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Magellan Community Foundation

Todos podem contribuir

A Magellan Community Charities que vai 
ser erguido na 640 Lansdowne Ave. em To-
ronto tem um grupo de luso-canadianos - 

e não só -, empenhados para que este projeto seja 
uma realidade em 2025. Para sabermos mais so-
bre os últimos acontecimentos, a Revista Amar 
tem convidado diretores da Magellan Commu-
nity Foundation e Charities para informar a co-
munidade portuguesa a cerca de cada comité, a 
sua função, competência e responsabilidade. As-
sim sendo, para esta edição convidámos Sérgio 
Ruivo, diretor e membro dos comités de Constru-
ção e Financeiro, que amavelmente aceitou con-
versar connosco.

Revista Amar: Para quem ainda não sabe, fale-
-nos um pouco de si.
Sérgio Ruivo: Cheguei ao Canadá em 1965, com 
apenas três anos e meio, acompanhado da minha 
mãe e da minha irmã e viemos ter com o meu 
pai que tinha chegado 6 meses antes. Somos de 
perto de Leiria e o meu pai já tinha sido emigran-
te na França e esteve lá uns oito ou nove anos e 
depois desafiaram-no para vir para o Canadá e 
veio. Eu fui, a bem dizer, criado aqui. Primeiro 
fomos viver para a baixa de Toronto e acho que 
a nossa primeira casa foi na zona da Augusta, 
porque andei na escola na College e Bathurst e 
mais tarde, 5 ou 6 anos depois, mudámo-nos para 
North York. A partir daí a comunidade portugue-
sa deixou de ser o meu ambiente global, mas até 
acabar o liceu tive ligação e só estive mais des-
ligado da nossa comunidade e falei menos por-
tuguês quando andei na universidade. Depois de 
ter concluído a universidade, de ter passado nos 
exames e de ter feito o estágio necessário para 
ser um Chartered Accountant, iniciei a minha 
carreira na área de contabilidade em 1985. Tra-
balhei na área de Contabilidade Pública duran-
te 6 ou 7 anos e depois (…) mudei para área de 
consultoria e trabalhei como gerente consultor 
durante uns 5 ou 6 anos.  A seguir passei por uma 
experiência no governo, no Office of the Superin-

tendent of Financial Institutions, que é a agência 
que regula os bancos, as seguradoras, onde traba-
lhei só 2 anos, porque aquilo era um bocadinho 
lento para mim e integrei os quadros da Bell Ca-
nada (BC) onde fiquei uns 7 ou 8 anos. Volvidos 
estes anos, regressei à contabilidade e abri o meu 
primeiro escritório (…) e desde então trabalho 
por conta própria. Entretanto especializei-me na 
área fiscal, de imposto indireto – GST, PST , etc. - e 
trabalhei nesta especialidade durante uns 4 ou 5 
anos mas depois, pouco a pouco, aproximei-me 
mais do meu início de carreira, que era a conta-
bilidade geral e estou a trabalhar nisso até agora 
e aqui - neste edifício que é meu há uns 3 anos, 3 
anos e meio. Sou casado e tenho uma filha com 
28 anos e um filho com 23.

RA: Como é que soube da Magellan Community 
Charities?
SR: Soube quando o projeto foi anunciado publi-
camente, em 2018. 

RA: Como é que se deu o convite para fazer par-
te da direção da Magellan?
SR: Deve-se ao facto de ter estado envolvido a 
outras organizações comunitárias, como a Fede-
ração de Empresário e Profissionais Luso-Cana-
dianos (FPCBP), a Canadian Golf Association e 
outras organizações. Sendo membro das respeti-
vas direções e como sou contabilista, sou sempre 
convidado para ser o tesoureiro nas várias orga-
nizações (…). Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, fui 
contactado pela Irene Faria, que é minha amiga 
e também contabilista - já nos conhecemos há 
muitos anos -, e que já estava a acompanhar o 
desenvolvimento da Magellan, mas com muito 
trabalho, então ela pediu-me para a ajudar e eu 
aceite. Uns 6 meses depois convidaram-me para 
fazer parte da direção e aceite.
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RA: Há quanto tempo faz parte da direção? E como tem 
ajudado?
SR: Sou membro da direção há, mais ou menos, 1 ano e 
meio… e estou a ajudar a Magellan a atravessar as bar-
reiras que são necessárias para conseguir várias coisas 
dentro da minha área, tais como: organizar o plano finan-
ceiro, conseguir o financiamento, lidar com as entidades 
governamentais e com os bancos. Estamos a organizar o 
projeto de forma que realmente se consiga concretizar e 
ultrapassar os desafios que temos pela frente. E, portan-
to, um deles é conseguir angariar fundos suficientes para 
que o projeto seja uma realidade da nossa comunidade 
e da comunidade em geral. Neste momento, é nisto que 
a direção está empenhada, para que possamos pôr a pri-
meira pá no chão e começar a fundação da Magellan.

RA: O que é que pensou quando ouviu falar que haveria 
a possibilidade da nossa comunidade, também, ter um 
centro comunitário?
SR: É um centro que a nossa comunidade precisa, sem 
dúvida! Se formos comparar a nossa comunidade em re-
lação às outras comunidades e até comunidades muito 
mais pequenas do que a portuguesa, eles já conseguiram 
ter um projeto desta dimensão para servir as comunida-
des deles. Foi feito uma listagem dos centros dentro das 
outras comunidades e a comunidade chinesas já tem vá-
rios, a grega também tem, a italiana tem um grande e al-
guns pequenos… até a comunidade maltesa já tem uma 
casa! Só faltávamos nós ter um também! 

RA: Na sua opinião, a que se deve isso?
SR: Acho que é devido ao facto do conceito de civismo não 
ser ou não é uma coisa muito enraizada na cultura portu-
guesa… mas tanto aqui como em Portugal. O civismo é um 
conceito mais praticado aqui, na América do Norte e ou-
tras comunidades, mesmo que pequenas, praticam-no e 
têm noção da importância de contribuir e ajudar a comu-
nidade. Estou aqui há muito tempo e conheço as outras 
comunidades e olho para a comunidade judaica e vejo 
como eles se ajudam uns aos outros, os chineses também 
e até os gregos. Mas o português, por vezes, não vê ou não 
dá valor ao voluntarismo e nem ao civismo, inclusive de 
se integrar na sociedade onde vive. E, então, isto faz parte 
dos desafios. Claro que o português pratica voluntariado 
e civismo, mas é muito limitado à região de onde é oriun-
dos. Não sei porquê, mas quando se fala de uma comuni-
dade mais abrangida, que inclui tudo e todos, nem todos 
pensam dessa maneira. A Magellan é para a comunidade 
portuguesa e os portugueses têm que sentir que fazem 
parte deste projeto, mesmo que não tenha o conceito re-
gional a que eles, normalmente, estão acostumados.

RA: Como tem corrido a campanha de sensibilização? 
SR: Olhe, é um dos temas que debatemos nas reuniões da 
direção… como é que nós vamos conseguir sensibilizar a 
comunidade portuguesa, para que olhe para este projeto 
como uma necessidade para a comunidade, porque é!!! 
E que, de um certo modo, quando for concretizado, vai 
prestigiar a comunidade portuguesa que pode ser um 
exemplo para as outras comunidades, porque, sem proje-
tos desta dimensão aqui nesta cidade muitos que não são 
portugueses não “veem” a comunidade portuguesa. Então, 
para mim, este projeto é mais um passo na evolução e afir-
mação da comunidade portuguesa aqui. Sei que, às vezes, 
os portugueses têm uma certa tendência de se focar no 
negativismo, mas isto é um projeto positivo e só com uma 
mentalidade positivo da comunidade portuguesa é que o 

projeto se vai concretizar, mas é um projeto que dá muito 
trabalho, sobre isso não há questão e eu estou disposto a 
trabalhar. Os membros que estão na direção também es-
tão todos dedicados e a dar o seu contributo. Às vezes, o 
que parece é que a comunidade está a "procurar" interes-
ses pessoais que possamos ter e em vez de tentar ajudar, 
quer é derrubar. Este é um problema que nós, de vez em 
quando, enfrentamos. Se olharmos para isto, isso não aju-
da ninguém. As pessoas que podem, devem contribuir e 
dar sugestões pelo positivo, porque isto não é um projeto 
de um ou de outro. Isto é um projeto para a comunidade 
e todos devemo-nos rever como parte deste projeto, e não 
se pode individualizar. Só vai fazer bem para a comunida-
de portuguesa e vai ajudar aqueles que precisam, se não 
as pessoas mais envelhecidas estão sujeitas a ir para la-
res, sem as condições ideais.

RA: E para que possam ter um fim de vida com dignida-
de…
SR: … exatamente, com dignidade! 

RA: Faz parte dos Comités da Construção e Financeiro. 
Quais são as suas responsabilidades dentro de cada um 
deles?
SR: No Comité de Construção, estou a apoiar as pessoas 
que estão a lidar com tudo o que é necessário para dese-
nhar e construir o projeto. No Financeiro o meu contri-
buto é tentar organizar as contas, avaliar aquilo que eles 
estão a fazer, lidar com o governo, verificar que o finan-
ciamento está certo e todas essas interligações. A Irene e 
eu estamos a ajudar a ter a certeza que realmente tudo o 
que está a ser planeado em termos de construção e despe-
sas, tenha uma via segura para ser realizada.

RA: Recentemente houve um evento de Networking pro-
movido pelo IC Savings com intuito de ajudar o projeto. 
Como é que correu? 
SR: Pessoalmente não pode estar presente, mas sei que 
correu bem. O objetivo era fazer o network entre pessoas 
e os nossos conhecidos e dar-lhes a conhecer e perceber 
melhor o que é o projeto, o ponto em que está, em que fase 
se encontra, os obstáculos que ainda estão pela frente e 
as estratégias que temos agora delineadas para superar os 
obstáculos. Não houve contribuições específicas, mas sei 
que o meu amigo Dr. Rui Martins deu um grande contri-
buto com a sua palestra, pois como médico que lida com 
as pessoas todos os dias, é a pessoa com o conhecimento 
real na área da saúde. Durante a palestra falou sobre a ne-
cessidade e da importância que um projeto deste tipo tem 
para a nossa comunidade e para os nossos idosos.

RA: Gostaria de o convidar a deixar uma mensagem à 
nossa comunidade.
SR: Gostaria de pedir à comunidade que dedique um 
pouco do seu tempo a procurar informações e que tente 
conhecer e perceber a importância do projeto Magellan 
Community Charities para a comunidade portuguesa, 
mas junto a fontes credíveis, para que possa ajudar a tor-
ná-lo uma realidade. Os membros da direção estão dispo-
níveis para tirar duvidas, mas também podem consultar 
a página www.magellancommunitycharities.ca, contac-
tar-nos pelo email info@magellancommunitycharities.ca 
ou telefonar para 437-914-9110 para mais informações e 
doações.





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

CUSTOMER SERVICE
ACCOUNTABILITY

INNOVATION

TORONTO
MISSISSAUGA
NORTH YORK
LONDON
HALIFAX
ST. JOHN’S



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

CUSTOMER SERVICE
ACCOUNTABILITY

INNOVATION

TORONTO
MISSISSAUGA
NORTH YORK
LONDON
HALIFAX
ST. JOHN’S

Escritório: (416) 537-7431 • Fax: (416) 537-0111

JOHN SILVAJOHN SILVA
416.891.5781416.891.5781

TONY SILVATONY SILVA
416.936.3961416.936.3961

Forming
LIMITED

COMERCIAL • INDUSTRIAL • RESIDENCIAL

Email: ajff orming53@gmail.com

TUDO COMEÇA AQUI!TUDO COMEÇA AQUI!

A AJF Forming deseja um bom verão
a toda a comunidade, clientes, familiares e amigos



10 I Amar 

BrazilFest retorna
com mais energia do que nunca
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Depois de dois anos de pandemia, o BrazilFest voltou com 
tudo, trazendo muita alegria, energia, comidas e bebidas 
típicas.

No final de semana de 16 e 17 de julho, muitas pessoas compa-
receram ao festival que agita ainda mais a cidade de Toronto. 
Houve apresentações de grandes artistas com muita música ao 
vivo, deixando o público brasileiro, e não brasileiro também, 
empolgado com a cultura do país tropical, abençoado por Deus 
e bonito por natureza.

Além de tudo isso, quem se divertiu a valer, foram as crianças 
que puderam brincar em muitos brinquedos espalhados pelo 
parque. 

O tradicional evento, que é realizado anualmente em condi-
ções normais (ou seja, sem pandemia), foi feito no Earlscourt 
Park este ano e cumpriu seu propósito mais uma vez: o de ce-
lebrar a cultura brasileira, juntar a comunidade e dar a oportu-
nidade de marcas brasileiras e canadenses de participarem e 
apresentarem seus produtos e serviços.

Matamos a saudade depois desses dois anos, mas já estamos 
ansiosos para o próximo. 

Adriana Marques
MDC Media Group

Créditos © Albano MartinsCréditos © Adriana Marques
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Após dois anos fora do cronograma, a Honda Indy Toron-
to retornou e trouxe as corridas de volta ao coração da 
cidade. O desporto de velocidade esteve na catedral do 

automobilismo de Toronto. O Exhibition Place recebeu mais 
uma etapa da prova anual da corrida de carros da NTT IndyCar 
Series. Os motores, a velocidade, a tecnologia, a agilidade e a 
resistência dos pilotos foram bem visíveis. A Revista Amar 

marcou presença nesta festa da velocidade. Foram três dias de 
muita competição, emoções, tradição e história. 

