue sentir e você consegue ter uma noção da força, da união e da 
parceria dentro da comunidade, que é uma coisa muito boa e que 
ajuda a elevar todo mundo. Numa situação assim, todos ficamos 
a ganhar. É excelente e eu sou infinitamente grato tanto ao Luso 
Life - The Beat Series, como aos IPMA.

RA: Onde é que tu te vês daqui a 5 anos?

NS: Quero estar com saúde, quero estar com a minha família de 
sangue e de água por perto. Eu quero estar em um lugar que eu 
posso olhar para trás e falar que valeu a pena.

RA: Agora, para finalizar, gostava de te convidar a deixar uma 
mensagem aos nossos leitores.

NS: Ao pessoal que queira entrar no ramo da música, do entrete-
nimento ou outro ramo qualquer, se você tem uma “coisa” que te 
chama por dentro, que você realmente quer fazer, você tem que 
ouvir isso e agir e viver a sua vida através disso. Se é música, se é 
cinema, se é biologia, o que for. Você não pode ouvir as opiniões 
negativas dos outros. E se tem gente na sua vida te dando opi-
nião negativa, infelizmente, você vai ter que se distanciar dessa 
pessoa, senão essa negatividade entra no seu ser e contamina a 
sua mente… aí você tem gente que fala de si mesmo “ah, eu não 
consigo fazer isso. Eu não posso fazer isso” e, na maioria do tem-
po, esses pensamentos são coisas que foram faladas para elas por 
outras pessoas. Você não pode fazer isso, porque as pessoas acre-
ditam nisso. Então, se alguém fala que você não pode fazer uma 
coisa que você realmente quer fazer e pela qual você tem paixão, 
o meu conselho é não ouvir essa pessoa e fazer o oposto. Tenta 
sempre ser uma pessoa que pega influências de tudo e segue o 
seu instinto... faça o que você quer, porque você não é eles e eles 
não são você… seja você mesmo. 
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Os International Portuguese Music Awards (IPMA) re-
gressaram em força na sua 10ª edição com um espetá-
culo que superou todos os anteriores. Desde a impres-

sionante produção ao cartaz repleto de grandes estrelas da 
música portuguesa, entre elas Aurea, Delfins, Lúcia Moniz, 
Paulo Gonzo e Xutos & Pontapés, tivemos ainda a oportuni-
dade de descobrir vibrantes novos talentos que estão a fazer 
história nas comunidades lusófonas por todo o globo. A ceri-
mónia de prémios aconteceu na noite de 23 de abril em solo 
americano, no deslumbrante Providence Performing Arts 
Center, em Rhode Island - o estado com maior percentagem 
de população portuguesa nos Estados Unidos da América. Fo-
ram entregues troféus em 13 categorias e o painel de nomea-
dos deste ano teve artistas vindos de nove países diferentes.

Os preparativos envolveram meses de planeamento e muitas 
horas de ensaio no dia anterior à premiação. Nos bastidores 
tivemos a oportunidade de conversar com Daniela Ruah, 
que apresentou esta edição ao lado de Ricardo Farias, e se 
mostrou entusiasmada por fazer parte desta festa da músi-
ca portuguesa. “É uma sensação ótima poder estar na costa 
este, onde já não vinha há muitos anos. Eu vivo na costa oes-
te e, portanto, quando viajo para este lado é sempre para ir a 
Portugal. Estar aqui rodeada de artistas tem-me sabido tão 
bem. Ainda por cima, como falam todos inglês e português, 
há muitas brincadeiras e piadas culturais que nós consegui-
mos ter uns com os outros e há um sentido de humor mui-
to particular. Temo-nos divertido imenso e os ensaios estão 
a correr lindamente. Poder ouvir os músicos a ensaiar pela 
primeira vez no palco é uma energia maravilhosa, tenho a 
certeza que vai correr super bem”, partilhou a atriz e apre-
sentadora. Ricardo Farias acrescentou que a data é especial, 
principalmente porque são “10 anos de IPMA, estamos num 
recinto próprio para uma celebração tão grande como esta e 
com um elenco que em qualquer parte do mundo onde há 
portugueses adorariam ver um espetáculo destes. Hoje estou 
a partilhar o palco com a Daniela Ruah, não podia ter melhor 
companhia, e é muito gratificante fazer parte desta festa, 
como eu gosto de chamar”.

Deveras, o programa musical facilmente agradaria a qual-
quer português pelo mundo. Para este aniversário, os IPMA 
trouxeram ao palco grandes êxitos da música nacional. Os 
Delfins, que já não pisavam os palcos da América do Norte 
há mais de duas décadas, deixaram a audiência ao rubro 
com os clássicos Sou Como Um Rio e Nasce Selvagem. “Ob-
viamente esta paragem mundial dos concertos e da música 
ao vivo afetou-nos muito profundamente, até porque a nossa 
vida é andar em viagem a tocar e fazer concertos. Por isso 
este regresso a uma cerimónia com esta dimensão, que é um 
upgrade em relação às edições anteriores dos IPMA, vai ser 
uma noite fabulosa”, revela o vocalista Miguel Ângelo. Tam-
bém os Xutos & Pontapés agitaram o público com a energia 
contagiante de À Minha Maneira, Não Sou o Único e Minha 
Casinha. Tim disse estar “entusiasmadíssimo”, até porque “é 
muito bom encontrar uma série de amigos aqui enquanto 
venho tocar para as comunidades, é sempre muito bom”. A 
conquistar o público com os temas Leve Beijo Triste e Dei-te 
Quase Tudo, Paulo Gonzo e Lúcia Moniz apresentaram-se em 
dueto. O cantor recorda: “Eu já sou repetente, já participei nos 
IPMA em 2016, mas tudo evoluiu muito mais. Há muito mais 
pessoas, uma envolvência maior, uma expectativa maior 
também, está tudo muito bem organizado. E vir aqui à comu-
nidade portuguesa é muito especial, sempre fui muito bem 
recebido aqui portanto já é um trunfo a meu favor.”
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A entrada para o Providence Performing Arts Center encheu-se de 
brilho e glamour com a passadeira vermelha onde passaram os ar-
tistas nomeados para os prémios e convidados vindos de diferentes 
partes do mundo. Foi lá que conversamos com um dos idealizado-
res e organizadores deste projeto, Zach Xavier, que estava orgulho-
so da gala deste ano. “Ver duas mil pessoas aqui esta noite é muito 
especial e estamos muito felizes pelo evento de hoje. De certo modo 
é surreal, não esperávamos conseguir atingir este nível. Penso que 
fez a diferença estar numa nova sala de espetáculos, ter novas 
ideias e expandir para o Canadá. Temos muito apoio do Canadá 
esta noite nos patrocínios, na audiência, no palco e nas nomeações. 
Foram todos estes fatores. Mas nunca pensámos chegar a este pa-
tamar”. O presidente da Camões Entertainment, uma das parceiras 
dos IPMA, subiu ao palco para anunciar o prémio de Novo Talento 
e falou sobre a importância de apostar no apoio à iniciativa: “Estou 
muito entusiasmado com esta noite, principalmente pela represen-
tação do Canadá e a evolução dos IPMA, por esta parceria que é um 
passo muito importante e também pelos 10 anos da vida de uma 
organização que tem sido sustentável e com a nossa participação 
vai ser sempre mais sustentável”.

