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Nota Editorial 
Sejam bem-vindos(as) à primeira edição da 

revista Bué fixe de 2021, neste número,  fa-

lámos com Carlos “Lucy Yk” Kangoma e 
Ângelo Furtado, duas pessoas que estabe-

leceram um paralelismo das suas atividades 

com a rotina e lifestyle ligadas ao desporto 

e à atividade física, como estímulo ao equi-

líbrio entre a mente e o corpo e deram as 

suas opiniões na importância de manter o 

conceito de vida ativa durante a pandemia. 

Temos uma  nova rubrica: “Os projectos da  
Bué Fixe”, onde abordaremos as várias ac-

tividades e projectos a decorrer ao longo do 

ano. Na rubrica “Sabias que?” Abordare-

mos alguns dos maiores ditadores da histó-

ria. Por ser Maio, mês que data a revolução 

africana, falaremos sobre um dos grandes 

revolucionários africanos, Amílcar Cabral.

Boa leitura e mantém-te seguro!
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Sabias Que?
DITADORES
O poder absoluto corrompe as pessoas.
Mais ou menos impiedosos/as, vários foram 
os ditadores que pautaram ao longo da 
história. Pouca ou nenhuma consideração 
pelos direitos humanos, étnicos, pluralismo 
religioso ou político. Optam por alcançar 
os seus fins sem olhar aos meios. Vamos 
conhecê-los/as. Sabias que…

RAVANALONA I

Foi a última rainha de Madagáscar reinando 
durante o séc. XIX e apelidada pelos ingleses de “ A 
Cruel”. Para os europeus foi o reinado do terror. A 
implacável soberana rechaçou a presença inglesa 
e francesa do seu território tentando preservar 
os costumes do seu povo. Política isolacionista 
baseada em trabalhos forçados reprimia também 
o povo com altos impostos que lhe proporcionava 
luxos e extravagâncias.

TALAT PASHA

Búlgaro e líder político do Império Otomano 
entre 1917 – 1918. Roubos, torturas, violações e 
massacres ditaram pouco mais de um ano em que 
esteve no poder. Eliminou mais de 1 milhão de 
arménios quando a população era de 2,5 milhões.

MARIA TUDOR

Maria I da Inglaterra (1516-1558) foi a primeira 
rainha inglesa a reinar por direito próprio. 
Querendo restaurar o catolicismo, centenas de 
protestantes foram cruelmente perseguidos e, 300 
deles foram queimados, o que lhe valeu o cognome 
de “Maria a Sanguinária” ou “Bloody Mary “.



ÁTILA

Rei dos Hunos entre 434 – 453, alguns 
estudiosos especulam que se tratava de 
uma tribo turca. A pilhagem e violência 

impiedosas dos hunos pela Europa fizeram 
com que o seu líder ficasse conhecido por 
Flagelo de Deus. Tornou-se senhor de um 

vasto Estado e foi elevado à posição de um 
deus, possuía direitos de vida e de morte 

sobre seus homens. Os hunos praticavam 
atos indescritíveis de terror sempre que 

invadiam novos territórios.

IMPERATRIZ CIXI

Durante quase 5 décadas esta imperatriz 
viúva liderou a China, entre 1861 e 1908, 

desempenhando um importante papel 
na modernização do País. Foi com ela 

que se introduziu a eletricidade e deu-se 
um crescimento da economia. Permitiu 

a liberdade de imprensa e tentou 
transformar a China numa monarquia 

constitucional. No entanto, a par disso, a 
China viveu grandes levantes populares, 

mas todos eles eram brutalmente 
abafados pelo governo e estima-se que 

12 milhões de chineses tenham morrido 
durante o seu mandato.

FRANÇOIS DUVALIER

Presidente do Haiti entre 1957-1971 
Prestigiado médico de profissão, advindo 

daí a alcunha de “ Papa Doc “, tornou-
se presidente de um regime totalitário e 

despótico, formando um esquadrão da 
morte “ Tonton Makout ”, cuja finalidade 

era assassinar opositores do governo. 
Este regime foi marcado por corrupção, 

torturas, opressão. A fome e má nutrição 
tornaram-se epidémicas. Após a sua morte 

sucedeu seu filho “ Baby Doc”, dando 
continuidade ao governo de seu pai.