Tudo começou na sexta-feira, 15 de julho, com a Fan Friday, 
com um programa feito em parceria com a Ontario Honda 
Dealers Association. 

O “rugido” dos motores regressou à Lakeshore

Créditos © Francisco Pegado
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Com entrada gratuita, o evento recebeu doações voluntárias 
que reverteram a favor da fundação “Make-A-Wish Canada”. Os 
eventos na pista incluíram treinos para a série NTT Indycar, 
bem como USF2000, Indy Pro 2000, a Porsche Carrera Cup e a 
série NASCAR Pinty’s. Também houve oportunidade para ses-
sões de autógrafos com pilotos da Pinty’s Series e NTT Indycar. 
A finalizar o dia, houve uma corrida da Pinty’s Series.

No segundo dia tivemos o Honda World, com muitos eventos 
fora da pista. A Honda Canadá teve exibições interativas, in-
cluindo os resultados de um teste de colisão HR-V, uma exibi-
ção de vários projetos, motocicletas e equipamentos de potên-
cia Honda. Contámos ainda com o Thunder Alley, localizado no 
centro do circuito de rua, com amostras, vendedores, comida e 
bebida.

E finalmente chegou o grande dia: o Race Day Sunday! O pro-
grama começou com uma corrida USF2000 às 9h45, continuan-
do com a Indy Pro 2000, Sports Car Championship Canada e 
Porsche Carrera Cup antes da corrida Indycar Series.

Um dos locais mais procurados pelos visitantes foi o “IndyCar 
Paddock”, os bastidores para ver as equipas se preparando para 
a corrida nas garagens - local onde os automóveis ficam antes 
e depois do grande dia. Com este acesso, pode-se acompanhar 
a parte mecânica dos carros, tirar fotografias e testemunhar os 
últimos acertos dos automóveis. Também com muita sorte, os 
fans podem tirar fotografias com os pilotos, pedir autógrafos 
e conversar com os mesmos. A Revista Amar conversou com 
Francisco “Kiko” Porto, o piloto brasileiro que compete na ca-
tegoria Indy Pro 2000.  Kiko veio a Toronto pela primeira vez 
e disse que “é uma pista difícil, mas estou feliz em correr em 
Toronto. Agradeço a todos pelo apoio” e deixou um abraço a to-
dos os falantes da língua portuguesa. Kiko agradeceu a nossa 
presença na sua garagem. 

Na edição deste ano, Scott Dixon que liderou 40 das 85 voltas 
ao redor do circuito com 11 curvas e 2,8 quilómetros ao redor 
do Exhibition Place, que oferece excelentes vistas do centro 
da cidade, fez história vencendo pela quarta vez em Toronto e 
conquistando a sua 52º vitória da carreira. O neozelandês igua-
la o lendário Mario Andretti na 2º posição com o mesmo núme-
ro de vitórias na competição. 

No domingo (17), apesar do sol que se fazia sentir, a grande 
presença do público no certame foi visível e cada segundo da 
competição foi vivido com emoções. Os fãs do desporto da ve-
locidade foram acompanhar de perto a final da grande prova 
da Honda Indy Toronto 2022.

A Honda Indy Toronto é uma corrida anual da Indy Car, rea-
lizada em Toronto, Ontário, Canadá. Originalmente conhecido 
como Molson Indy Toronto, fez parte da Champ Car World Se-
ries de 1986 a 2007. Após uma interrupção de um ano, faz parte 
da programação da NTT IndyCar Series desde 2009. A cidade 
de Toronto recebeu mais uma vez este evento, que se transfor-
mou num dos grandes festivais do calendário de verão. Aqui 
encontramos amantes do desporto de automobilismo, famílias, 
amigos e encontro de gerações, que para muitos já é uma tra-
dição anual. Esta etapa terminou, mas esperamos por mais e, 
cada vez melhores, edições do Honda Indy Toronto, nos próxi-
mos anos.

Francisco Pegado
MDC Media Group
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Royal Ontario Museum,
Toronto
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Créditos © Manuela Marujo
Fachada cristal de Michael Lee Chin
Créditos © Manuela Marujo

Rés-do-chão
Créditos © Manuela Marujo

Entrada do Museu - porta de 1914
Créditos © Manuela Marujo
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A arquitetura contemporânea de uma das fachadas prin-
cipais do Royal Ontario Museum (conhecido como 
ROM) atrai, indiscutivelmente, a atenção de quem pas-

sa. Inaugurado em 1914, num edifício de traça neorromânica e 
neobizantina, em 2007 foi objeto de expansão e renovação vi-
síveis. O arquiteto responsável pelo projeto - Daniel Libeskind 
- transformou de modo singular uma das fachadas do edifício. 
Intitulado por alguns “Cristal de Michael Lee Chin” (o generoso 
mecenas da obra), o museu apresenta-se-nos como uma per-
feita combinação de edifício antigo e de vanguarda. 

O ROM, localizado no canto sudoeste das artérias nobres da 
cidade de Toronto, Bloor Street e Queen’s Park Crescent, é o 
museu mais importante de todo o Canadá, com um acervo 
de mais de seis milhões de peças, distribuídas por dezenas de 
galerias nos quatro níveis do edifício. Com obras de arte de 
todo o mundo, coleções de história natural e de arqueologia 
reconhecidas internacionalmente pelo seu valor inestimável, 
o museu tem tudo para satisfazer pessoas de todas as idades, 
gostos e interesses diferentes.

À semelhança dos grandes museus, às exposições permanen-
tes acrescentam-se exposições temporárias de indiscutível 
mérito. Para além disso, possui uma valiosa biblioteca, dina-
miza atividades destinadas a crianças e adultos, visitas guia-
das pela cidade, viagens de estudo e, digitalmente, proporcio-
na programas de interesse internacional.

Entre as coleções permanentes do museu, a área dos fósseis e 
dinossauros é uma das favoritas de todos os visitantes. O Nível 
2 do Museu é constantemente animado por visitas de dezenas 
de crianças para verem os esqueletos dos maiores dinossau-
ros que existiram na Terra. Essa visita é parte integrante do 
programa das escolas canadianas, mas os adultos também se 
interessam por esta temática. Foi a minha filha, nos primeiros 
anos da escola primária, quem me levou ao ROM pela primei-
ra vez para ver o famoso Barossauro. 

O Museu expõe uma valiosa coleção de arquitetura e escultura 
chinesas, múmias egípcias, galerias sobre Roma, Grécia, Áfri-
ca, as primeiras civilizações do Canadá e muito mais.

Na década de noventa, passei muitas horas nesse museu, como 
voluntária e membro da direção. O meu nome foi proposto por 
Rosario Marchese, Ministro da Cultura na altura, o que muito 
me honrou. Embora familiarizada com algumas das coleções 
do museu, tive oportunidade de conhecer espaços a que o 
grande público não tem acesso, e de me maravilhar com a in-
comparável riqueza de muitas obras de arte a aguardar a vez 
de serem expostas. Surpreendiam-me as infindas propostas 
para exposições temporárias de obras de artistas famosos de 
todo o mundo, infelizmente nem sempre possíveis de aceitar.

O custo da entrada para o museu não é acessível a todas as 
bolsas e, por isso, se torna um pouco elitista. Há a possibilida-
de de qualquer pessoa ou família pagar para se tornar sócio 
e entrar no museu sempre que quiser. Para promover as idas 
ao museu, há um dia por semana, de entrada gratuita para se 
poder visitar todas as galerias.

Rés-do-chão
Créditos © Manuela Marujo

Entrada do Museu - porta de 1914
Créditos © Manuela Marujo
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Galeria de arte chinesa
Créditos © Manuela Marujo

Galeria de arte chinesa
Créditos © Manuela Marujo

Estátuas na galeria de arte chinesa
Créditos © Manuela Marujo

Canoas indígenas
Créditos © Manuela Marujo



Amar I 21

Galeria de arte chinesa
Créditos © Manuela Marujo

Manuela Marujo
Professora Emérita da Universidade de Toronto

Com o fim de atrair um público ainda maior – o museu recebe 
cerca de um milhão de visitantes por ano - até ao fim de setem-
bro deste ano, o ROM permite a visita gratuita às exposições e 
espetáculos de animação artística no rés-do-chão do edifício.

Entre as exposições que se podem visitar, uma é dedicada aos 
povos que habitavam o Canadá, antes da chegada dos euro-
peus. Mapas, canoas, vestuário, esculturas e uma rica varieda-
de de artefactos são visualmente atraentes e permitem com-
preender melhor o país. 

Há outra sobre a China, país surpreendente pela sua cultura 
milenária e de visita inacessível para a maioria das pessoas. 
No museu é-nos oferecida a oportunidade de observar tem-
plos, estátuas e obras valiosas da cultura oriental. Os chineses 
distinguem-se na pintura, caligrafia, cerâmica, escultura, e 
tantas outras manifestações artísticas.

Há também visitas guiadas, música, pastelaria e loja de souve-
nirs onde se vendem réplicas, sob variadíssimas formas, das 
peças expostas.

Dedicar uma manhã ou uma tarde a percorrer os espaços do 
Royal Ontario Museum, a começar pela entrada do “cristal” e 
todo o belíssimo espaço rés-do-chão, é uma boa opção para 
um dia de férias.

Canoas indígenas
Créditos © Manuela Marujo
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Serra da Malcata
Uma reserva natural
a descobrir 
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Quanto cai a noite, podemos terminar o dia com 
um pôr do sol inesquecível, acolchoar os ouvi-
dos com o silêncio nas margens da Ribeira da 

Meimoa, aos poucos a sua fauna noturna abandona as 
suas tocas, as suas cavidades na rocha ou nas árvores. 
Acompanhando os sons da ribeira, surgem o coaxar dos 
batráquios, o piar dos mochos e corujas, o avistar fur-
tivamente mergulhões de crista a acasalar. Assim ter-
minei o primeiro artigo publicado no mês de fevereiro. 
Comprometi-me voltar com mais propostas de aventu-
ra por terras do Lince – Serra da Malcata.

Um território por descobrir em plena natureza, um ha-
bitat marcado pela biodiversidade, onde a flora e a fau-
na deslumbram nesta primavera e verão. Neste recanto 
raiano, as gentes e as zonas balneares convidam a des-
frutar da calma e do sossego rural. O retemperar forças 
nas termas locais, percorrer os diversos percursos pe-
destres, visitar os castelos e torres medievais preserva-
das, saciar a fome e a sede com os produtos endógenos. 
Os territórios de baixa densidade aguardam a sua visi-
ta, as suas gentes disponíveis para receber os turistas, a 
hospitalidade servida num sorriso.  

Os percursos pedestres pela natureza na reserva na-
tural da Serra da Malcata surpreendem pela paleta de 
cores, os castanhos, os amarelos e os roxos. Nos vales 
encaixados, os rios e as ribeiras escoam as suas águas 
para o rio Bazágueda e o rio Côa nos concelhos de Pena-
macor e do Sabugal.

Quanto à flora, a reserva da Malcata possui uma mata 
na zona central de influência mediterrânica, aquela que 
apresenta uma variedade florística mais rica e variada, 
destacando-se no seu subcoberto espécies como a ma-
dressilva das boticas  (Lonicera periclymenum), a rosa 
albardeira, rosa do monte ou rosa de alexandria (Paeo-
nia broteroi), endemismo ibérico, o estevão (Cistus po-
pulifolius), diversas urzes (Erica spp.), o trovisco fêmea 
(Daphne gnidium) e o lentisco bastardo (Phillyrea an-
gustifolia). E ainda em abundância, medronhais den-
sos e fechados, estes encontram-se a ladear as inúme-
ras barrocas da área centro-sul da Malcata, bem assim 
como em algumas zonas da serra do Salvador. 

A sul predominam matos de esteva (Cistus ladanifer), 
que acompanham a área de distribuição do azinhal, e 
matos de urze vermelha (Erica australis), queiró (Erica 
umbellata) e carqueja (Chamaespartium tridentatum) 
na restante área de maior altitude. 

Com um vasto património faunístico, a reserva natural 
serve de habitat privado ao lince – ibérico (Lynx par-
dinus). A reserva constituísse como um habitat específi-
co para a fixação de aves. Por montes e vales, o apaixo-
nado pela atividade de birdwatching poderá observar 
várias espécies de aves salientam-se o abutre negro, a 
cegonha-preta (Ciconia nigra), à qual foi atribuído o es-
tatuto de “em perigo”, e passeriformes de difícil observa-
ção, como o rouxinol-do-mato (Cercotrichas galactotes), 
a pega-azul (Cyanopica cyana) e o rabirruivo-de-testa-
-branca (Phoenicurus phoenicurus). Mais ou menos co-
muns, mais ou menos avistáveis, registam-se as presen-
ças de águias, corvos, mochos, corujas, coelhos-bravos, 
lebres, perdizes, poupas, melros, cegonhas, pintassilgos, 
gaios, folosas, papa-figos, tentilhões, codornizes, coto-
vias e abelharucos (Merops apiaster).

Créditos © Tó Botica (António José Andrade)
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Créditos © Tó Botica (António José Andrade)
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Praia Fluvial da Devesa
Créditos: Direitos Reservados

Torre Menagem de Penamacor
Créditos: Direitos Reservados

Castelo do Sabugal
Créditos: Direitos Reservados
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Na ribeira da Meimoa e nos rios Baságueda e Côa po-
demos pescar uma dezena de espécies piscícolas per-
tencentes à fauna nativa de Portugal continental. São 
comuns o escalo-do-norte (Leuciscus chepalus cabe-
da) - endemismo ibérico - e a carpa (Cyprinus carpio). 
Mais rara, a truta-de-rio (Salmo trutta). Relativamente 
comuns são ainda a boga, o bordalo, a perca, o barbo e 
o achigã.