O espetáculo encheu a plateia do Providence Performing Arts 
Center. A noite abriu em tom animado com o ato humorístico dos 
The Portuguese Kids, que cativaram a audiência desde o primeiro 
segundo, a performance de fado com Ângelo Freire e uma mensa-
gem de vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República 
portuguesa. Os artistas luso-canadianos trouxeram vários prémios 
para casa. Um dos vencedores foi Peter Serrado e Stella Jurgen, que 
receberam o prémio de Melhor Videoclipe com o trabalho Lisbon. 
Peter Serrado revelou sentir-se “muito feliz por estar nos IPMA mais 
uma vez. Não estava à espera deste resultado. O vídeo teve muito 
trabalho envolvido então é bom sentir que valeu a pena. Foram 
muitos meses a fazer este vídeo, a Stella é incrível e o que ela faz 
não há muitos que fazem. Este não é só o meu prémio, também é 
dela”. A artista e apresentadora do programa de televisão Stella’s 
Studio partilhou do mesmo sentimento: “Estou encantada por es-
tar aqui, é uma honra para mim receber este prémio. Este vídeo foi 
inspirado na canção Lisbon e, porque não pudemos ir a Lisboa para 
gravar, fizemos esta animação, fiquei contentíssima com o resulta-
do”. Nick Souza levou para casa o galardão de Melhor Música Rap/
Hip Hop com o single Light Show. “Estou muito feliz, muito grato 
pela oportunidade, pelo reconhecimento, por essa plataforma que 
ajuda a elevar as carreiras de artistas lusófonos do mundo inteiro. O 
Novo Talento premiado em 2022 foi a jovem luso-americana Giulia-
na Amaral, com o tema de rock Midnight Rider, que apresentou em 
palco: “É uma sensação que nunca tive na minha vida. Estou sem 
palavras, é uma honra mesmo só de estar aqui esta noite como no-
meada, e agora receber o prémio deixa-me muito muito contente”. 
A artista vai agora ter a oportunidade de gravar com a MDC Media 
Music, sendo que este reconhecimento lhe valeu uma recompensa 
de $2000 e todas as despesas pagas da viagem a Toronto, Canadá. 
O presidente da gravadora mostrou-se satisfeito com a vitória da 
cantora e baixista de Boston: “Ela é uma artista promissora e esta-
mos ansiosos por trabalhar com ela nos estúdios da MDC Music em 
Toronto”, afirma Manuel DaCosta.

Vários rostos conhecidos juntaram-se ainda ao prestigiado evento 
para anunciar os prémios ao longo da noite, entre eles o repórter 
John Dias e a coreógrafa Manuela Oliveira. Os IPMA finalizam os 
seus 10 anos de aniversário com a promessa de continuar a sur-
preender com o que de melhor se faz na música portuguesa.

Telma Pinguelo
MDC Media Group
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PREMIADOS
Videoclipe do Ano
“Lisbon” - Peter Serrado,  
Realizado por Stella Jurgen (Canadá)

Melhor Performance Instrumental 
“Up” - i Tempo (Canadá)

Melhor Performance de Música do Mundo 
“Bo Mistêr” - Diva Barros (Cabo Verde)

Melhor Performance Tradicional 
“Bailarina” - Bolha (Portugal)

Melhor Performance de Fado 
“Bem Estar Interdito” - Cordeone (EUA)

Melhor Performance de Dança 
“Sta Sabi (ft. Mito)” - Cee Jay Sena (EUA)

Melhor Performance de Rap/Hip-Hop 
“Light Show” - Nick Souza (Canadá)

Melhor Performance de Rock 
“Terra Água Fogo e Ar” - Duques (Portugal)

Melhor Performance Pop 
“Amor Ao Longe (ft. Salvador Sobral e MARO)” - Marito Marques (Canadá)

Melhor Performance de Música Popular 
“Saudades de Portugal” - BandFaith (EUA)

Música do Ano 
“Estou Bem” - Inês de Vasconcellos (Portugal), escrita por Capicua e Ricardo Cruz

Prémio Escolha do Público, apresentado pela LiUNA 
“A Formiga No Carreiro (ft. Paulo de Carvalho) - Jacinta e Antonio Bastos (Portugal)

Novo Talento 
Giuliana Lucia Amaral



A festa do 10º aniversário dos IPMA superou todas as 
minhas expectativas. Com uma produção excecional e 

um alinhamento de estrelas, o público teve oportunidade também de 
descobrir novos artistas incríveis que estão a fazer história nas 
comunidades lusófonas no mundo inteiro. 

Fiquei muito orgulhoso por termos uma forte presença canadiana e 
tenho muito prazer em entregar o troféu de Novos Talentos deste ano a 
Giuliana Amaral. É uma artista promissora e estou ansioso por termos 
oportunidade de trabalhar com ela nos estúdios da MDC Music em Toronto.