Carla Veiga
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Tem sido um pouco difícil, como músico, lidar com esta questão do confinamento. Sem 
apoios estatais e com os concertos adiados ou cancelados, a importância de saber gerir 
as economias e procurar outras formas de rendimento é a grande prioridade. No entanto 
tento sempre manter-me positivo e criativo mesmo nestes períodos.

Sentes que esta situação atual mudou por completo a tua forma de 
estar na vida e assim como a tua rotina?
Mudou bastante a minha forma de vida , sendo que decidi sair de um meio mais urbano 
para uma zona mais calma. Tive a noção que ia necessitar de me afastar da pressão de 
estar preso num apartamento e trocar isso por campo e ar livre sem perigo de contágio. 
De forma a poder me manter criativo e também fazer exercício físico num ambiente mais 
natural.

És um dos músicos nacionais que é adepto convicto da manutenção 
e boa saúde física como lifestyle, pensas que isso é um fator 
determinante na tua vida?
Sem dúvida alguma. Considero a prática de desporto um excelente veículo para um corpo 
e mente sã, não precisamos de muito mais do que 30 minutos por dia para estarmos bem 
física e mentalmente, e isso muda logo a perspectiva de como encaramos o dia. Não só 
aconselho vivamente como estou neste momento a desenvolver um programa de treino 
acessível para todas as pessoas de todas as idades.

Achas que é importante um equilíbrio entre a saúde mental e física 
para poderes escrever e compor? 
Sem dúvida alguma. Batalhei alguns anos com ansiedade e depressão, como não é algo 
que se dê muita importância no contexto em que vivia, acabava por me refugiar em álcool 
e drogas enquanto tomava péssimas decisões, e isso reflete-se na evolução da minha 
música. Hoje em dia uso o treino para me dar a clareza necessária para lidar com os meus 
demónios e traumas e ele ajuda-me a passá- los para o papel que depois acabam por ser a 
minha música. De vez em quando ainda bebo uns copos com o pessoal claro, mas já não é 
a minha rotina como antes.

Foste uma das faces da banda hip hop 
Mentes Criminosas, assim como parte 
da entourage YK de palco com Allen 
Halloween, mas também um rapper a solo 
tendo tu inclusive lançado o teu terceiro 
álbum muito recentemente. Como estás 
a lidar com esta situação pandémica e de 
constantes confinamentos?

ENTREVISTA
CARLOS VALERIO
KANGOMA
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Descreve um dia normal da tua 
vida que envolve a componente 
de exercício físico em contexto de 
pandemia.
Ora bem, costumo acordar por volta das 
5:30, leio o texto diário e dou uma olhada 
pelos emails e apontamentos para ver onde 
preciso concentrar a minha energia. Às 9:30 
saio para a minha corrida de 5km, regresso 
a casa e faço mais 30m de exercícios. 
Faço o almoço enquanto arrumo a casa a 
ouvir música, tomo um banho, almoço às 
14h e tenho curso das 14:30h às 17:30h. 
Depois dou uma vista de olhos nas notícias 
enquanto lancho e normalmente deito-me 
por volta das 21h. Janto sempre algo leve 
para não forçar o corpo a trabalhar muito 
durante a noite e descansar bem.

Pensas que deve haver uma 
relação entre a tua arte e lifestyle? 
A minha arte é o meu lifestyle!

Com a situação de ginásios e locais 
de exercício físico fechados, qual a 
força e motivação necessárias para 
não estagnar-se no sofá?

É tudo uma questão de hábito, o primeiro 
passo é mentalizar que é algo benéfico a 
curto e longo prazo, segundo passo é criar 
uma rotina diária , começar com 15m e ir 
aumentando, terceiro passo é estabelecer 
metas e ir superando sempre, dando assim 
extra motivação para ultrapassar objectivos. 
A longo prazo é o ideal para a mente e 
corpo.

Numa altura em que cada vez mais 
sucumbimos para um modo de 
vida sedentário pelas condições 
especiais em que vivemos, que 
cuidados tens em relação à tua 
alimentação?
A alimentação é muito importante, porque 
acaba por definir o funcionamento do teu 
organismo. Eu como muita fruta, carnes 
brancas, peixe, cenouras, espinafres, feijão, 
cogumelos, arroz e batatas. Quero muito 
cortar na carne, mas adoro grelhados e 
assados! No entanto, o metabolismo de 
cada um é diferente, e aí entra mais em 
questão não o que se como mas como e 
quando se come. Convém ter os horários 
definidos para as refeições, no caso de 
exagero compensar com treino e acima de 

Tudo evitar fritos e comidas 
processadas.