Uma outra vertente dos vários cursos de água são as 
zonas balneares situadas nos concelhos do Sabugal e 
Penamacor. As diversas praias fluviais proporcionam 
um conjunto de atividades de lazer em meio aquático. A 
escolha pode recair nas praias do concelho do Sabugal, 
com o mote desfrute do Rio Côa ao longo do seu curso 
podemos frequentar as praias de: Alfaiates, Badamalos, 
Fóios, Malcata, Penalobo, Quadrazais, Rapoula do Côa, 
Sabugal, Seixo do Côa, Vale das Éguas e Vale de Espinho.

No concelho de Penamacor a escolha pode recair nas 
praias fluviais do Meimão, Meimoa e Benquerença. A 
ribeira da Meimoa alimenta estas três zonas balneares 
inseridas numa paisagem entre campos agrícolas, pra-
dos para a criação de gado e as serras fortemente arbo-
rizadas.  

Em termos de património histórico os concelhos vizi-
nhos de Penamacor e Sabugal possuem um conjunto de 
edificado relevante. Os destaques vão para a Torre de 
Menagem de Penamacor e o Castelo das 5 quinas devi-
do à invulgar torre de menagem, um castelo único em 
Portugal. Em Penamacor datam ainda do séc. XVI mo-
numentos emblemáticos como a Casa da Câmara, Pe-
lourinho, Igreja da Misericórdia e o Convento de Santo 
António. Em 1807, Penamacor foi invadida pelos Exérci-
tos de Napoleão, sendo comuns com o resto da região os 
relatos de episódios de pilhagem e destruição. 

O Castelo do Sabugal viu-se envolvido mais tarde na 
terceira invasão francesa. As tropas napoleónicas foram 
desbaratadas em abril de 1811 nesta vila fronteiriça, 
quando as tropas anglo-lusas ali aquarteladas combate-
ram e derrotaram o exército francês que retirava sob o 
comando de Massena. 

Créditos © Tó Botica (António José Andrade)
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Praia Fluvial da Devesa
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Castelo do Sabugal
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Cláudia Andrade nasceu em Lisboa e é uma das vozes emergentes no panorama literário 
português. Autora de vários livros de contos, entre os quais Elogio da Infertilidade, vence-
dor do Prémio Ferreira de Castro de 2017, Canção de Ninar (Escritório Editora, 2015), vence-
dor do concurso literário incluído no Motel X, em 2015, Quartos de Final e Outras Histórias, 
vencedor do Prémio SPA Autores – Melhor Livro de Ficção Narrativa de 2020, e de um ro-
mance, Caronte à Espera, ambos publicados pela Elsinore.

Língua Portuguesa

Fontes: Wikipedia, FNAC, Wook
Fotografia: DR

Cláudia 
Andrade
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Sinopse
Ariel quer imitar Óscar, o seu irmão 
mais velho, um verdadeiro valen-
te que morreu dias antes de poder 
finalmente provar a sua coragem 
na guerra, onde andam todos os 
homens da aldeia. Nesta sobraram 
apenas os inaptos para a glória: as 
mulheres, as crianças, os demasia-
do velhos ou aqueles que, em segre-
do, carregam dentro de si um medo 
entranhado.

Na aldeia, entre os que ficaram, 
cruzam-se histórias de vingança, 
de amor, de dor, de luxúria, de vio-

lência e de crime, histórias que co-
locam frente a frente aquilo que so-
mos sob o peso dos nossos instintos 
mais primitivos face à figura etérea 
dos nossos desejos mais recônditos.

Depois de Quartos de Final e Outras 
Histórias e de Caronte à Espera, es-
treias amplamente elogiadas pela 
crítica, Cláudia Andrade compõe 
um romance coral, no qual, partin-
do dos retalhos das vidas de Fredo 
e Cora, Balbina e Mateus, Vidal, Ca-
listo e Muriel, se cose a imagem da 
nossa própria humanidade.

Obra Literária
“UM POUCO DE CINZA E GLÓRIA”

CONCRETE AND DRAIN WORK

905-636-8860    windmill@bellnet.ca
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Alguns dizem que sou a “mãe” da literatura infantil portuguesa; alguns dizem que o 
meu manifesto Às Mulheres Portuguesas incitou ao primeiro movimento feminista 
em Portugal; já me mencionaram como “supermulher” (sinto-me lisonjeada). Se me 
perguntarem quem é a Ana de Castro Osório, eu diria que é alguém que passa 
muito tempo a pensar, a escrever e a ser útil para a sociedade. 
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Helen 
Filipe
Helen Filipe, casada e mãe de 2 filhos, nasceu nas Caldas da Rainha, 
Portugal, há 52 anos, mas os pais são da Atouguia da Baleia, uma fre-
guesia do município de Peniche. Em 1974 chegou a Toronto com ape-
nas 4 anos acompanhada pelos pais que, como tantas outras famílias, 
procuravam uma vida melhor. A sua a infância e juventude ficaram 
marcadas pelas várias relocalizações entre Portugal e o Canadá, consi-
derando ambos países a sua “casa”. 

“Portuguesa de raiz”, Helen soube desde muito cedo que queria ter um 
curso superior e frequentou e formou-se na Universidade de Toronto, 
com bacharelato em Ética, Sociedade e Direito, tirando mais tarde o 
mestrado em Educação. Trabalhou em algumas das principais univer-
sidades do Canadá, incluindo a Universidade de Toronto, em ambos 
os campus: St. George e Mississauga; Humber College; University of 
Guelph-Humber; Central Michigan University (EUA). Também traba-
lhou em projetos com o Ministério da Educação e Treino, Cidadania e 
Imigração, e Desenvolvimento de Recursos Humanos do Canadá.

Através da família, fez voluntariado em várias associações e clubes, 
tais como: o Peniche Community Club de Toronto, a Federação de Es-
tudantes Luso-Canadianos, o Congresso Luso-Canadiano, a Portuguese 
Canadian Coalition for Better Education e o Abrigo Centre.

Em 2020, fundou a Azul, Education Services com o intuito de pôr em 
prática a experiência profissional que adquiriu, ao longo de 25 anos de 
carreira como professora e educadora, para ajudar jovens estudantes.

Foi distinguida pela cidade de Mississauga pela “Liderança Comuni-
tária” e agraciada com o prémio “Women of Inspiration – Raising the 
Bar” 2021 pela Universal Women’s Network, em 2021.

Em junho de 2022, foi distinguida pelo jornal Milénio como “Influen-
ciadora” por Exemplo da comunidade portuguesa e eleita presidente 
da Federação de Empresário e Profissionais Luso-Canadianos. Razões 
mais do que suficientes para conversarmos com uma mulher que se 
tem dedicado, ao longo da sua vida profissional ao ensino, à Educação 
e ao voluntariado.
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Revista Amar: Para quem ainda não conhece a 
Helen, conte-nos um pouco de si. 

Helen Filipe: Eu nasci nas Caldas da Rainha, mas 
os meus pais são da Atouguia da Baleia, que fica 
a uns 2 quilómetros de Peniche. Quando tinha 4 
anos, os meus pais imigraram para cá e, a partir 
daí, começou um cá e lá. Os meus pais queriam 
uma vida melhor para eles e para mim. Depois as 
coisas começaram a mudar… eles não tinham a in-
tenção de estar cá para sempre. A intenção seria 
de voltar a Portugal. Acabámos por ir e vir 4 vezes 
e o regresso a Portugal mais difícil, foi quando eu 
tinha 13 anos e o regresso ao Canadá quando tinha 
17 anos. Portanto, tinha estado cá até aos 12 anos 
e mudar naquela fase da adolescência, deixar os 
amigos foi muito difícil, mas acabei por adorar, 
porque passei a escola secundária lá e fiz amigos 
para sempre. Sou muito grata porque, apesar de 
não falar todos os dias em português, foi aquela 
época que me deu a formação. Aos 17 anos, umas 
semanas antes de fazer 18 anos, regressámos de 
novo para cá com as minhas 2 irmãs mais novas. 
Essa fase também foi difícil, porque em Portugal já 
tinha planos para estudar Relações Internacionais 
em Coimbra, mas é como tudo na vida e apesar de 
todos os planos, temos de estar prontos para tudo… 
então, fiz cá o último ano da escola secundária e 
entrei na Universidade de Toronto e assim que 
completei o meu bacharelato em Ética, Sociedade 
e Direito que é um programa interdisciplinar (…), 
comecei logo a trabalhar na Universidade, porque 
já tinha feito voluntariado como estudante e foi aí, 
durante esse tempo de voluntariado na Federação 
de Estudantes, que conheci o Alex, o meu mari-
do. Tirei o meu mestrado em Educação e isso era 
muito importante para mim. E, hoje, vejo a impor-
tância que a Educação tem tido na minha vida e é 
esse facto que me leva a ajudar os estudantes. O 
Alex e eu estamos casados há quase 25 anos e te-
mos 2 filhos e adoro a vida que tenho aqui… mas, 
tenho saudades de “casa”, de Portugal

RA: “Casa” é em Portugal?

HF: É. Eu continuo a dizer que Portugal é “casa” 
porque nasci lá e onde comecei tudo, mas também 
existe a “casa” onde fazemos a nossa vida... o Ca-
nadá também é “casa”! Faz de conta que tenho 2 
casas. (riso)

RA: Que relação tem com Portugal?

HF: Sou portuguesa de raiz… nasci e tive uma vida 
de imigrante desde criança e é-me impossível fa-
zer qualquer coisa sem pensar em português. O 
meu marido e eu, no princípio da nossa relação, 
demos conta que tínhamos em comum ao fim de 
ver um filme, esperar para ver os nomes dos artis-
tas e atores para ver se havia nomes portugueses 
(risos) e durante muito tempo eu contei em portu-
guês na minha cabeça. Portugal nunca sai de uma 
pessoa e até tenho amigos que foram lá de visita e 
dizem o mesmo… quanto mais, quando se tem lá 
as raízes, a família e amigos de uma vida.

RA: Costuma ir de férias?

HF: Sim e quando os meus pais emigraram para cá 
acho que o meu pai fez uma promessa, a si próprio, 
de que não ia passar mais de 1 ano sem voltar, cla-
ro que isso era o plano... mas fomos ano sim, ano 
não e passávamos as férias com as minhas tias 
e com os meus avós. E, quando casámos, tanto o 
meu marido como eu, dissemos a mesma coisa - 
que íamos fazer de tudo para que sempre que hou-
vesse espaço para nós dois, que iriamos e quando 
tivemos crianças foi a mesma coisa. Os meus so-
gros são de São Miguel e até já tivemos umas férias 
mais prolongadas, porque quisemos que as crian-
ças passassem duas semanas nos Açores e depois 
duas semanas a percorrer o continente. Com a 
pandemia foi difícil e a última vez que fomos foi 
2019… e eu devia estar contente, mas estou ansio-
sa para ir outra vez.

RA: E os seus filhos, que relação têm com a lín-
gua portuguesa e Portugal?

HF: Quando se tem pais que adoram Portugal e 
que têm lá avós e tias, foi importante para nós que 
eles tivessem orgulho em ser portugueses… falar 
português já é um bocadinho mais difícil, mas o 
facto de os levar de férias no verão, uma vez até 
foi em março, ficaram com as bases e agora que já 
são mais velhos, a minha filha tem 22 anos , como 
adulta procura aprender mais português e para 
descobrir mais sobre Portugal vai de férias para lá. 
Ela agora acabou o curso e vai lá passar uns tem-
pos com uma amiga daqui para lhe mostrar Por-
tugal.

RA: Com raízes portuguesas bem vincadas, como 
é que se tem envolvido com a comunidade?

HF: Cresci sempre com a ideia de que o que se faz 
na vida, também se faz pela comunidade, enten-
de? Quando voltei aos 17 anos, pensei que seria 
fácil em termos de educação, mas não foi e a razão 
disso foi que ao vir para cá, vi que a comunidade  
portuguesa tinha qualquer preconceito, em rela-
ção às escolas superiores. Isso para mim foi uma 
coisa muito estranha, porque onde vivíamos e mo-
rávamos em Portugal, desde os 16 ou 17 anos que 
eu já tinha planos e estava desejosa para sair de 
casa para ir para Coimbra. Então, envolvi-me ime-
diatamente na comunidade para perceber quais 
eram as razões. Fiz voluntariado na universidade 
com as associações de estudante e mesmo depois 
da minha graduação. Também havia umas organi-
zações humanitárias que estavam mesmo a olhar 
para esse assunto - qual a razão para que as famí-
lias, nem todas, não estarem a encorajar os filhos 
a ir para a escola superior – e, o que constatámos é 
que havia 1001 razões, mas a razão maior era falta 
de conhecimento de que havia tantas possibilida-
des. O meu envolvimento também foi na Federa-
ção de Estudantes Luso-Canadianos, no Congres-
so Nacional Luso-Canadiano, entre outras e quero 
continuar integrada na comunidade portuguesa.
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RA: Qual foi o seu percurso profissional, até fundar 
Azul, Education Services?