Manuel DaCosta 
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Vestidos camiseiro

Maria João Rafael
Consultora de Imagem

A arte de 
reinterpretar
um clássico 
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Os vestidos camiseiro serão 
uma das tendências mais ba-
daladas desta Primavera-Ve-

rão. Não há muito a acrescentar a um 
clássico, exceto quando alguém o ele-
va a um outro nível. Isabel Alexandra 
Junceira, é um caso sério de estilo e 
de superada elegância, que levanta a 
fasquia de como se pode descontruír 
a imagem de um vestido intemporal 
e modernizar um estilo que pode ser-
vir de exemplo para mulheres de to-
das as idades.

Mulher; esposa; mãe de dois jovens 
adultos; advogada há mais de 30 
anos e lança-tendências; Isabel é um 
mundo que abraça inúmeras paixões 
– a queda assolapada pela arte mo-
derna; o apelo pelas viagens e um 
apurado sentido de harmonia e ele-
gância, são algumas delas.
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Com um estilo “boho-chic” e algo nómada, 
em sintonia com a necessidade de conhecer 
outras culturas e paragens que se assimilam 
à sua personalidade alegre e vibrante, Isabel 
cola-se facilmente aos azuis da “sua” Ericeira 
– nas suas palavras: “onde O Mar é Mais Azul”. 
A sua sugestão de sobrepor um vestido-cami-
seiro por cima de uma combinação em ren-
da, transpira ousadia e romantismo. Noutras 
ocasiões, opta pelo mesmo vestido-camisei-
ro aberto, sobre outro vestido em seda, com 
acessórios naturais; como o chapéu de palha 
e as sandálias em ráfia.

Já noutras paragens, dá uma outra roupagem 
ao mesmo vestido esvoaçante, conjugando-o 
com uns simples calções de ganga, um topo 
com algum detalhe, e um cinto e acessórios 
náuticos, neste caso, um colar de búzios.
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Para Isabel Junceira, os vestidos-ca-
miseiros são uma constante do seu 
guarda-roupa. Através deles, refor-
mula um estilo único e inesgotável; 
uma maneira muito própria de se 
identificar com o ambiente que lhe 
renova energias, para uma vida cos-
mopolita deveras exigente. E con-
segue-o com sucesso, e sem esforço, 
através das misturas que faz. Na foto 
ao lado, junta os calções de algodão 
em rosa claro, com a mantilha em 
seda azul celeste e brocado, com o 
pormenor do blusão pérola, em pele. 
A suavidade é uma constante para se 
chegar à perfeita harmonia.

O conforto é chave, para Isabel. Ten-
de a optar por tecidos naturais, como 
o algodão. Um simples vestido de 
algodão por debaixo de um vestido-
-camiseiro, e calçado confortável de 
toque moderno e elegante, garantem-
-lhe frescor por paragens cálidas.
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Se numa ocasião se decide pelo seu lado 
mais clássico, e opta por trajar um vestido-
-camiseiro como estamos habituadas a usa-
-lo; numa outra altura, combina-o com uns 
simples calções pretos.

Isabel prefere por simplificar o calçado e os 
acessórios, quando deseja filtrar as atenções 
para o vestido-camiseiro e torná-lo a estrela 
de todo o “outfit”.
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Mulher camaleonica, Isabel sabe 
como se camuflar no ambiente. Uns 
simples calções da Zara e alguns aces-
sórios mais elaborados, combinados 
com um vestido-camiseiro, tornam 
este conjunto inesquecível. 

Dizem que o preto é uma opção fácil; 
mas ainda assim, é preciso mestria 
para o coordenar. Isabel consegue-o 
na perfeição, optando ora pelo clássi-
co, ora por um toque gótico. 
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O vestido-camiseiro pode e deve ser osten-
tado de novas maneiras. Em camadas, seja 
com calções, vestidos sobrepostos ou cal-
ças, a formula de sucesso usada por Isabel, 
é uma lufada de ar fresco. E uma forma de 
prolongar um clássico que todas temos no 
armário; as peças-chave, como sempre, são 
os acessórios; bem como um irrepreensível 
senso de estilo – que neste caso, a minha 
convidada tem de sobra!

VALID TILL APRIL 3OTH, 2O22

modern wedding

www.weddingblossoms.ca

Créditos © Isabel Alexandra Junceira 
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As palavras que um povo escolhe dizem muito sobre ele. Na 
verdade, dizem quase tudo. No ano em que a pandemia 
invadiu o globo terrestre, a palavra escolhida pelos por-

tugueses foi saudade. Talvez as saudades de um Mundo sem os 
tentáculos de um vírus imprevisível fossem mais fortes do que a 
ameaça do mesmo. Os ucranianos sofrem os horrores da guerra 
que dura há longos 60 dias, são raras as declarações por eles pro-
feridas que não terminam com a expressão: “glória à Ucrânia”. É 
um povo que resiste e não se rende, determinado a lutar pelo seu 
país e a morrer por ele. “Slava Ukraini”, que se tornou o símbolo da 
alma ucraniana, tem origem num poema do século XIX do poeta 
Shevchenko, que reza: “Os nossos pensamentos, a nossa canção 
não morrerá, não perecerá… oh povo, é a nossa glória, glória da 
Ucrânia”. No século XX, tornou-se popular durante a guerra da in-
dependência entre 1917 e 1921. A História repete-se, tantas vezes 
pelos piores motivos.

São as circunstâncias que moldam o caráter e a necessidade que 
aguça o engenho. Porém, nem todos temos um guerreiro no cora-
ção. A capacidade para lutar e ripostar com igual violência a ata-
ques inimigos não é a mesma nem em todas as pessoas, nem em 
todos os povos. No dia 29 de novembro de 1807, o rei D. João VI 
embarcou com a família real e a sua proeminente pança rumo ao 
Brasil, deixando a população entregue à sua sorte. O império por-
tuguês ficou à deriva, sem rei nem roque, o povo a chorar no cais, 
incrédulo e desiludido perante um soberano em fuga, na véspera 
da entrada triunfal de Junot em Lisboa. A Guerra Peninsular du-
rou sete anos, na qual os civis portugueses armados com armas de 
caça, facas e outros utensílios caseiros recorreram a emboscadas 
e outras táticas de guerrilha contra o invasor napoleónico. Sempre 
fomos bons em guerrilha, começando com Viriato que combateu 
com estoicismo, inteligência e ardil a invasão romana entre 150 
e 139 a.C., honrando a nossa condição de David perante Golias. 
Lutaram os que por cá ficaram, mais tarde, no Ultramar, lutaram 
os que para lá foram. Os homens da guerra voltavam traumatiza-
dos, sentiam uma enorme dificuldade em viver em paz, porque a 
guerra é como a doença, só quem a sofre na pele, sabe o que é, e é 
sempre uma derrota para a Humanidade.