Voltando à música, 
lançaste o teu 
disco em altura de 
pandemia, estás 
a preparar mais 
alguma coisa para dar 
seguimento a esse 
trabalho?
Lancei o “Capítulo Segundo” 
desta pandemia e teve 
uma excelente aceitação, 
mas já tenho mais projetos 
alinhados. Um single 
que saiu em fevereiro foi 
produzido pelo Romeu 
Rocha, com o Mass dos 
Orteum e tenho também 
um projeto alinhado com o 
Lennox odc gang produzido 
pelo Raze que espero lançar 
ainda no primeiro semestre 
deste ano. Para estarem 
mais a par de todas as infos 
deixo aqui os meus links.

”

“Hoje em dia uso o treino para me dar a 
clareza necessária para lidar com os meus 
demónios e traumas e ele ajuda-me a passá- 
los para o papel que depois acabam por ser 
a minha música

https://linktr.ee/Lucyodcgang
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Vens de um background ligado às artes marciais, neste caso o Muay Thai 
pela mão do reconhecido Mestre José Fortes. Conta-nos um pouco sobre essa 
incursão?
A minha entrada nos desportos de combate deu-se de forma casual, no final da minha 
adolescência tive a perda de um familiar próximo e um dia junto à escola secundária que 
frequentava, encontrei o Mestre Fortes que me convidou a ir à sua sala e daí permaneci nela 
cerca de 15 anos.

Quando resolveste dar o salto da prática até à competição?
A competição surgiu de forma natural pois era usual haver essa passagem, mas cedo percebi que 
a minha apetência natural não era a competição enquanto atleta.

No universo dos ringues em Portugal, o nome Furtado remete diretamente 
para os "três irmãos do Muay Thai", vindo tu de uma família onde a prática 
de desportos de combate está bem presente, com dois irmãos que se 
destacaram na competição desportiva, pensas que foi de alguma forma uma 
influência do teu lado e de onde veio essa motivação?
Sim, aliado ao facto de praticar veio a curiosidade por parte do meu irmão que depois fez a 
carreira que é sobejamente conhecida, sendo que naquela altura com menos meios à disposição 
o desporto e a atividade desportiva era algo acessível a todos nem que fosse em contexto de rua.

Que impacto da prática desportiva teve em ti e no teu seio familiar?
Para mim pessoalmente deu-me resiliência e tem dado ao longo dos anos a capacidade de 
aguentar os vários momentos da vida bons e menos bons.

ENTREVISTA
ÂNGELO FURTADO
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Os anos passaram e de momento 
estás diretamente ligado à 1Fight 
que é um centro de fitness e escola 
de artes marciais, podes falar-nos 
sobre isso e qual a missão principal 
deste centro?
Sim, o 1Fight surge para suprir uma lacuna 
dentro dos ginásios fitness em que o foco 
passa pela promoção da atividade física e 
desportiva tendo como veículos o treino 
funcional e as artes marciais e os desportos 
de combate, que até há uns anos atrás não 
eram vistos como alternativas ao grande 
público, o que veio comprovar que há esse 
espaço e esse público de uma forma mais 
generalizada e abrangente. O objetivo 
do 1Fight é promover saúde e bem estar 
através do desporto.

Para além da tua atividade dentro 
do desporto, ainda estás ligado à 
WIP (Work in Progress) dentro da 
animação sociocultural no target 
infantil, fala-nos um pouco sobre 
esta outra faceta paralela.
A minha formação inicial é a animação 
sociocultural na área da intervenção 
comunitária e foi onde comecei a 
desenvolver a minha atividade profissional 
em "ditos bairros sociais" , no Programa 

Escolhas 1ª 2ª e 3ª geração. Entretanto 
há alguns anos conheci uns amigos que 
trabalhavam e ainda trabalham na animação 
mas mais virada para a educação não 
formal e foi com eles que me iniciei na 
arte do clowning através de  um workshop 
e posteriormente outras formações e a 
começar a participar em eventos como 
palhaço. Com o decorrer dos anos fui 
criando a minha personagem e o meu 
trabalho e fui alargando o mesmo para 
outras formas de ação e diferentes públicos 
e eventos.