HF: Eu trabalhei na Universidade de Toronto, Hum-
ber College, University of Guelph-Humber e em ou-
tras faculdades, durante quase 25 anos e como fiz 
o meu mestrado em Educação, o meu coração está 
com a juventude, com a Educação. A minha carreira 
inteira tem sido dedicada à Educação. Tive a sorte 
de, logo depois de ter acabado a Universidade de To-
ronto, de me terem oferecido lá um trabalho e onde 
trabalhei durante quase 20 anos onde desempenhei 
muitas funções… aos 25 anos, era como administra-
dora, dava aulas, com o objetivo de juntar isso tudo 
e de trabalhar com a juventude e ajudá-los - não só 
em termos académicos, mas também nas suas vidas 
pessoais. Ajudava-os desde do primeiro ano até à pós-
-graduação e até nos doutoramentos. Porém, eu sen-
tia sempre que estava a trabalhar com os estudantes 
que tinham um certo privilégio e que por isso podiam 
ir para escola superior. No entanto, o que eu fazia fora 
das minhas horas de trabalho era ajudar aqueles alu-
nos que me geravam alguma preocupação de que não 
iam chegar “lá”. Em 2020 comecei a pensar muito no 
que se estava a passar, porque muitos amigos e cole-
gas estavam a perder os seus trabalhos e até com o 
que estava a acontecer com os meus próprios filhos… 
e foi nessa altura que comecei a pensar no que me 
ia dar valor, porque era a minha conquista dos 50. O 
que é que eu ia mudar na minha vida? E senti uma 
vontade de começar uma companhia, dedicada à 
Educação, mas a trabalhar com os alunos mais novos, 
porque acredito que é na faixa etária mais nova, que 
se formam as ideias do que querem ser, do que não 
podem ser, etc. A Azul surgiu depois de eu fazer uma 
retrospetiva da minha vida, de pensar onde é que eu 
queria dedicar o meu tempo, o meu trabalho e tam-
bém fazer um impacto em algo que eatava mais perto 
do meu coração… não que o meu trabalho antes não 
o tinha sido, mas era a oportunidade de fazer com as 
minhas próprias filosofias de Educação e contratar 
colaboradores com a mentalidade similar à minha, 
de ajudar estudantes. A Azul, Education Services sur-
giu para que eu pudesse ajudar mais, porque agora 
também já tinha o conhecimento - não só nas escolas 
onde tinha trabalhado, mas tinha também a noção de 
outras escolas do Canadá inteiro. 

RA: E a que se dedica?

HF: A Azul, ajuda com o encaminhamento de carrei-
ras profissionais, o que tenho estado a tentar fazer 
é visitas às escolas e falar de oportunidades, para o 
pós-9.º e 10.º ano. Uma das coisas que eu queria desde 
do princípio era formar mentores - jovens (um pouco 
mais velhos) - para os alunos, porque para mim não 
era só sobre o que eles iam ouvir de mim, mas tam-
bém o que iam ouvir de outros jovens (…). Na equipa 
da Azul, também temos explicadores, pessoas que 
ajudam em várias áreas. O objetivo era de começar 
uma companhia onde eu poderia ajudar, especial-
mente a juventude, durante uma pandemia, numa 
altura em que muitos estudantes estavam a perder a 
esperança… e os pais também.

RA: E porque lhe chamou Azul?

HF: Para mim, Azul é infinito, é a cor do céu e a cor do 
mar. Azul é uma palavra portuguesa muito importan-
te para mim, para além de ser a minha cor preferida.

RA: Hoje em dia, quais são os maiores obstáculos 
que os jovens têm que ultrapassar para conseguir 
seguir com os estudos?

HF: Os obstáculos são muitos e em todas as idades, 
mas acho que quem estava a perder mais eram os jo-
vens entre os 16 e os 24 anos, porque é aquela altura 
em que se deve sonhar, se deve formar a sua própria 
independência, de decidir do que se gosta fazer e com 
a pandemia as aulas e o convívio com os colegas pas-
saram a ser online… o que eles perderam com a pan-
demia vai além do que não aprenderam nas aulas, 
eles também perderam a sua vida social. Comecei a 
observar um desespero entre os estudantes da Uni-
versidade de Toronto, por causa da duvida se conse-
guiam arranjar um emprego ou não... e nestas idades, 
o grupo de amigos é a coisa mais importante e foi a 
primeira coisa que lhes foi tirada, pois não podiam es-
tar com os seus colegas, não podiam sair, não podiam 
fazer nada. Nessa altura, eu estava a dar aulas online 
e, apesar de ser tudo por Zoom, para mim foi muito 
importante que tivéssemos um tempo aberto, onde 
pudéssemos falar de tudo, porque para mim a esco-
la, nessa altura, tinha também que ensinar os jovens 
como lidar com a vida e não só as coisas académicas, 
pois tudo mudou num instante e ninguém sabia o 
que fazer.

RA: E a pandemia, ao fim ao cabo, até mudou a ma-
neira de estudar? 

HF: Sim. Nos últimos 10 anos, tenho trabalhado com 
alunos de ciências e durante a pandemia não houve 
acesso a laboratórios para fazer as coisas que são es-
sências para aprender com os químicos como fazer 
experiências... e isso foi muito difícil! Nós sabemos 
todos que os estudos mostram que se pode aprender 
online, mas há muita coisa que se perde. Depois, uma 
coisa é quando se decide estudar online, outra é, de 
repente, ser-se forçado a fazer uma aprendizagem 
completamente diferente, uma interação diferente 
com os professores, com os colegas e isso tudo mu-
dou. 

RA: Qual é o maior conselho que tem para jovens 
estudantes?

HF: Mantenham-se curiosos… uma das coisas que te-
nho visto é que todos nós em criança, somos curio-
sos e queremos saber coisas novas e perguntamos o 
porquê disto e daquilo. Quando ficamos mais velhos 
ou por natureza ou porque alguém nos diz que algo 
não vai funcionar, essa curiosidade, esse interesse 
de aprender e saber mais começa a diminuir. Porém, 
tem que se tentar manter a curiosidade que se tem 
aos 4 ou 5 anos, ou seja, manter aquela curiosidade 
de saber coisas novas, sítios novos, porque é isso que 
quase abre as janelas para os jovens quererem saber 
mais. Quando deixa de existir aquele infinito, aque-
las possibilidades é quando começam a pensar que 
não há mais nada e só resta ir trabalhar, mas traba-
lhar também é aprender e temos que estar sempre a 
aprender.
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RA: Em junho foi distinguida pelo Milénio Stadium como uma "Influenciado-
ra" por Exemplo… não só pelo seu trabalho na comunidade portuguesa, mas 
também a comunidade em geral. O que significou para si essa distinção?

HF: Primeiro fiquei muito surpresa porque não estava à espera. Eu costumo ver o 
jornal online e um colega tinha dito que estava como um dos influenciadores no 
Milénio e estava surpreso e fui ver essa pessoa e depois comecei a ver os outros 
escolhidos e vi a minha foto… (risos)… fiquei bastante honrada. Já no ano pas-
sado tinha tido uma surpresa enorme, ao ganhar um prémio que também não 
estava à espera… mas esta surpresa foi maior, porque agora era da comunidade 
portuguesa! Depois comecei a olhar e a perguntar-me quem me tinha feito isto, 
chamar-me uma pessoa influenciadora… eu não me considero uma influencia-
dora, considero-me uma dinamizadora, portanto, uma pessoa que tenta fazer im-
pacto, mas sem ter aquele nome de influenciadora. Ver nas páginas do jornal, em 
português e depois mostrar aos meus pais - foi um orgulho enorme! Fiquei sem 
palavras porque não sabia de onde tinha vindo isso, mas ao mesmo tempo fiquei 
tão orgulhosa… mas sim, porque não? (… risos) e era uma fotografia enorme (risos) 
e ri, e depois telefonei aos meus pais e eles foram logo à padaria buscar vários 
jornais, porque eu não tinha ainda visto em papel. Depois, quando vi, acontece-
ram 2 coisas: fiquei  ainda orgulhosa, mas também comecei a pensar “agora tenho 
que fazer ainda mais, porque se alguém decidiu pôr-me nesta lista tem que haver 
mais que eu possa fazer”… e há muito mais coisas que quero fazer.

RA: A comunidade jovem portuguesa tem, segundo as estatísticas e dentro 
dos grupos étnicos, um dos maiores números de abandono escolar. A quê é, 
que acha, que se deve isso?

HF: Quando voltei para o Canadá, eu vim fazer o 12.º ano e já tinha em mente que 
queria ir para a escola superior e continuar os meus estudos, mas fiquei com a 
língua inglesa como a minha segunda língua, porque tinha feito a escola secun-
dária em português e automaticamente não podia tirar as aulas regulares para 
alcançar a escola superior… e fiquei muito chateada com isso. E quanto mais me 
envolvia na comunidade, mas eu via que as estatísticas estavam ultrapassadas, 
isso era mais nos anos 90. Então, eu e a minha colega Catherine, fomos todos os 
sábados à noite aos clubes… às vezes 5 clubes, porque estávamos a fazer uma 
petição para enviar para o Toronto District School Board e para o governo Pro-
vincial, queríamos saber porque tinham saído essas estáticas onde duas comu-
nidades, uma delas a portuguesa, estavam rotuladas como comunidades sem 
futuro e esperança em alcançar estudos superiores. Ao ir aos clubes por causa 
da petição, aprendi muito… tive uma aprendizagem profunda e alcançámos 2 
mil assinaturas e ninguém dizia que não queriam que os filhos fossem para a 
escola. Então, só queríamos tentar perceber qual era a razão para as estatísticas 
refletirem o contrário, mas os pais não davam nenhuma razão. A surpresa é que 
estamos em 2022 e estas estatísticas continuam as mesmas e continuo a pensar 
qual será a razão e vou ter que voltar ao passado, ao meu tempo de voluntariado 
quando tinha vinte e tal anos... ou seja, aos cinquenta e tal vou voltar às minhas 
raízes e fazer voluntariado é a minha missão para fazer a diferença, porque se 
ainda existe um número elevado de alunos a não completar a escola secundá-
ria, onde é que eles estão? Ou o que é que está a acontecer? (...) Olho para a minha 
própria experiência e lembro-me de chegar e irmos viver na Brook Ave. e Dun-
das St., portanto, na comunidade portuguesa e havia aquela noção de que muito 
poucos portugueses - os pais - tinham estudos e isso era verdade, mas não era 
um estereotipo, não eram todos e também não significava que por os pais não 
terem Educação, que não a queriam para os filhos. Fico sem palavras, porque me 
incomoda saber que, hoje, uma comunidade com pessoas bem-sucedidas e que 
alcançaram muitas coisas tem esta nuvem de que os jovens portugueses não 
querem saber da escola e…

RA: … é algo que vamos, a comunidade toda, ter que lutar contra…

HF: … sim, sim! E vou voltar à “influenciadora”, porque depois de ter ficar em 
choque por 1 dia, pensei num impulso que tenho que fazer mais, porque mesmo 
que exista abandono escolar, não deveria de continuar a existir. Há tantos gru-
pos, tantas pessoas que não gostam nada dessa definição da nossa comunidade 
e que podem fazer a diferença e podemo-nos juntar e não pode ser só os pais ou 
a escola, tem que ser uma coisa comunitária.
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RA: Agora sim, vamos falar sobre a sua eleição a 
presidente da Federação de Empresário e Profis-
sionais Luso-Canadianos (FPCBP)… como é que se 
deu a nomeação?

HF: Eu já era membro porque quando comecei a 
minha empresa um dos diretores tinha entrado em 
contato comigo para me inscrever. Para mim, ser 
membro da federação significou voltar de novo à 
comunidade portuguesa e porque quando eu tinha 
20 e tal anos e andava na escola, para mim, a FPCBP 
era um sonho, era uma instituição que tinha criado 
bolsas de estudo e tinham feito muitas coisas. No 
entanto, devido à minha família e à minha carreira 
tinha-me distanciado um pouco da comunidade e 
estava na altura de voltar. Acontece que, ao juntar-
-me à FPCBP, nunca pensei em ser presidente, era 
só para estar na comunidade e fazer networking. E 
naquela semana aconteceu tudo… a nomeação foi 
uma semana depois de ter sido indicada como in-
fluenciadora no jornal (…). Eu já tinha sido premia-
da com a Women of Inspiration e tinha muito or-
gulho disso. E, agora, era a comunidade portuguesa 
a puxar-me ao dizer que “aqui também és uma in-
fluenciadora” e uma semana e meia depois há esta 
reunião para o qual fui convidada a assistir e fui 
nomeada para ser uma diretora e nada mais e pen-
sei “vou ajudar”. A nomeação para presidente, não 
estava à espera, tanto que quando fui nomeada eu 
disse que não imediatamente, porque achava que 
deveria ser um membro que estivesse com a FPCBP 
há mais anos. Mas ao rever a minha empresa e ver 
que muitos dos líderes da comunidade continuam 
a ser parecidos com os de há 20 anos, então pensei, 
“não são identidades novas, são pessoas que conhe-
ço e agora também já aprendi algumas coisas e que-
ro trabalhar com eles”. E fiquei surpresa até porque 
pensava que já havia alguém que ia ser presidente, 
mas depois fiquei a saber que não há muitas pes-
soas que gostam de ser presidentes, (risos) porque 
dá muito trabalho, são muitas decisões e muitas 
horas de dedicação, mas qualquer coisa passou por 
mim e pensei “eu estou pronto para isto!”. Vou ter 
que ter muita ajuda de ex-presidentes, mentores e 
outros… mas no meu coração, eu queria, realmen-
te, assumir o cargo e foi tudo muito, muito rápido, 
desde que comecei a empresa à qual eu me queria 
dedicar e também ajudar a comunidade, porque eu 
tenho os meus serviços que são pagos, mas também 
tenho serviços de voluntariado, que estão incluídos 
desde que fiz o meu “business plan”. (…) Mas agora 
é altura de fazer coisas incríveis pela comunida-
de portuguesa. Continuo a pensar como é que eu 
cheguei aqui… como é que fui considerada uma in-
fluenciadora e para mim há qualquer coisa por aí… 
mas é uma mensagem forte, uma mensagem que 
aceito e é uma mensagem com a qual quero fazer 
a diferença.