Vivemos num paraíso à beira-mar plantado, habitado por um 
povo que não vai à guerra há quase 50 anos, que passou as últi-
mas décadas a assistir às guerras do Mundo através da caixinha 
mágica. A nossa História recente moldou-nos para o pacifismo.

Não há nada de errado em não ter um guerreiro no coração. A paz 
anestesia os povos, enredando-os numa teia de conforto que so-
nhamos eterna. Há homens que nascem guerreiros e outros que 
se tornam guerreiros, obrigados pelas circunstâncias. No arqué-
tipo da viagem do herói, este recusa sempre o primeiro chama-
mento, até que um evento o obriga a superar-se. No final da his-
tória, tudo o que ele deseja é regressar a casa, ao mundo normal, 
ou ao que resta dele, para o poder reconstruir e, enfim, descansar. 
Somos todos heróis à força, porque somos aquilo que a vida no 
obriga a ser, com a cabeça na luta e o coração cheio de saudades.

Margarida Rebelo Pinto
Escritora- Crónica NM
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É o Carlos Paredes que tem um tema 
chamado “Mudar de vida”, melancó-
lico e incrivelmente belo, e eu penso 

constantemente na necessidade de alterar 
tudo em meu redor, e penso sempre que 
há uma tristeza profunda nisso também. 
Mudamos constantemente, mesmo que 
nem nos apercebamos, somos uma deriva 
a partir de certo padrão de reconhecimen-
to. Contudo, julgo ser comum que sintamos 
vontade de viver de outro jeito, recomeçar 
como se pudéssemos erguer nova vontade, 
mais rente ao sonho ou à resistência, para 
não padecermos infinitamente de nossas 
falhas e defeitos, nossos medos e vazios.

Eu mudaria para descobrir a vida sem mi-
nhas vulnerabilidades. Se pudesse deixar 
para trás os afectos e sentir nada em rela-
ção a quem perdi ou perco. Mas é o pior de 
tudo. Partir de uma casa ou de uma cidade, 
perder livros, não escrever livros, abando-
nar as fotografias ou as promessas de visita 
e os verões como eles eram, não importa. O 
que importa é a cruel impossibilidade de 
sermos indiferentes às pessoas no instan-
te em que vamos embora. Porque se tor-
na mais cruel com a distância a crescer e 
o destino para onde vamos não abdica de 
lembrar ninguém. Estamos sempre acom-
panhados.

Mudar de vida é, pois, começar por tomar 
o que havia como ruína e observar a ruína 
sem lhe cair no abismo. Começa por ser o 
confronto necessário com aquilo de que se 
quer fugir, o que pretendemos rasurar para 
futuro, por mais que seja sobra do maior 
amor, de toda a dedicação e investimen-
to. A minha mãe é quem diz que as coisas 
caras que nos incomodam devem ser as 
primeiras a serem deitadas fora. Porque o 
terem sido caras aumenta o quanto nos in-
comodam. Tornam-se obscenas, têm de ser 
implacavelmente eliminadas. Mudar de 
vida começa por essa ferida. A de golpear o 
que nos é mais precioso, porque de costume 
somos explorados exactamente por aquilo 
que nos é mais precioso.

Passo os anos sem decidir se quero ficar 
perto ou longe. Quero estar aqui e criar raí-
zes, tanto quanto me farto desta cosmética 
e quase escolho uma solidão sossegada, 
uma casa na montanha a tocar Bach ou Vi-
valdi, sem mais ninguém senão a multidão 
dos livros. Sigo obstinado com a ideia de 
mudar de vida e a tristeza que isso contém 
aponta em duas direcções: para a facilida-
de de me aninhar onde a cidade inebrie de 
ruído e pressa, para que nada de meu seja 
maior do que a urgência da realidade, ou 
buscar a terra nova, onde cada coisa seja 
de outro significado e eu assista ao Mundo 
enquanto paulatinamente o Mundo decida 
que pertinência ainda guarda para mim. É 
muito tentador sairmos de nossas referên-
cias e testarmos para que servimos onde 
nada nos esperava.

Já havia reparado que em todas as prima-
veras me ponho em fuga. Senão de verda-
de pela terra fora, ao menos intensamente 
pela cabeça adentro. Vícios antigos, mania 
de apelar à coragem de não parar jamais.

Valter Hugo Mãe
Escritor - Crónica NM

HAPPY
MOTHER’S DAY
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E se o futuro nem sequer existir? Não da 
forma como acreditamos, inevitável 
simplesmente qual uma estrada que 
tem seu ponto de partida, a trajetória 

e um pressentido ponto de chegada. Ontem, 
hoje e amanhã. Não nos parece tão claro que o 
espaço e o tempo funcionam assim exatamen-
te? O futuro, portanto, já nos aguarda de forma 
irremediável, nós apenas caminhamos através 
dele, oportunamente. No entanto, se permita 
imaginar a possibilidade de sermos nós que 
o construímos, como se cada instante seguin-
te ao presente fosse um novo pedaço de chão, 
uma nova obra a cada momento... E não me 
refiro a uma visão simbólica com a qual pode-
mos lidar ocasionalmente, mas de algo físico, 
objetivo.

É aí que entra a já conhecida Mecânica Quân-
tica e seus conceitos acerca do mundo subató-
mico, ou seja, o que vemos no dia a dia é dife-
rente (ilusão?) do que acontece no minúsculo 
mundo das partículas de tudo o que existe, em 
seu nível fundamental, segundo uma expres-
siva lista de renomados físicos, desde o início 
do Século XX, tais como o dinamarquês Niels 
Bohr (1885-1962) e o alemão Werner Heisen-
berg (1901-1976). Tais partículas, alegam, agem 
ao acaso, e só podem ser verificadas (medidas) 
em relação a sua posição e velocidade, quan-
do observadas diretamente - aqui a explicação 
fica pitoresca, pois não há espaço vazio como 
tanto se imaginou há tempos, tendo em vista 
tal comprovação através de testes de labora-
tório - e, portanto, elas podem estar em toda 
parte simultaneamente, assim, o espaço é 
preenchido com possibilidades o tempo todo, 
é imprevisível (semelhante a pequenos fantas-
mas que podem se materializar, acrescento), 
gerando então uma nova existência palpável.

É o que se pode chamar de potencial de reali-
dade. Então existe algo anterior à matéria, que 
a torna concreta? Ao que tudo indica, sim. Até 
mesmo Albert Einstein (1879-1955) se chocou 
diante da teoria, acrescentando: “Você real-
mente acredita que a lua não está lá se não es-
tiver olhando para ela?”. É como se o presente 
tomasse emprestado do futuro o material ne-
cessário para existir naquele exato momento, 
em pequeníssima fração de tempo, desapare-
cendo logo em seguida, se transformando ime-
diatamente em passado. É o trabalho conjunto 
entre psiquismo e cérebro que compreende a 
continuidade como uma coisa única, ininter-
rupta, a imagem da estrada já descrita, mas os 
factos apontados pela Física Quântica são bem 
diferentes. Assim, o que pensamos (potencial 
de realidade) é o que imprimimos através da 
construção do futuro. É evidente que em ra-
zão de não termos consciência de tais aspetos, 
pensamos em descontroladas quantidades, e 
de forma irrefletidamente aleatória e, sem se 
preocupar com os possíveis resultados, obte-
mos respostas concretas de variada qualidade 
igualmente. 
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Vale a pena perguntar: não é prudente tomar cuidado com 
o que se pensa, antevendo, até certo ponto, o que disso pode 
decorrer? Já não advertiam os antigos pensadores a respei-
to dos riscos e benefícios de se ter uma mente de um jeito 
ou de outro, mesmo antes de qualquer evidência acerca da 
moderna física? E os livros sobre a força do pensamento po-
sitivo, têm lá a sua cota de veracidade? Cérebro, psiquismo 
e física podem se denominar aqui como Neuropsicologia 
Quântica, revelando verdejantes oportunidades para plan-
tios promissores.

Ainda, não seria adequado levar em consideração a velo-
cidade com que se processa cada pensamento a percorrer 
o caminho até a sua realização? Das coisas simples, como 
a imagem de tomar um copo d’água e a sua concretização 
pode decorrer alguns insignificantes movimentos no pon-
teiro dos minutos, mas para outros projetos de ordem com-
plexa, contudo... Quantas desistências já impediram o seu 
prosseguimento? E se tudo ocorresse de forma imediata, 
não toleraríamos o caos definitivo que se tornaria. Tudo ao 
seu tempo.

Penso que podemos recorrer a ricas experiências pessoais, 
qual o imenso desejo de comprar uma televisão, por exem-
plo, que a princípio era apenas um desejo aliado a um ce-
nário mental, cuja verdade financeira impedia de alcançar, 
mas, pouco a pouco, tal realidade foi sendo desenhada pelas 
possibilidades quânticas, além da economia do dinheiro 
e do trabalho extra, enfim, o futuro que se materializa em 
dado momento.

Eis a importância do direcionamento do pensamento, da 
vontade e da persistência, pois o “dispositivo” que processa 
tudo isso demonstra estar energicamente disponível. Mas é 
bom recordar que vivemos acomodados ao nos mantermos 
na mesma trilha, via de regra, dificultando espantosamente 
as importantes mudanças em nosso desenvolvimento. Mas 
a questão é: acaso tais probabilidades não indicam que tece-
mos o futuro, ainda que não tenhamos a devida consciência 
a respeito?

Armando Correa de Siqueira Neto 
Psicólogo e Mestre em Liderança

Pão fresco e pastelaria diversa diariamente 
Bolos personalizados para todas as ocasiões

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

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

Feliz Dia da Mãe
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e a medicina chinesa
O cancro

Créditos: Direitos Reservados
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O cancro, para além de ser uma doença difícil é comple-
xa, e uma das que causa mais sofrimento e morte em 
todo o Mundo.

O que é o cancro?
O cancro é uma doença na qual as células do nosso organis-
mo, por terem sofrido mutações no seu DNA, se dividem sem 
controlo e adquirem propriedades durante esse processo 
de divisão descontrolada de invadir outros tecidos e de não 
morrer. As células de cancro têm a capacidade de se espalha-
rem pelo organismo usando os sistemas circulatório e linfá-
tico, dando origem a metástases. Grande parte dos cancros 
têm origem em células epiteliais e chamam-se carcinomas. O 
epitélio mais evidente é a pele, os outros são as camadas de 
revestimento, como seja do tubo digestivo ou dos aparelhos 
respiratório e génito-urinário. 

Depois, temos os cancros das células do sangue, cancros he-
matológicos tratados por hematologistas, que podem ser leu-
cemias, linfomas ou mielomas. São na grande maioria das 
vezes cancros com origem nos glóbulos brancos.

Existem ainda os sarcomas, que têm origem nos tecidos de 
suporte como o osso, cartilagem, gordura, músculo, vasos ou 
outros tecidos conjuntivos.

Os melanomas têm origem em células da pele chamadas me-
lanócitos.

Há ainda tumores do sistema nervoso central, do cérebro e 
espinal medula, como é o caso por exemplo dos glioblasto-
mas.

Visão da Medicina Chinesa
Enquanto a Medicina Ocidental, direciona o seu foco para 
o tumor em si, a Medicina Chinesa perceciona os tumores 
como algo mais “profundo”. Tratam-se de um desequilíbrio 
que afeta o organismo como um todo. Pode ter a sua origem 
no Sangue (Xue) ou na Energia (Qi), ou por deficiência, muitas 
vezes por estagnações resultantes de bloqueios. Para tal, os 
tratamentos de Medicina Chinesa – acupuntura, fitoterapia, 
massagem tuiná, dietoterapia, entre outras – fazem com que 
o próprio organismo “reabsorva” as células cancerígenas que 
apareceram.

O cancro é quase sempre resultado de um desequilíbrio ou 
de um stress que se prolongou no tempo durante anos e, por 
norma, manifestou-se no corpo do paciente dando “sinais” da 
sua possível existência. Isto é, o cancro antes de se manifestar 
como células cancerígenas que na maioria das vezes, quando 
são notados já necessitam de tratamentos agressivos, deram 
sinais a que os pacientes não prestaram a devida atenção.