RA: É presidente apenas há 2 meses e, obviamen-
te, ainda não houve tempo para dar início ao tra-
balho. Porém, do que conhece da FPCBP, o que gos-
taria de mudar?

HF: Não é tanto mudar. A FPCBP já fez muita, muita 
coisa ao longo dos anos e, para mim, uma das coisas 
que é de rever é o que foi bom, refletir no que real-
mente funcionou ou não, para depois ir em fren-
te. Gostava de ir em uma direção completamente 
nova, mais diversa, com homens e mulheres, com 
pessoas de diferentes idades, de sítios diferentes, 
etc. e penso que não podemos esperar (…) porque 
1 ano passa num instante. Estou muito animada 
porque estamos muitos na mesma página, estamos 
muitos a pensar a mesma coisa e não queremos 
mudar muito. O que queremos é que haja mais en-
volvimento porque há pessoas que conhecem a FP-
CBP, mas também ainda há muitas pessoas que não 
conhecem e ao termos uma direção tão diversa, 
podemos encorajar outros a ajudar. Penso que, nos 
últimos 25 anos, aconteceram coisas boas e coisas 
que aprendemos e agora é altura de eu, como presi-
dente, e também da direção inteira de vermos o que 
há de bom e de ir para frente com isso, para não pas-
sarmos tempo a debater com o que não aconteceu 
e o que a gente deveria ter feito. Para começar já, a 
estratégia é formar comités e de ter alguma coisa 
todos os meses. A pergunta era sobre o que eu gos-
taria de mudar, e a resposta é que haja mais envol-
vimento, mais participação dos membros, dar mais 
valor aos membros e também dar mais valor à co-
munidade, porque ao se reunir pessoas que pensam 
o mesmo e a colaborar… alcança-se muito mais! 
Juntos podemos ver quais são as “melhores práti-
cas” para os profissionais, a comunidade e os estu-
dantes. Tenho confiança que a minha experiência 
como professora e educadora, vai ajudar quando 
houver muitas opiniões diversas e para que possa-
mos chegar a uma conclusão que seja amigável e 
que seja uma solução em vez de um problema.

RA: No mês de julho, houve uma assembleia da 
direção… quais foram os objetivos a que se propu-
seram?

HF: Vamos já regaçar as mangas e pôr as mãos à 
obra, porque não quero esperar até setembro. Que-
remos já preencher o calendário. Está certo, que sou 
uma sonhadora (risos), mas eu disse logo à direção 
que gosto de ver para além, apesar de ser uma so-
nhadora e, talvez não vá conseguir fazer tudo, mas  
disse que queria ouvir as opiniões de todos. Para 
mim, ser presidente é ser motivadora para que as 
coisas se concretizem. Queremos ter um networ-
king entre empresários experientes e de sucesso e 
novos empresários, porque existem muitos novos 
empresários portugueses.
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RA: E todos só têm a ganhar com a troca de 
ideias…

HF: … exatamente. Também todos concordá-
mos, que vai ser um desafio 12 pessoas con-
cordarem sempre em tudo. Outro desafio é 
que a direção não é feita por 2 pessoas, o pre-
sidente e o vice-presidente, mas por 12 pes-
soas. Para mim, para uma direção poder evo-
luir e ganhar força, tem que colaborar com 
os outros clubes e colaborar com pessoas de 
outras áreas. Desta forma, o sonho começa a 
se concretizar, porque não seremos poucas 
pessoas. Estamos todos contentes, porque 
a direção tem representantes de diferentes 
áreas e vou encorajar todas essas ideias da 
direção (…).

RA: Qual vai ser o primeiro evento ou ini-
ciativa da FPCBP e para quando?

HF: Em setembro já vamos ter o nosso tor-
neio de golfe, que já era costume na nossa 
comunidade.

RA: Como sabe a Magellan Community 
Charities está a passos largos de ser uma 
realidade, mas para tal precisa da ajuda de 
todos nós. A FPCBP vai fazer algo como, por 
exemplo, um evento de angariação de fun-
dos para ajudar? 

HF: Ainda não tivemos tempo para falar 
sobre isso, mas uma das coisas que vi é que 
há uma força de vontade de fazer uma coi-
sa maior pela Magellan e a Magellan é real-
mente isso… uma coisa maior, até porque me 
lembro como há uns anos se falava em se 
fazer coisas diferentes, como um lar para os 
nossos seniores ou campo de férias e tantas 
outras, mas agora, chegar ao ponto que che-
gámos, já há a esperança de termos um edi-
fício próprio e de ter serviços. (…) A FPCBP 
tem que dar essa ajuda, porque para mim a 
FPCBP é para ajudar todos e nós todos temos 
que nos ajudar uns aos outros, porque quan-
do eu digo “nós” quero dizer organizações, 
empresários, associações… a comunidade é 
rica em muitas coisas, mas uma das coisas 
que falámos muito, em julho, foi que temos 
que fazer mais em conjunto… mais colabora-
ção. A Magellan já tem a força, já está a andar 
para a frente, porque não dar uma mão?

RA: Até porque é para todos nós.

HF: Pois e os jovens também vão envelhecer 
um dia. (risos)

RA: A FPCBP tem desempenhado um papel 
relevante, através de concursos e bolsas, na 
vida dos estudantes. De que forma preten-
de reforçar este papel da FPCBP?

HF: A FPCBP tem esse objetivo desde do iní-
cio e vai continuar a ter porque, pessoalmen-
te e para a direção existem coisas que são 
pilares na comunidade e as bolsas de estudo 
foram criadas há muitos anos e têm que con-
tinuar e também vimos, e não há dúvidas, o 
impacto que têm. Uma das coisas que quere-
mos fazer é encontrar as pessoas que ganha-
ram bolsas no passado para saber onde estão 
profissionalmente e para darem visibilidade 
ao acesso a essas bolsas de estudo nos dife-
rentes clubes e associações. Falámos muito 
sobre esta coisa tão boa que a FPCBP tem e 
que tem ajudado bastante, mas nós concor-
dámos que nem toda a gente sabe sobre as 
bolsas e divulgar as bolsas de estudo é um 
dos objetivos da nossa estratégia deste ano… 
quer nas redes sociais, mas também ir aos 
clubes e associações (…), estamos a fazer coi-
sas boas, mas têm que ser espalhadas pela 
comunidade e não só numa área específica.

RA: Gostaria de a convidar a deixar uma 
mensagem aos nossos leitores.

HF: Há muitas coisas que eu gostaria de di-
zer, mas se tivesse que escolher uma coisa, 
seria que: como uma pessoa que nasceu em 
Portugal ou como os meus filhos que já nas-
ceram aqui, no Canadá ou os luso-descen-
dentes que nasceram pelo o mundo, sinto 
que perdemos muito tempo a procurar quais 
são as nossas diferenças e, no entanto, somos 
todos iguais. Todos nós queremos o bem dos 
nossos filhos, que os nossos pais sejam bem 
cuidados... é, pelo menos, a minha opinião! O 
que gostaria de dizer à comunidade é que te-
mos que conversar mais. Por exemplo, como 
presidente da FPCBP, planeio convidar os ex-
-presidentes para conversar, seja em pessoa 
ou pela internet, porque se não houver esse 
contato, perde-se muita informação, perde-
-se muita experiência. Uma das coisas que 
notei é que para a nossa comunidade avan-
çar, tem que haver transferência e partilha 
de conhecimento… a comunidade trabalha 
arduamente em diferentes setores, mas não 
podemos só fazer e depois ir embora. Eu 
encorajo que a comunidade seja recetiva e 
abrace qualquer pessoa que queira ajudar 
e que também convide pessoas, porque isso 
é mais do que ser português, é ser uma boa 
pessoa e a nossa comunidade está cheia de 
boas pessoas, só temos que nos unir, pois va-
mos conseguir fazer coisas incríveis.
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Nos últimos meses, talvez por haver acusado uma nova 
exaustão, tenho procurado focar em pessoalíssimas 
vulnerabilidades, paixões ou ansiedades, ao invés de 

escutar o mundo, essa vasta evidência de atrocidade que nos 
cansa a todos, que nos procura vencer, que nos esgota no tão 
ínfimo tempo de vida, tão breve oportunidade de bem-estar e 
alegria. Hoje, contudo, não posso deixar de protestar também 
pelo ascoroso exemplo norte-americano no recuo histórico 
perante o aborto legal. Junto ao grotesco de um caso brasi-
leiro, o desânimo e a raiva crescem diante da hipócrita can-
tilena do costume justificando tudo pela tão bela protecção 
à vida.

Impedir o aborto legal nas primeiras semanas de gestação 
não é mais do que persistir na opressão sobre o corpo da 
mulher. Não se trata da criança, porque assim que ela nasça 
ninguém quer saber. Trata-se simplesmente de continuar a 
subjugar a mulher ao poder machista e a conferir ao homem, 
mesmo que estuprador, o direito inabalável de ter seu filho. 
Sabemos todos o que acontece com a ilegalização do abor-
to, voltarão as mulheres ao aborto clandestino, correndo to-
dos os riscos, sujeitas a todas as violências, discriminando as 
mais pobres, as mais vulneráveis, que não terão como garan-
tir que se entregam a profissionais competentes, tantas vezes 
viajando para o estrangeiro, para países menos retrógrados 
ou menos misóginos.

Já havíamos passado por esta luta. Isto já era ciência clara e 
sem sobressalto senão para espíritos torpes. Já toda a gente 
sabe que quem for contra o aborto não deve praticá-lo, quem 
for contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo não 
deve casar com alguém do mesmo sexo, se você for alérgico 
às amêndoas, então não coma amêndoas. Mas não pode im-
por aquilo que escolhe aos outros, porque limitar direitos fun-
damentais dos outros não pode ser o sentido do seu direito.

Pressupor que as mulheres abortam de ânimo leve, só porque 
sim, é passar-lhes um insuportável atestado de estupidez. Ne-
nhuma pessoa de espírito minimamemte saudável pensa em 
interromper uma gravidez com ligeireza e nenhum de nós, 
sobretudo os homens, pode calcular o que sobra no sentimen-
to de uma mulher que abortou. É, por isso, inaceitável que se 
retire este assunto ao império das mulheres, levando-o a ser 
decidido por uma multidão de homens prepotentes e inqui-
nados por séculos de subjugação de esposas e filhas a quem 
conferiram apenas o direito à obediência e infelicidade.

Falei mil vezes acerca da vontade que teria de ser pai. O abor-
to nunca estaria nos planos da minha própria vida. Mas isso 
jamais me levará a julgar que os outros devem encarar os 
meus como os seus sonhos. Porque é muito certo sermos to-
dos tão distintos que um mínimo detalhe pode impossibilitar 
qualquer benignidade num mesmo gesto perante duas pes-
soas diferentes.

Valter Hugo Mãe
Escritor - Crónica NM

Créditos: Direitos Reservados
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Há pessoas que adoram fazer anos e outras que nem por isso. E de-
pois, há pessoas que nunca sabem se gostam ou não de festejar 
a data. Nunca liguei a efemérides, sou aquele tipo de pessoa que 

passa a noite de 31 de dezembro a dormir, ou num avião a atravessar 
o Atlântico. Sempre me irritou o folclore da contagem decrescente, das 
passas engolidas à pressa e dos votos de feliz Ano Novo que se entendem 
até ao final de janeiro. No entanto, citando um amigo próximo, quando 
me queixei de dobrar a curva do meio século, “mais vale fazer do que 
não fazer”. O mesmo amigo que me disse, “não te preocupes, porque uma 
senhora nunca passa dos 50 anos”. Oxalá mais homens pensem assim, 
numa sociedade tiranizada pelo mito da juventude eterna, na qual ve-
mos com frequência crianças vestidas de adultas saracoteando as ancas 
no TikTok e mulheres maduras vestidas de teenagers a fazer as mesmas 
figuras no mesmo TikTok.

Fazer anos a partir de uma certa idade é sempre um bocadinho cons-
trangedor, porque às tantas uma pessoa sente-se vagamente ridícula: 
à pergunta “quantos fazes?” vem aquele comentário carregado de boas 
intenções, “pois olha que estás lindamente para a tua idade”. A pessoa 
encolhe os ombros, enquanto cogita com os seus botões se o vestido es-
colhido para a ocasião tem o dom de a fazer parecer mais nova, ou ape-
nas lhe dá um ar jovial, o que já é espetacular.

Contudo, quando olho para as mulheres com mais de 50 e para os ho-
mens da mesma faixa etária, sou levada a pensar que nós temos mais 
sorte do que eles. Podemos pôr um bocadinho de botox sem ficarmos 
ridículas, é normal pintarmos o cabelo, só se o cabeleireiro for muito 
mau é que ficamos pirosas. Já os homens, com botox perdem o charme 
e ficam esquisitos, e se lhes dá para pintar as melenas, então é uma des-
graça. Nós colocamos extensões para dar volume ao cabelo e achamos 
normal, mas se nos aparece um tipo à frente com um capachinho, desa-
tamos a correr e só paramos em Madrid. E temos mil e um truques para 
disfarçar as rugas e os sinais da idade: antiolheiras milagrosos, ampolas 
que esticam a pele, pestanas postiças, artimanhas que nos homens se-
riam, no mínimo, bizarras. Já conheci um bonitão igual ao Alain Delon 
que me fez gelar o sangue no instante em que suspeitei que usava rímel. 
E usava mesmo.