Nos casos em que o cancro progrediu muito, é necessário eli-
minar as células cancerígenas para que o organismo possa 
recuperar devidamente. A Medicina Ocidental remete os pa-
cientes para tratamentos de radioterapia e/ou quimioterapia, 
tratamentos esses embora necessários, bastante agressivos 
para o corpo. Nesse sentido, a Medicina Chinesa ajuda o pa-
ciente nestes processos terapêuticos, ajudando no controlo 
das náuseas, vómitos, dores, na recuperação do apetite e da 
energia, entre outras. Mais importante ainda, ajuda a tratar 
as causas profundas que originaram o cancro e a fazer com 
que as células benignas se renovem de modo a que no futuro 
se evite a reincidência do tumor. 

Todos nós deveríamos ter presente que a prevenção é essen-
cial ao não aparecimento do cancro e começar desde cedo a 
agir preventivamente. 

A Medicina Chinesa possui séculos de experiência a diagnos-
ticar mudanças energéticas que dão a indicação de que um 
problema de saúde pode estar a surgir e possui técnicas efeti-
vas de reequilíbrio do corpo e da mente. 
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A Terapêutica
Tendo em atenção o diagnóstico de cada paciente obtido atra-
vés de uma amamnese prévia, o objetivo do tratamento pas-
sará por eliminar as Tan, eliminar as acumulações, por outras 
palavras, eliminar mucosidades. Clarificar o Huo (Calor), parar 
o Feng (Vento), ou seja, parar a metastização e a disseminação 
tumoral. Equilibrar o Shen (Mente), equilibrar as emoções, o 
mesmo será dizer aumentar o Zheng Qi, desbloquear o fígado e 
aumentar a Wei Qi (imunidade).

Dietética
Tendo o paciente uma imunidade diminuída (Wei Qi) é impera-
tivo promover o equilíbrio. É portanto necessário nutrir o Baço 
e o Rim para promover a Wei Qi, pelo que se devem ingerir le-
guminosas, rebentos, cogumelos, dado que estes aumentam a 
Wei Qi pela via renal. Os cereais integrais bem cozidos, fruta 
cozida, sopas quentes vão aumentar a Wei Qi pela via do Baço. 
Como o Aquecedor médio se encontra enfraquecido será im-
portante e necessário recorrer a alimentos de fácil ingestão, de 
preferência quentes e o mais naturais possível, como alimen-
tos da época, assim como biológicos. Deve, igualmente, evitar-
-se gorduras animais, dando preferência a cozidos, grelhados e 
assados. Beber entre 1 a 3 litros de água, morna de preferência 
e bebida em pequenos golos ao longo do dia.

Higiene de Vida
 É crucial evitar conflitos, procurar paz interior e reconciliar-se 
com os outros. É importante que o paciente se livre de hábitos 
pouco saudáveis, como o tabaco, o álcool, dormir fora de horas 
e/ou pouco tempo por noite, assim como o consumo excessivo 
de carne, deve eliminar o leite e seus derivados da sua alimen-
tação e os alimentos processados, dando prioridade a tudo o 
que for biológico.
É de igual importância a prática de exercício físico, pelo que 
para os pacientes que se sintam com energia suficiente pode-
rão praticar Tai Chi Chuan, Qi Gong, natação ou caminhada. Se 
pelo contrário o paciente não se sente com energia, pode sem-
pre optar por ioga e/ou meditação.

E não se esqueça….. sorria com saúde!
 

Helena Rodrigues
Especialista de Oncologia em Medicina Chinesa
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Se acha que come de forma emocional está tudo 
bem! Sim, eu sei que é um desafio, mas gostava que 
soubesse que há muitas pessoas que se definem 

como “comedores emocionais” e na realidade não o são o 
suficiente para isso ser um problema enraizado.

Vejamos, se você se alimenta com um tipo de comida 
pouco nutritiva, vai ter fome, ou seja, muito rapidamente 
e após ter comido vai-se sentir insatisfeito porque o seu 
corpo, acima de tudo, precisa de ser nutrido.

Regra geral, quando uma pessoa se compromete com uma 
daquelas dietas apelidadas de “malucas”, alimenta-se de 
forma inadequada. Por consequência, você é impulsio-
nado a comer, dado que o seu corpo “grita” por nutrição. E 
assim é muito fácil convencermo-nos de que comemos de 
forma emocional.

Em certas situações você não se enquadra no perfil do 
“comedor emocional”, o que acontece é que a sua alimen-
tação ou o seu plano de alimentar não está moldado às suas 
necessidades do momento. Não tem em conta as suas roti-
nas, a sua estrutura fisiológica, os seus genes, etc. Provavel-
mente a percentagem de hidratos que está a ingerir é insu-
ficiente, assim como a quantidade de proteína pode estar 
em excesso ou inadequada, tal como a percentagem de 
gordura por exemplo, o que faz com que a densidade nutri-
cional não esteja equilibrada, logo o corpo, mais uma vez, 
pede constantemente por mais comida.

Portanto, há sempre uma razão que nos leva a comer de 
forma emocional, mas isso não nos torna necessaria-
mente “comedores emocionais”.

Apercebo-me que os pacientes que aparecem no consultório 
comem porque estão zangados, chateados, stressados, frus-
trados, deprimidos, sentem-se com baixa auto estima, dis-
traídos, muito ocupados, pouco ocupados, culpados, ansiosos, 
entusiasmados, nervosos, com amigos, desesperados, enfim, 
por um infindável número de reacções emocionais e tam-
bém derivado de reacções químicas das quais não têm con-
sciência.

É importante sabermos que as reacções emocionais que 
nos levam à comida, muitas vezes estão mais relaciona-
das com a química do que com a personalidade.

Estas reacções químicas estimulam a fome. A produção 
de hormonas do nosso corpo é intensa, as hormonas 
leptina e a grelina são grandes responsáveis pelos sinais 
de fome e de saciedade, e assumem o papel de comando 
que controla a nossa vontade de comer.

A grelina, que é produzida principalmente no nosso es-
tômago, é quem manda para o nosso cérebro o “aviso” de 
que precisamos de comer. Os seus níveis aumentam uma 
a duas horas antes da refeição e caem drasticamente 
para valores mínimos após a mesma.