Encarar a passagem inexorável do tempo com graça e leveza é perceber 
que os pequenos sinais nas costas das mãos aparecem à mesma veloci-
dade com que a pele das mesmas se torna fina como papel. É ir para a 
praia com um chapéu de abas largas que nos tape o pescoço e o colo, é 
aceitar que gostamos de dormir cedo e de acordar com os passarinhos. E 
se nos impingirem um bolo, que venha sem dezenas de velas espetadas 
que dão uma trabalheira a acender e só o bafo de um dragão enfurecido 
tem capacidade para apagar. Apesar de não resistir ao ritual de morder 
uma vela debaixo da mesa para pedir um desejo, já o faço com algum 
cuidado, não vá dar um jeito às costas numa manobra mais arriscada, 
ou desejar por algo que se pode tornar num problema. Citando Santa Te-
resa D’Ávila, são mais derramadas lágrimas pelas súplicas atendidas do 
que pelas não atendidas. Os ingleses é que estão certos, quando dizem 
“age is a matter of mind, if you don’t mind it doesn’t matter”.

Margarida Rebelo Pinto
NM
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Ele 
sonhou
em 
tornar-se
algo
É provável que já tenha ouvido falar em Mo Farah. Se 

gosta de atletismo e acompanha a modalidade, co-
nhecerá os feitos deste atleta britânico que venceu os 

5.000 e os 10.000 metros, nos campeonatos europeus; con-
quistou 4 medalhas de ouro olímpicas e sagrou-se, por 6 ve-
zes, campeão mundial. Um atleta da elite mundial que con-
quistou o estrelato e um lugar na história da modalidade. 

Será menos provável que conheça as suas origens e trajeto 
de vida, desde que saiu da Somália, até receber os aplausos 
nas pistas de tartan nas grandes provas internacionais. Re-
centemente, através de um documentário da BBC, o mundo 
ficou a saber, na primeira pessoa, que este homem, então 
criança, foi traficado da Somália, no leste africano, para a 
Grã-Bretanha, quando tinha 8 anos e foi obrigado a traba-
lhar como escravo doméstico.

“Quando eu tinha quatro anos, o meu pai foi morto na guer-
ra civil, como família fomos dilacerados. Fui separado da 
minha mãe e trazido ilegalmente para o Reino Unido sob o 
nome de outra criança chamada Mohamed Farah”.
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Com o acordo celebrado entre o Reino Unido e o Ruanda, no 
valor de 120 milhões de libras, este (agora) campeão britânico 
poderia ter sido um dos infelizes contemplados com uma via-
gem de ida, sem volta, engrossando o contingente das depor-
tações. Como escreve Jere Longman, no The New York Times, 
“ele sonhou com tornar-se algo”. Corajosamente, decidiu con-
tar o seu percurso simultaneamente triste e inspirador. “Eu 
não fazia ideia de que havia tantas pessoas que estão a pas-
sar exatamente pela mesma coisa que eu. Isso só mostra o 
quão sortudo eu fui. O que realmente me salvou, o que me fez 
diferente, foi que eu podia correr”. O atleta teve a sorte de ser 
apoiado pelo professor de Educação Física, Alan Watkinson. 
Quando, aos 12 anos, foi, pela primeira vez, à escola, o profes-
sor ajudou-o a pedir a cidadania britânica (ainda que com o 
seu nome falso). Com este ato corajoso e inspirador devolve 
a esperança a milhares de pessoas e pressiona o governo bri-
tânico que tem sido pródigo, nos últimos anos, em sucessivos 
escândalos e inconseguimentos. 

Em Portugal, com base no Relatório “Tráfico de Seres Huma-
nos 2020”, do Ministério da Administração Interna, foram 
sinalizados 29 menores e 186 adultos como (presumíveis) ví-
timas. No que aos menores diz respeito, sobre o tipo de explo-
ração, registam-se presumíveis vítimas de tráfico para fins de 
adoção; para fins de exploração laboral/servidão doméstica; 
e indefinida (dados protegidos por segredo estatístico). Rela-
tivamente aos adultos, serão presumíveis vítimas de tráfico 
para fins de exploração sexual e exploração laboral. 

O tráfico de seres humanos é extremamente complexo. Uma 
realidade bárbara e indigna que levou o Papa a denunciar 
estes atos de inumanidade, associados às migrações: “Fre-
quentemente, os migrantes são vítimas do tráfico de pessoas. 

Entre outras causas, isto acontece pela corrupção daqueles 
que estão dispostos a fazer qualquer coisa para enriquecer. O 
dinheiro dos seus negócios sujos e dos seus delitos é dinheiro 
manchado de sangue. Não estou a exagerar: é dinheiro man-
chado de sangue”. 

No mês passado, Portugal participou numa ação da Europol 
contra o tráfico de crianças, na qual foram detidas mais de 
130 pessoas. O Conselho da Europa alertou para o aumento 
do tráfico de menores e da sua exploração sexual na Europa. 
Portugal é, em grande medida, um país de destino de vítimas 
de tráfico de seres humanos, sendo poucos os casos em que é 
o país de origem. A guerra na Ucrânia e a crise colossal – so-
cial, económica e política – que se abate sobre o povo brasilei-
ro são dois exemplos flagrantes da atenção redobrada que o 
nosso país deverá dar no acolhimento de quem nos procura. 

Todos nós, na qualidade de cidadãos, devemos cooperar, es-
tar atentos e denunciar situações que possam indiciar estes 
crimes, contribuindo para a eficácia e eficiência dos mecanis-
mos nacionais de prevenção, sinalização, identificação, assis-
tência e proteção de vítimas de tráfico de seres humanos. Este 
crime hediondo só é combatível com o apoio inequívoco de 
todos, desde o cidadão anónimo até aos mais altos responsá-
veis nacionais e internacionais.  

   
José Carreira

Obras Sociais  Viseu

3635 Cawthra Rd
Mississauga, ON L5A 2Y5

(905) 279-3206

www.novabakery.ca

Ambiente renovado,
o sabor de sempre.
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Miguel Aparício:
o criador do maior santuário animal 
da América Latina
Localização: La Calera, Cundinamarca, Colômbia 4°45’28.9”N 73°59’50.9”W (GMT-6)
Profissão: Ativista e consultor de estratégia e financiamento empresarial
Idade: 41 anos

Créditos: Direitos Reservados
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Miguel Aparício, emigrado na Colômbia, começou a resga-
tar na pandemia animais que iam para abate, dando-lhes 
um lugar para viverem em liberdade. Hoje sonha replicar o 
projeto em Portugal.

Quando o lisboeta Miguel Aparício aterrou na Colômbia, há 
oito anos, já levava na bagagem um passado de ativismo e 
intervenção em prol do bem-estar dos animais. Por cá, o ve-
gano não só presidiu a uma associação animal, como par-
ticipou em várias manifestações contra touradas, tiro aos 
pombos, circos com animais, entre outras causas.

Não é por isso de estranhar que, mal a pandemia atingiu 
aquele país da América Latina, tenha saído da sua habitação 
em La Calera, um município rural a 30 minutos da capital 
Bogotá, para alimentar cães e gatos de rua. Mas deparou-se 
com um cenário “dantesco”. Nas bermas, conta, “havia mui-
tos animais de quinta, como bezerros, ovelhas, vacas, que 
estavam amarrados, à espera que passassem camiões para 
os levar para o matadouro”. Devido aos constrangimentos 
da pandemia, os veículos demoravam mais tempo do que o 
habitual, deixando os animais dias e dias à espera. Era “im-
possível ignorá-los”.

A primeira a ser resgatada foi uma ovelha, que “gritava e 
chorava há cinco dias”. Chamou-lhe Renata. Seguiu-se um 
bezerro, a que deu o nome de Tambor.

Com a ajuda da mulher, Miguel foi convencendo os pro-
prietários a cederem os animais gratuitamente ou por um 
preço simbólico e arrendou terrenos para os alojar. A ação 
foi sendo divulgada e depressa começou a ser contactado 
para acolher outros indesejados, maltratados ou abandona-
dos. “Quando demos conta, estávamos a fazer um santuário 
animal”, um espaço onde “podem viver livres e felizes até ao 
fim dos seus dias”, conta o português.

Entretanto, um casal de médicos veterinários encerrou a 
atividade leiteira na sua quinta e uniu-se ao projeto, fazen-
do daquele espaço, com 52 hectares, a nova morada do san-
tuário. A quinta está a ser convertida em ecoturismo, pro-
curando dar sustentabilidade ao projeto, que até agora tem 
subsistido graças a visitas pagas e donativos.

Hoje, o Santuário Animal Namigni (o nome é a junção do 
nome de Miguel com o da esposa, Nani) tem perto de 300 
animais, entre porcos, vacas, burros, ovelhas, cabras, cava-
los, galinhas, cães e tantos outros. Todos com nome e his-
tória. Um terço são vacas idosas, touros e bezerros machos, 
pois numa região leiteira, os bovinos que não produzem lei-
te não têm valor. Pelos cálculos do ativista, este será o maior 
santuário do género na América Latina.

Mas os planos de Miguel não se esgotam aqui. A ideia é re-
plicar o modelo noutras zonas da América Latina e até criar 
projetos similares na Península Ibérica, abrindo caminho à 
mudança que deseja: terminar com a exploração de gado, 
sem deixar os produtores pecuários para trás. Em Portugal 
até já tem um candidato interessado, na zona do Ribatejo.

Outra ideia passa por criar um santuário exlusivo para os 
“133 hipopótamos que deambulam pela Colômbia, um sur-
preendente legado do narcotraficante Pablo Escobar”.

Zulay Costa
NM
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Pôr a escrita
em dia
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Anotar acontecimentos, sentimentos e ideias 
num diário é um hábito simples, com muitos 
benefícios, que deve ser cultivado. Escrever 

ajuda a processar sentimentos e emoções, a organizar 
ideias, a ter um auxiliar de memória e a favorecer a 
noção de que podemos mesmo escrever - ou reescre-
ver - a nossa vida todos os dias.

“Todos os dias a vida recomeça, mas eu nem sempre 
pareço recomeçar. (…) Faltou-me a ousadia para acre-
ditar em mim. A coragem para confiar no recomeço a 
que a vida me convida a cada amanhecer. Amanhã, 
continuo ou recomeço?” Esta é uma entrada recente 
do diário de Liliana Ferreira. A educadora parental, 
de 37 anos, escreve, desde criança, sobre aquilo que 
a desassossega, mas foi na adolescência, “a altura em 
que as inquietações existenciais mais afloram”, que 
começou a fazê-lo de forma regular. Chamava Kitty ao 
diário. Nele contava sobre a escola, os amigos, a rela-
ção com a irmã e os pais, as paixões, as dores de cres-
cimento, as emoções.

No secundário passou a escrever sobretudo poesia e, 
na altura da faculdade, deixou de ter diário, mas es-
crevia todos os dias um e-mail ao namorado, hoje ma-
rido, que estudava a 300 quilómetros de distância. Re-
tomou em força a escrita regular quando foi mãe, há 
dez anos. “As inquietações voltaram em força e, como 
sempre senti que escrever era para mim a forma mais 
natural de exteriorizar o que sentia e dar-lhe sentido, 
os diários passaram a estar sempre presentes na mi-
nha mesa de cabeceira.”

A psicóloga clínica Isa Silvestre explica que, “para as 
crianças e jovens, um diário muitas vezes funciona 
como um melhor amigo”, e que a maioria dos adultos 
abandona essa prática “porque sente muitas dificulda-
des em dedicar tempo a parar, pensar, sentir e escrever 
as emoções e os acontecimentos”. Isso significa que a 
razão pela qual é difícil ter um diário é exatamente a 
mesma pela qual se deve tê-lo: criar tempo para parar, 
pensar e sentir.

“A escrita de um diário pessoal requer uma atitude 
atenta e reflexiva, especialmente se for realizada de 
forma regular sobre acontecimentos, vivências e emo-
ções do dia a dia. Ajuda a organizar objetivos práticos 
diários, metas a nível pessoal e profissional, a pensar 
e a refletir sobre os pensamentos e as emoções. É uma 
ferramenta para o autocuidado e a autodescoberta 
com muitos benefícios” (ver caixa), garante a psicó-
loga, que começa, ela própria, todas as suas manhãs, 
com um caderno e uma caneta e praticar journaling 
[escrever um diário] durante dez minutos.

Para quem não quer escrever diariamente, a escrita 
pontual também tem benefícios, particularmente em 
fases da vida mais desafiantes. Pôr as emoções difíceis 
no papel pode ajudar a dar-lhes uma perspetiva dife-
rente ou simplesmente aliviar o peso que causam.

Como escrever?
As notas que se tiram podem ser feitas no formato 
‘escrita livre’, registando aquilo que surge como mais 
importante, mas também é possível fazer alguns exer-
cícios mais direcionados. Isa Silvestre deixa algumas 
ideias: “A resposta a perguntas concretas (porque é 
que fiquei triste com…?), um diário da gratidão (hoje 
estou grata por…), definir as tarefas para o dia que vai 
começar (as três tarefas mais importantes) ou relatar 

o dia que passou (hoje fiz isto e senti-me deste modo)”, 
exemplifica.

Tirar notas regulares também é importante quando 
se está a fazer um processo de psicoterapia. A psicólo-
ga revela que “há clientes que, por iniciativa própria, 
utilizam um caderno para registar pensamentos, des-
cobertas internas e estratégias que desenvolvemos 
desde a primeira sessão. No entanto, ao longo de um 
processo psicoterapêutico também é habitual sugerir 
um registo dos pensamentos e das memórias que são 
facilitadas pela associação de ideias após cada sessão.”

Liliana Ferreira, que tem acumulado volumes de ca-
dernos de notas nos últimos anos, faz exatamente 
essa diversificação. “Às vezes escrevo sobre situações 
que me acontecem e que preciso de organizar mental 
e emocionalmente”, conta, “mas hoje em dia serve-me 
sobretudo para fazer exercícios e práticas de desen-
volvimento pessoal e para registar citações e excertos 
de livros que leio, que naquele momento me faz senti-
do deixar no meu diário”.

No último ano, já escreveu o seu próprio obituário, 
registou práticas de comunicação não-violenta acer-
ca de desafios na relação com os outros, fez registos 
de gratidão semanais, exercícios de autocompaixão, 
balanços mensais de objetivos e tirou notas sobres as 
coisas engraçadas que as filhas fazem ou dizem. “É um 
diário multifacetado”, resume. “É muito importante 
escrevê-lo porque me ajuda a exteriorizar as minhas 
inquietações, a organizá-las e a ressignificá-las. Como 
por exemplo, quando regresso às páginas escritas há 
algum tempo e percebo que nenhum estado ou situa-
ção é permanente.” Ou seja, que a vida está sempre a 
ser (re)escrita.

Razões para ter um diário
A psicóloga Isa Silvestre deixa um apanhado dos be-
nefícios de escrever diariamente:

• Maior clareza e foco mental. Esta técnica ajuda-nos 
a parar e a pensar sobre os acontecimentos do dia.

• Aumenta a autoconfiança e a autoestima. Escrever 
sobre nós, sobre aquilo que sentimos e vivencia-
mos, permite-nos identificar os nossos pontos for-
tes e fracos, e com isso obter um maior autoconhe-
cimento e autoconfiança.

• Mantém a memória ativa. O journaling ou diário 
pessoal é um exercício de retrospeção que potencia 
a nossa memória.

• Facilita a organização mental. A atitude de parar, 
sentar e escrever sobre o dia é um exercício medi-
tativo, que ajuda a organização.

• Melhora a inteligência emocional. Aprendemos 
a pensar, a identificar e a refletir sobre as nossas 
emoções e as nossas reações.

• Reduz o stress e a ansiedade. Esta técnica exige 
foco e concentração, tem os benefícios meditativos 
de manter a mente ocupada e distante das obriga-
ções e responsabilidades diárias.Também o núme-
ro de militantes da extrema-esquerda continua a 
aumentar (33.500 em

Cr
éd

ito
s: 

Di
re

ito
s R

es
er

va
do

s

Sofia Teixeira
NM
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A arte que todos 
temos de aprender

Vivemos a um ritmo alucinante, acreditamos que preci-
samos estar sempre a fazer alguma coisa útil. Não é de 
estranhar que a população mundial sofra de um défice 

de repouso, com graves consequências. Mas há estratégias - e 
até sugestões de atividades - para remar contra a maré.

“Desejamos descansar, mas depois sentimo-nos ansiosos 
porque achamos que temos de estar sempre a fazer alguma 
coisa. O que para a maioria de nós significa estar ocupado. 
Não durante apenas algum tempo, mas o tempo todo.” As 
palavras de Claudia Hammond no livro “A arte de bem des-
cansar” resumem bem o ritmo e a pressão alucinante dos 
dias de hoje. Aliás, na lufa-lufa da vida, no meio de listas 
de tarefas que se multiplicam sem nunca ver o fim, “estar 
ocupado e stressado tornou-se quase um crachá honorífico 
e um sinal de status elevado”, segundo diz a psicóloga bri-
tânica à “Notícias Magazine”. É como se pessoas ocupadas 
fossem mais bem-sucedidas – e que devíamos fazer o mes-
mo. Será mesmo assim?

O estudo “Teste do descanso”, desenvolvido por um grupo 
de psicólogos da Universidade de Durham, no Reino Unido, 
que investigou os hábitos de descanso de mais de 18 mil 
pessoas em 135 países, concluiu que a população mundial 
sofre de um défice de descanso. “Dois terços das pessoas 
disseram-nos acreditar que não descansavam o suficiente. 
E os níveis de bem-estar eram duas vezes maiores naqueles 
que achavam que descansavam adequadamente”, refere 
Claudia Hammond, uma das investigadoras que participa-
ram no estudo e que acabou a lançar um livro a esse pro-
pósito.

As práticas laborais, o estilo de vida que promove a hipera-
tividade e a tecnologia que nos deixa sempre disponíveis 
uniram-se para conspirar contra nós e tornar a vida no sé-
culo XXI de uma exigência brutal. “As pausas melhoram a 
memória e a concentração, mas, se não descansamos o su-
ficiente e se nos sentimos cansados, o resultado pode ser 
o oposto: lapsos de memória, emoções afetadas, falta de 
concentração, mal-entendidos nos relacionamentos, julga-
mentos errados e até esgotamento.” E há que fazer uma dis-
tinção: descanso e sono não são sinónimos. Há muito que 
a importância da qualidade do sono é um tópico debatido, 
mas descansar é uma coisa diferente e não implica neces-
sariamente dormir – lá iremos.

Pondo os olhos em Portugal, de acordo com Teresa Espas-
sandim, psicóloga, “é conhecido o défice de sono dos portu-
gueses, que tem razões sociais”, sobretudo ligadas às longas 
jornadas de trabalho e à dificuldade em conciliá-las com 
outras dimensões da vida. “Muitos portugueses, quando 
chegam finalmente a casa, têm de se dedicar às tarefas do-
mésticas e a estar com os filhos, para quem os tem, o que 
significa que fica para muito tarde o tempo pessoal, de la-
zer, de descanso.” É tarde para começar a ver uma série, ler 
um livro, fazer atividade física, e corta-se nas horas de sono 
para tentar ganhar tempo de qualidade consciente. Um 
círculo vicioso, que só piora no dia seguinte. Para ajudar à 
festa, “estamos permanentemente conectados, sempre dis-
poníveis, o que até pode soar bem, mas tem um impacto 
muito negativo na saúde e bem-estar”.
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A psicóloga que trabalha a questão do descanso asso-
ciado aos locais de trabalho não tem dúvidas: “Anda-
mos generalizadamente muito cansados”. E o mora-
lismo acerca da utilidade do que fazemos tem dedo 
nisso. “Temos de fazer coisas úteis, estar sempre a ser 
produtivos, o oposto do descanso. A verdade é que 
também precisamos de fazer nada, absolutamente 
nada, de sair do registo de exigência pessoal.”

Repousar e dormir são coisas 
diferentes
Mas descansar – e saber descansar bem – não é tarefa 
fácil. E, aqui, descansar refere-se a tudo o que fazemos 
durante o tempo em que estamos acordados e que nos 
deixa com uma sensação de estarmos revigorados. “As 
atividades que nos permitem parar por um bocado 
sem nos sentirmos culpados. Até podemos dormir o 
suficiente à noite, mas depois andamos a correr o dia 
todo esquecendo-nos de fazer pausas e perdendo to-
dos os benefícios que isso traz”, aponta Claudia Ham-
mond. Até porque relaxar é o que nos ajuda a regular 
o ritmo e a garantir energia para as exigências do dia 
a dia. Há mesmo evidências de que o tempo passado a 
repousar nos ajuda a decidir melhor, diminui o risco 
de depressão, fortalece a memória e até previne cons-
tipações.

No livro “A arte de bem descansar”, a psicóloga inglesa 
identifica as dez atividades consideradas mais repou-
santes e revela como tirar mais partido delas [ver cai-
xa]. Mas como é que se chegou a este top 10? No estudo 
“Teste do descanso”, os participantes escolheram as 
atividades que consideravam ser as mais relaxantes. 
A partir daí, chegou-se à lista derradeira. E parece evi-
dente que a maioria das opções é para fazermos so-
zinhos, talvez um indício de que “para nos sentirmos 
verdadeiramente revigorados, precisamos de tempo a 
sós”. Jardinagem, artes manuais, passar tempo com os 
animais de estimação, com os amigos e família, onli-
ne e nas redes sociais, ficaram de fora dos itens mais 
referidos.

Mas isto não é um guia estanque e há uma certeza: 
descansar não tem de significar ficar sentado no sofá 
sem fazer nada. “Quinze por centro das pessoas disse-
ram-nos que o exercício era relaxante, algumas acham 
mesmo que não conseguem desligar a mente das preo-
cupações de outra forma. Mas, para alguns, correr é a 
última coisa que consideram relaxante.” No topo da 
lista está ler, apesar de para muitos descansar impli-
car a ausência de qualquer esforço mental.

Estratégias e atividades
Não há receitas mágicas com doses e atividades de 
descanso para todos, é um campo de autoprescrição. 
Ainda assim, há estratégias. “A palavra-chave está na 
intencionalidade. Reservar tempo para fazer uma ati-
vidade prazerosa da mesma forma que planeio obri-
gações”, sugere Teresa Espassandim. O primeiro ponto 
é listar coisas de que gostamos de fazer “e, às vezes, 
estamos tão tolhidos que nem sabemos o que nos dá 
prazer, nesse caso é experimentar coisas novas”. Fazer 
uma caminhada depois do jantar, ir para uma espla-
nada, ler um livro, meditar, cozinhar sem ser por obri-
gação.

Mas, atenção, é preciso realismo. “Se nunca reservo 
tempo para mim será muito arrojado e radical acre-
ditar que vou conseguir fazer uma série de coisas na 
próxima semana.” A mudança de comportamentos 

não é fácil. Tem de ser gradual para se desenvolver 
o hábito. A psicóloga dá um exemplo simples: “Vou 
ler cinco páginas do livro todos os dias é diferente de 
vou começar a ler mais, que é muito abstrato. Temos 
de evitar aquele pensamento de ‘amanhã espero ter 
tempo para fazer uma caminhada’. É marcar a hora na 
agenda para a fazer.”

Teresa Espassandim avisa que “precisamos de parar 
de viver só para o fim de semana ou para as férias, sair 
do modo sobreviver todos os dias, equilibrar as obri-
gações com atividades prazerosas, introduzindo gra-
dualmente, planeando, marcando, puxando o controlo 
para nós”. E descansar, garante, aprende-se, “da mesma 
forma que aprendemos a escovar os dentes quando 
éramos crianças”.

A psicóloga e conferencista internacional Claudia 
Hammond reconhece que o descanso é mais fácil para 
uns do que para outros. “Muitas pessoas sentem-se 
culpadas sempre que descansam e acham que não de-
vem parar até terminar a lista de tarefas. Só que temos 
de aceitar que haverá sempre trabalhos que precisam 
de ser feitos, e que temos de encontrar tempo para nós. 
Sei que isto é um desafio gigante, mas até dois minutos 
de pausa fazem a diferença.”

Afinal, sonhar acordado é bom, olhar pela janela e 
deixar a mente viajar é bom, levantar-se da secretária 
e dar uma volta é bom, fazer uma pausa para café e 
conversar é bom. “Descansar é bom para o bem-estar 
e para a produtividade. E todos precisamos de descan-
sar mais e melhor.”

10 atividades mais relaxantes
1 – Ler

2 – Estar no Meio da Natureza

3 – Estar Sozinho

4 – Ouvir Música

5 – Não Fazer Nada de Especial

6 – Uma boa caminhada

7 – Um belo banho de água quente

8 – Sonhar Acordado

9 – Ver Televisão

10 – Mindfulness

Factos e Números
500 mil

pessoas sofrem de stress relacionado com o trabalho 
no Reino Unido, segundo os dados mais recentes.

13%

dos acidentes de trabalho nos Estados Unidos podem 
ser atribuídos ao cansaço.

2/3

das pessoas acreditam que não descansam o suficien-
te, segundo dados do estudo “Teste do Descanso” que 
contou com 18 mil participantes de todo o Mundo.

2 vezes

maiores são os níveis de bem-estar em pessoas que 
descansam adequadamente.

Catarina Silva



Quais as vantagens de ter
uma piscina em casa



Créditos: Direitos Reservados
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Se tem terreno e deseja ter uma casa com piscina, sai-
ba que não é o único. Com os dias a ficarem cada vez 
maiores e mais quentes, a vontade de cuidarmos do 

exterior das nossas casas e de fazermos longos convívios 
no jardim ganha uma nova força.

Ter uma casa com piscina é uma das ambições de muitas 
famílias e existem aspetos maravilhosos e sem dúvida de 
que ter uma casa com piscina vai permitir-lhe criar boas 
memórias com a sua família e com os seus amigos, que vão 
perdurar por muitos anos.

Este mês trazemos-lhe algumas vantagens quepodem im-
portantes caso esteja a considerar investir numa piscina 
ou comprar uma casa com piscina.

É um incentivo ao convívio
Da mesma forma que uma lareira tem o poder mágico de 
juntar toda a gente à sua volta nos meses mais frios, tam-
bém uma piscina consegue ser um elemento mágico que 
reúne quase instantaneamente familiares e amigos.

E lembre-se ainda de que ter uma casa com piscina não 
dispensa uma boa cozinha outdoor por perto para as suas 
receitas de verão preferidas.

Proporciona relaxamento e permite 
que se mantenha em forma
Ter uma piscina em casa também lhe permite dar aquele 
“mergulho de escapadinha” ao fim do dia e relaxar. Nos dias 
de trabalho mais exigentes e stressantes, não há melhor!

Por outro lado, ter uma casa com piscina também pode 
ser uma boa ideia se o seu objetivo for exercitar-se mais. 
Alguns minutos de natação diária podem fazer toda a di-
ferença para aumentar o seu nível de bem-estar e de pre-
paração física a médio e longo prazo.

Créditos: Direitos Reservados
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Valoriza o seu imóvel
Se o seu objetivo é vender casa num futuro próximo, ter uma 
piscina pode efetivamente ser um fator de valorização. Ou se, 
por outro lado, tem uma casa com piscina num monte Alen-
tejano da qual só desfruta algumas semanas por ano, pode 
ainda colocá-la no mercado de arrendamento para férias, de 
forma a tirar alguma rentabilidade do imóvel. De uma manei-
ra ou de outra, uma piscina será sempre um ponto forte para 
qualquer casa.