Assim, quando o estômago fica vazio a secreção des-
ta hormona aumenta, e então sentimos fome. A partir 
do momento em que comemos a secreção diminui. Aí é 
quando a leptina entra em ação, pois um dos seus prin-
cipais papéis é o controle da ingestão alimentar, por isso 
alguns autores afirmam que a leptina tem uma partici-
pação no nosso balanço energético.

É ela que manda para o cérebro um dos sinais de sacie-
dade. Por outra palavras, avisa o estômago que já está 
“carregado”! Ou seja, já tem comida suficiente!
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Como podemos gerir estas hormonas?
Não existe forma de controlar a grelina nem a leptina pois 
não “mandamos” no nosso metabolismo. Contudo, sabemos 
que a privação de comida gera “desequilíbrio” na produção 
destas hormonas.

As dietas restritivas são um dos factores que mais desreg-
ulam a produção hormonal do controle do apetite, o corpo 
está em constante adaptação à escassez de alimentos, uma 
vez que dieta é sinónimo de privação!

Isso significa que para manter o corpo a produzir os níveis 
correctos de grelina e leptina, a principal ferramenta é com-
er! Isso mesmo, comer quando se tem fome, parar quando se 
sentir saciado.

Ficar longos períodos sem se alimentar, ou dar ao corpo uma 
quantidade menor de calorias do que ele realmente necessi-
ta confunde o cérebro, e desequilibra a produção destas hor-
monas pois a sua função fica comprometida.

Afinal, quanto mais fazemos dieta, mais o apetite aumenta, 
e mais uma vez, isso não significa que sejamos comedores 
emocionais.

Diante da privação calórica, o corpo fica em estado de sobre-
vivência e alerta, o que se reflecte num aumento constante 
da fome. Tem consequências negativas imediatas e também 
a longo prazo como o famoso efeito “iô-iô”, a perda do con-
trole diante da comida e o desenvolvimento da crença de que 
“nunca vou conseguir perder peso”.

Se virmos bem, não há como “culpar” um único factor pelo 
ganho de peso. Ele é resultado de uma série de condições me-
tabólicas, por falta de auto conhecimento e também do estilo 
de vida que levamos.

Você pode, sim, ajudar seu metabolismo a funcionar melhor 
com pequenas atitudes simples: ser mais activo fisicamente 
e mentalmente no seu dia a dia, fazer coisas novas na sua 
rotina para criar novos hábitos, investir num bom sono, al-
imentando-se com variedade e qualidade (mais nutrição e 
menos processados).

E, sobretudo, escutar os sinais do seu corpo para começar 
a reconhecer facilmente os sinais subtis e menos subtis de 
uma fome autêntica verdadeira. Assim quando o seu corpo 
pedir comida, dê-lhe. Quando ele estiver saciado pare e evite 
comer sob a forma de resposta emocional.

Em resumo, o facto de sentirmos uma fome que vem fora de 
contexto, não significa que tenhamos o perfil de comedor 
emocional pois a origem desta fome que não é fome, pode 
derivar de hábitos antigos enraizados, de nutrição inadequa-
da, análises fora de prazo que me impedem de perceber quais 
os níveis de saúde do meu corpo e também por reacções 
químicas desordenadas que estimulam a fome.

A falta de auto conhecimento do nosso funcionamento inter-
no faz-nos muitas vezes fugir ou esconder emoções que se 
vão materializar sob a forma de comida. Quanto melhor nos 
conhecermos e trabalharmos a nossa comunicação interna 
mais facilmente equilibramos a nossa fome.

Retire o stress dos impostos de rendimento 
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AQUÁRIO
Agora haverá uma maior compreensão do modo como o seu passado pode ter condicionado o seu 
comportamento presente. Pode ter havido factos no passado que, no íntimo, o marcaram negativa-
mente perturbando a sua liberdade e descontração do espírito. Aproveite, pois, este período para 
fazer uma profunda análise da sua vida e arrumar de vez os fantasmas.

CAPRICÓRNIO
A Casa V tem a ver com o conhecimento mais profundo de nós próprios. Quanto melhor me conhecer, 
mais e melhor poderei dar-me aos outros. É um bom momento para vermos como somos realmente, 
independentemente de ser a maneira como os outros nos veem.

LEÃO
O seu comportamento e atitudes em geral serão mais observados pelos outros e poderá colher, 
agora, os frutos do seu esforço e ver realizados alguns sonhos. Com a sua imagem reforçada, o 
reconhecimento público estará ao seu alcance e um convite tentador poderá surgir. Se considera 
que está à altura das novas responsabilidades, aceite.

CARANGUEJO
No decorrer desta fase, chegará à conclusão de que é mais proveitoso e útil consultar os seus amigos 
ou colaboradores, nas decisões que tiver de tomar. Caso não possa estar pessoalmente com eles, 
comunique através da Internet ou outro meio de comunicação e ouça com atenção as suas ideias e 
os seus argumentos.

SAGITÁRIO
É altura de trabalhar afincadamente, de organizar e estruturar as suas tarefas. A sua atenção vai ser di-
rigida para o mundo prático sendo aí que irá sentir um maior poder de eficácia. Sentirá que o trabalho 
de cada um, na sua especialização, serve os outros, contribuindo para a satisfação das necessidades 
de cada um.

GÉMEOS
Momento em que está mais virado para o seu interior. Com o Sol na Casa XII, que é a Casa da espiri-
tualidade estará numa fase em que vai analisar o seu subconsciente. Vai-se aperceber em que estado 
se encontra o lado não racional, o não emocional. Dê ouvidos às suas intuições pois neste período 
elas ajudam a resolver certas dúvidas.

ESCORPIÃO
Durante este período poderão surgir alguns assuntos relacionados com a lei, meios administrativos 
ou questões burocráticas que requeiram a sua atenção para serem resolvidos. Não estranhe nem 
se deixe dominar se surgirem contrariedades, oiça alguém de fora com uma visão independente e 
imparcial dos factos.

BALANÇA
É uma época de transformação, em que situações novas vão substituir a usual rotina. É possível que 
interiormente se sinta desajustado. Este processo passar-se-á apenas a nível psicológico, não afe-
tando a sua vivência física. Contudo, poderá sentir alguma dificuldade em lidar com as tarefas do 
dia-a-dia.