Refresca-o nas tardes de verão mais 
quentes
Quantos de nós já não desejámos um mergulho rápido na pisci-
na nos dias de verão mais quentes? Ter uma casa com piscina é 
um verdadeiro privilégio nos dias de calor intenso e vai permi-
tir-lhe manter-se mais fresco. 

Ajuda a manter os filhos por perto
Se tem filhos e espaço, não pense duas vezes. Ter uma piscina 
em casa é a garantia de que, nas férias escolares, as crianças 
ficarão por perto, sejam sozinhos ou com os amigos. Esta é uma 
forma de tê-los em casa naqueles momentos em que não pode 
estar por perto e ter a certeza que se estão a divertir com segu-
rança na sua residência. Apesar da piscina requerer atenção, e 
alguns cuidados, especialmente com os mais novos, é sempre 
preferível tê-los o mais perto possível, mesmo que requeria que 
haja adulto spor perto para monitorizar as atividades dos mais 
jovens na piscina.

Basta nadar!
Aproveite ao máximo os seus dias de verão, mergulhe 
numa piscina limpa. Faça como Reno Silva, produtor 
musical da MDC Music, confie no excelente serviço da 
Poolzenia e diga adeus a piscinas verdes e pesadelos de 
sábados de manhã. Também não precisa de gastar o seu 
tempo à procura dos melhores produtos de piscina.

Poolzenia - Estamos aqui para lhe dar paz de espírito 
e garantir que tem uma época de piscina segura e fácil.

Raquel Couto
Blogger

Créditos: Direitos Reservados
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África

Maria João Rafael
Consultora de Imagem

Safari é de longe a tendência mais elegante e “eco-friendly” 
deste verão. O “look” de origem militar e de inspiração 
nas grandes expedições africanas, tornou-se popular com 

Hemingway nos anos 30, e celebrizou-se com os filmes clássi-
cos dos anos 50; como “Mogambo”, “African Queen”, “As Neves 
do Kilimanjaro”, com atores como Grace Kelly e Ava Gardner, 
entre outros, imortalizaram com exuberância, os looks Safari. 
Na década seguinte, Roger Moore vestiu Bond num “Safari suit” 
no filme “The Man With The Golden Gun”; e décadas mais tarde, 
Meryl Streep encarnou uma dinamarquesa em “Africa Minha”. 
Yves Saint Laurent apresentou o primeiro blusão feminino ao 
estilo colonial na “passerelle”, em 67. Um século antes, já a Aber-
crombie & Fitch se dedicava ao comércio de roupa para ativida-
des ao ar livre, como a caça. Em 78, a Banana Republic especia-
lizava-se em roupa para safaris.

C’EST 
CHIC
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Ralph Lauren tem desde os anos 80 
até aos dias de hoje, reinventado 
década após década, o que é hoje 
indiscutivelmente, um clássico. 

O estilo Safari prima pelo conforto em am-
bientes húmidos e quentes. Por essa razão, 
é primordial que os materiais sejam de 
origem natural. O linho, as fibras, cerdas na-
turais e o couro, imperam. Os tons também 
devem seguir a natureza: os neutros; como o 
caqui, o preto e o branco; os terra, os verdes 
musgo e os ocres, são chave neste estilo. 

Créditos: Direitos Reservados
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Atualmente, o Safari adaptou-se bem à vida 
citadina. Discreto e mais requintado, este estilo 
pauta-se pela simplicidade. O linho assumiu-
-se em várias espessuras, em blasers cintados, 
saias pelo joelho, macacões, calças largas e 
calções compridos; misturando-se com as sedas 
das blusas e dos vestidos longos, num registo 
mais sofisticado.

Os padrões “animal print” mantém-se. Contudo, vão 
assumindo padrões mais criativos. Os acessórios 
querem-se significativos, enormes e longos, em 
osso, metal ou em fibras naturais. Os bolsos grandes 
e as fivelas dos cintos e das malas; bem como as 
sandálias e as botas, completam o “look” Safari. 

Créditos: Direitos Reservados
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África é chic! Para concluir, deixo-vos 
as minhas sugestões para usufruir do 
estilo na cidade, durante o verão.

Um chapéu intemporal, os clássicos 
“Aviators”; uns calções de linho con-
jugados com um top com textura, e 
umas botas “todo-o-terreno”, auferem 
o conforto necessário para as longas 
caminhadas.

Uma blusa de corte clássico e uma saia 
pelo joelho, com acessórios escassos, 
mas que tragam alguns elementos da 
savana africana, são a chave da ima-
gem pretendida. As “mules” rasas em 
crocodilo e o saco em fibras naturais, 
dão o toque perfeito.

Em férias

Trabalhar 
na cidade, 
no verão

Sugestões
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Sugestões

“Safari-brunch” num dia quente, é o ce-
nário ideal para abusar do estilo Safari. 
Nada demasiado elaborado, apenas o 
essencial, com os acessórios certos. O 
padrão zebra do vestido é exuberante o 
suficiente.

Fim
de 
semana

A ideia é trazer umas calças de sarja 
caqui que se use no dia a dia, e se junte 
outras peças mais vibrantes, de forma 
a construír um “look” sem qualquer 
esforço. A cor deve repetir-se em várias 
dimensões; neste caso o verde e os 
dourados. A “clutch” em palha e pele 
acaba por atribuir alguma coerência de 
simplicidade que se deseja; enquanto 
a seda e o brilho dos metais torna este 
conjunto muito distinto.

Safari 
“by night”



Agosto
Horóscopo

Agosto é um mês de verão muito importante. Dias 
longos e temperaturas altas, que são muito co-
muns neste período, afetam todas as pessoas 

quer elas queiram ou não. O trabalho não será, pro-
vavelmente, muito gratificante. O facto é que horós-
copo para agosto de 2022 diz que vai ser muito difícil 
manter a atenção.

No mês de agosto, devido à posição de Júpiter em 
Carneiro, você estará a transbordar de energia e 
motivação para desempenhar várias atividades físi-
cas com seus amigos. Aqueles mais entusiasmados, 
como Carneiro, Leão e Sagitário, poderão inclusive 
esperar por uma aventura de verão apaixonada. Por 
outro lado, os problemas com relacionamentos sé-
rios não serão mais uma prioridade para si ao longo 
do mês, pois vai estar interessado principalmente em 
si próprio, e a independência será a sua marca regis-
trada. Neste sentido, os signos de elemento Ar devem 
estar particularmente atentos, já que podem parecer 
egoístas e inconstantes.

Os seus pensamentos vão vaguear em várias dire-
ções. Também vai querer desfrutar dos meses de 
férias sem se preocupar com os outros. Mas tem de 
se lembrar do seu lugar. As estrelas não estão numa 
posição estável, e até mesmo o menor erro pode ser 
contraproducente. Em agosto, tenha cuidado.

Planetas em agosto de 2022
O Sol em Leão
Este período vai dar-lhe uma grande quantidade de 
poder creativo e capacidades de liderança. Para si não 
será um problema ter de assumir mais responsabili-
dades, ser um líder ou dar ordens. Sentir-se-á muito 
bem nesta posição e os outros vão vê-lo da mesma 
forma. Também poderá sentir uma necessidade de 
riqueza, tanto material como espiritual. Em todo o 
caso, tudo isto vai conduzi-lo para a frente, de encon-
tro aos seus sonhos.

Vénus em Caranguejo
Durante este período, as suas emoções são profundas 
o que pode levar a tornar-se vulnerável. Portanto, não 
é surpreendente que vá tentar escondê-las. Você pode 
ser muito empático e solidário com os outros, mas no 
fundo, você luta contra os seus sentimentos contradi-
tórios e é incapaz de decidir. Você vai encorajar o seu 
parceiro e fazê-lo sentir-se confiante.

Mercúrio em Virgem
Neste período será bem-sucedido ao lidar com pro-
blemas. Uma vez que será capaz de analisar tudo com 
precisão e chegar ao ponto da questão rapidamente. É 
um grande período para todos os tipos de especialis-
tas. As suas conversas podem ser muitas vezes sobre 
a saúde. Pois o seu interesse nesta área será intenso.

Marte em Touro
Durante este período, os valores materiais serão os 
mais importantes para si, não importa se quer ou 
não. Você vai se focar num rendimento adicional. Ao 
trabalhar, será muito dedicado e concentrado. É um 
posicionamento muito sensual e sexual, é por isso 
que pode esperar por paixão e, se esperar, por um 
relacionamento romântico.

AQUÁRIO
Uma profunda análise psicológica poderá ocasionar uma mudança de rumo a vários níveis e é pro-
vável que experimente alguma indecisão face a valores menos tradicionais. Avalie as situações com 
todo o seu rigor e saberá se as novas perspetivas são corretas ou se, pelo contrário, está perante uma 
simples miragem ou uma armadilha intencional.

CAPRICÓRNIO
Este é um período de fé e confiança na vida e em si próprio. Aproveite esta fase de otimismo e seguran-
ça para se melhorar interiormente e alargar os horizontes. Quebre a rotina e atreva-se a fazer coisas 
novas. Faça atividades que o preencham cultural e espiritualmente. Estudos, viagens e leituras são 
boas opções.

LEÃO
Quando o Sol transita pela Casa II é um bom período para cuidar de assuntos ou recursos financei-
ros. Poderá eventualmente ter de ser esforçar para os assegurar e usar de alguma cautela para não 
investir imprudentemente. Nesta fase poderá sentir que é através dos seus recursos que melhor se 
vai exprimir e definir.

CARANGUEJO
A sua atenção está voltada para as pessoas que lhe estão mais próximas. É uma boa ocasião para 
resolver conflitos e desenvolver relacionamentos, pois este é um período em que a comunicação, 
o desejo de esclarecer factos e de conhecer coisas novas é prioritário. Uma pequena viagem po-
derá reforçar-lhe energias.

SAGITÁRIO
Este mês o seu papel na sociedade e o desenrolar da sua carreira serão os alvos principais da sua atenção. 
É um bom período para fazer uma retrospetiva da sua vida e analisar as boas e más decisões que tomou. É 
através das boas ou más experiências do passado que melhor podemos planear o futuro.

GÉMEOS
Agora haverá uma maior compreensão do modo como o passado condiciona o comportamento 
presente. Há factos no passado que, no íntimo, o marcaram negativamente perturbando a liber-
dade e descontração do espírito. Aproveite, pois, este período para fazer uma profunda análise da 
sua vida e arrumar de vez os fantasmas.

ESCORPIÃO
Agora os projetos e os amigos poderão ser para si da maior importância. A sua atenção estará 
mais desperta para a sua integração nos grupos a que pertence. Ponha de parte essa tendência 
para o exclusivismo e procure, em conjunto com os outros, encontrar a melhor maneira de obter 
os resultados que procura.

BALANÇA
Neste período quererá mergulhar mais profundamente no seu subconsciente. Tente aperceber-se 
de que forma as suas ações podem, por vezes, contradizer as suas intenções. A sua perceção do in-
consciente está mais desperta. Dê mais atenção às suas intuições, pois elas neste momento podem 
trazer-lhe, num segundo, aquilo que normalmente leva muito tempo a descodificar.

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

CARNEIRO
O seu bem-estar físico, a sua saúde, e, em princípio, a manutenção de um bom estado geral, vão 
reclamar a sua atenção e preocupação. Talvez seja altura para uma decisão drástica, para cortar com 
tudo o que lhe é prejudicial fisicamente. Nesta altura poderá também afinar novos métodos de tra-
balho e ganhar, assim, maior eficiência.

VIRGEM
Aproveite, então, para iniciar um novo projeto, para tomar algumas iniciativas, ou para se dedi-
car mais à atividade física, principalmente se nos últimos tempos tem descurado essa matéria. 
Altura propícia para dar seguimento a assuntos já iniciados, aos quais poderá, agora, dedicar-se 
mais a fundo. As probabilidades de sucesso são agora maiores.

PEIXES
Nesta altura está a desenvolver a sua capacidade de aprender mais acerca de si. Esta aprendizagem 
será realizada através das suas relações com os outros de uma forma geral e sobretudo na sua relação a 
dois. É um excelente momento para examinar o seu relacionamento afetivo, amoroso, e para descobrir 
aquilo de que ele necessita para evoluir.



PREPARAÇÃO
Passo 1 

Coloque as amêijoas de molho em água com sal até cozinhar. Es-
corra-as e passe-as várias vezes por água, antes de as confecionar.

Passo 2

Descasque e corte o alho em rodelas, e pique os coentros. Reserve.

Coloque um tacho ao lume com o azeite e os alhos. Quando estiver 
quente, junte as amêijoas, misture e tape.

Passo 3

Quando as amêijoas estiverem todas abertas, adicione os coentros 
picados e misture.

Passo 4

Retire do lume, junte o sumo de limão e envolva. Sirva de imediato.

SERVE 6 PESSOAS
TEMPO DE PREPARAÇÃO: 15 MINUTOS
DIFICULDADE: FÁCIL
 

INGREDIENTES
• 1 kg de amêijoa
• 1 c. de sobremesa de sal
• 4 dentes de alho
• 1 molho (50 g) de coentros frescos
• 150 ml de azeite
• 1 unid. (100 g) de limão (sumo)

A combinação das amêijoas à Bulhão Pato com limão não podia ser mais acertada: um forte sabor a mar, o aroma 
dos coentros frescos e a expectativa de molhar uma boa fatia de pão naquele molho que sabe a férias e a praia.

Amêijoas à Bulhão Pato
com limão

Culinária
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