TOURO
Nesta altura tem de dar mais atenção ao seu corpo. Faça uma alimentação saudável, se possível uma 
dieta ou uma desintoxicação. Vai ver que se sentirá bastante melhor, com muito mais energia e maior 
impulsividade na sua maneira de agir e de estar. Aproveite para fazer mais exercício físico.

CARNEIRO
A Casa II é, em Astrologia, de um modo geral, a área de vida referente ao dinheiro e aos valores. É, 
pois, provável que neste período a sua vida financeira esteja em grande evidência. Poderá ter uma 
maior necessidade de controlar a sua conta bancária e de ter uma noção mais precisa daquilo que 
realmente possui.

VIRGEM
Vai atravessar uma fase de reforço da sua autoconfiança, que poderá projetar na sua relação 
com a sociedade. Assim, esta é uma boa altura para fazer um pedido a alguém ou, simplesmente, 
para fazer contactos a nível profissional e social. Terá a possibilidade de conhecer pessoas parti-
cularmente interessantes, sobretudo em viagem.

PEIXES
Sentirá uma maior clareza de ideias e poderá ver agora esclarecidas algumas dúvidas que pairavam 
no seu espírito. É natural que sinta um maior desejo de expor os seus pontos de vista e comunicar 
mais abertamente com os outros. Poderá proporcionar-se uma pequena viagem. Aproveite.

Maio
Horóscopo

Em maio de tudo à sua volta vai florescer. Não só a 
natureza, mas principalmente as relações interpes-
soais, e para aqueles que estão muito entusiasmados 
até mesmo a carreira. Pois assim revela horóscopo 
para maio de 2022. Durante este período sentirá forte 
influência das estrelas, por exemplo, no amor. Uma 
certa parte disso está mesmo no subconsciente e na 
genética das pessoas.

Muitas transformações esperam por si ao longo do 
mês. Elas serão mais sentidas por Carneiro, Sagi-
tário e Leão que devem ter cuidado com reações 
intempestivas durante esse período, pelas quais po-
derão pagar. Lembre-se que na sua grande maioria, 
as coisas precisam ser observadas à distância para 
compreender seus significados. A primeira quinzena 
do mês será fortemente influenciada por Júpiter em 
Peixes. Vai se sentir melhor recluso, rodeado apenas 
pelos seus pensamentos. Isso pode dar espaço para 
interiorizar-se e encontrar o equilíbrio que é o segredo 
de uma vida feliz.

Por outro lado, o desenvolvimento pessoal pode, de-
vido a outras circunstâncias, ficar um pouco desfasa-
do, mas não desespere. Este ano, teremos melhores 
meses para essa finalidade.

Planetas em maio de 2022
O Sol em Touro
Este período pode ser muito vantajoso para si. Será 
implacável e estável quanto às suas opiniões. Assim, 
vai agir como uma autoridade natural e é respeitado. 
Pode sentir necessidade juntar o seu dinheiro, uma 
vez que ele é relevante para si. Tendo isso em mente, 
poderá trabalhar mais do que o habitual. Em situa-
ções extremas, as outras pessoas podem achá-lo ga-
nancioso e mesquinho.

Vénus em Carneiro
Durante este tempo, pode ter tendência a tomar deci-
sões implusivas – com o seu coração. No que se refere 
ao amor e aos relacionamentos vai tornar-se impa-
rável nos seus esforços, às vezes até mesmo intran-
sigente. Vai passar bons momentos num grupo onde 
se pode divertir e talvez flirtar um pouco. É possível 
que procure conflitos nos quais possa mostrar a sua 
superioridade. Talvez tenha uma certa necessidade 
constante de provar para si mesmo quem é.

Mercúrio em Gémeos
Neste período, você será verbalmente competente, 
assim sendo, será um grande orador. Não lhe vai faltar 
vocabulário nem autoconfiança. Além disso, graças 
à sua atitude de não exortação será capaz de atrair 
a atenção de muitas pessoas e terá capacidade de 
influenciá-las. Os seus interesses serão diversos. Vai 
estar interessado em tudo o que vai alargar os seus 
horizontes e satisfazer o seu desejo de educação.

Marte em peixes
O seu comportamento será bastante neutro, durante 
este período, pois estará tentando esconder os seus 
sentimentos. Em casos extremos, como por exem-
plo, quando se depara com injustiça ou com alguém 
sofrendo, poderá perder a paciência, não importa as 
circunstâncias. Vai estar tímido ao falar sobre coisas 
com as quais não se sente confortável, não obstan-
te a sua idade. Durante este período, é comum uma 
tendência para a dependência emocional.



PREPARAÇÃO
1.  Num almofariz, pise os dentes de alho com o sal grosso.

2.  Esfregue a carne com a pasta de alho e em seguida com a massa 
de pimentão. Deixe marinar de um dia para o outro.

3.  Aqueça a banha num tacho, frite a carne até que esteja dourada 
e a seu gosto. Regue com um copo de vinho branco e deixe evapo-
rar.

4.  Descasque e corte as batatas em cubos, passe por duas águas e 
leve a cozer por cerca de 12 minutos. Escorra e seque bem.

5.  Aqueça o óleo e frite as batatas até estarem douradas.

6.  Enquanto isso, adicione as amêijoas à carne e deixe que abram.

7.  Sirva a carne juntamente com as batatas e polvilhe com coen-
tros picados.

SERVE 4 PESSOAS
TEMPO DE PREPARAÇÃO: 45 MINUTOS
DIFICULDADE: FÁCIL
 

INGREDIENTES
• 4 dentes de alho
• 1 c. de sopa de sal
• 600 g lombo de porco aos cubos
• 2c. de sopa de banha de porco
• 1 copo de vinho branco
• 1 kg de batata para fritar
• 500 ml de óleo
• 500 g de amêijoa
• 1 q.b. de coentros frescos
• 10 azeitonas

Sabia que este prato foi criado no Algarve? Parece que o cozinheiro que o inventou deu-lhe este nome porque 
a carne usada era de porco alentejano. Independentemente da região do país onde vive, siga a nossa receita e 

prepare este clássico em sua casa.

Carne de porcoà alentejana
Culinária
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