Com um percurso de vida que 
passou pela competição, a 
preparador físico e treinador, ao 
fitness e à animação sociocultural, 
como vês o peso da prática 
desportiva especialmente nas 
camadas mais jovens e como isso 
pode trazer benefícios a médio e 
longo prazo?
A prática desportiva nos mais jovens e 
não só é em si mesmo uma escola de 
aprendizagem e de ferramentas que 
transportamos connosco pela vida fora. 
Muito do que aprendemos enquanto 
treinamos em fases mais novas da nossa 
vida revelam-se na nossa vida adulta , 
maioritariamente nas diversas situações do 
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dia a dia. o desporto e a atividade física 
não são apenas saúde, são bem estar e 
equilíbrio mental como as artes e essa 
mensagem tem de estar presente em 
todos nós.

Em tempos de confinamento por 
causa da situação de pandemia, 
como é possível manter a forma 
mesmo estando privados do 
treino e organização coletiva?
Aí temos de voltar ao básico ao que 
nos faz ser que é a nossa comunidade 
seja ela virtual seja ela real. Estes 
novos tempos trouxeram-nos novos 
desafios e o isolamento social levou-nos 
a novas plataformas de trabalho em 
que o treino se faz de forma física mais 
distante, e o desafio é conseguirmos 
aproximar mesmo estando cada um 
em localizações diferentes, e no que 
diz a modalidades praticadas em grupo 
o sentido de pertença e o senso de 
normalidade que o período de treino 
proporciona.

O impacto da pandemia trouxe 
também alguns escapes 
criativos e cada vez mais está 
em voga os treinos dentro 
das próprias comunidades e 
bairros, como a atividade física 
de caminhadas e até fitness ou 
musculação ao ar livre, qual 
a tua opinião sobre essa nova 
tendência? 
Acho que veio para ficar o desporto 
sempre foi uma forma de criar pontes  
e hoje todos nós sentimos a sua 
importância. Uma comunidade faz-
se de um todo e o desporto seja em 
que modalidade for reforça não só 
os laços comunitários como nos dá 
uma sensação de estar em casa. E 
quanto mais saudáveis forem as nossas 
comunidades mais fortes elas serão 
e mais preparadas para as diferentes 
rotinas do dia a dia.

Podes deixar uma mensagem 
final para os nossos leitores?
Os tempos são novos e desafiantes e 
obrigam-nos a ter de criar novas formas, 
o desporto seja ele qual for torna-nos 
mais rápidos, mais fortes e mais ágeis, 
nunca parem, não desistam e acreditem!

“E quanto mais saudáveis forem as nossas 
comunidades mais fortes elas serão e mais 
preparadas para as diferentes rotinas do 
dia a dia.”

www.facebook.com/1fight.pt

ENTREVISTA: ANGELO FURTADO
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IDEIAS E PESSOAS QUE VALEM A PENA 

No mês onde se celebra o dia da África,  falamos sobre 
um dos maiores revolucionários da história africana e 
do mundo, Amílcar Cabral, sendo a figura e simbologia 
complexa, esta será uma breve apresentação.

Maria Fernandes

Amílcar Cabral nasceu a 12 de setembro de 1924 em Bafatá (Guiné-Bissau), 
de onde a mãe é originária, posteriormente mudou-se com a família para 
Cabo Verde, onde esteve em várias ilhas do arquipélago e mais tarde 
estabeleceu-se em Santiago, onde trabalha na Imprensa Nacional. Com 
bolsa de estudo, chega a Lisboa em 1945, matriculando-se no curso de 
agronomia, do Instituto Superior de Agronomia,  onde licenciou-se em 1948.

Foi em Lisboa que criou as bases para o seu envolvimento nacionalista, 
juntamente com os outros colegas tais como Mário de Andrade, Agostinho 
Neto, que conheceu na Casa dos Estudantes do Império, onde colaborou 
na implantação do Centro de Estudos Africanos.

Em 1952 regressa a Bissau, contratado para os Serviços Agrícolas e Florestais 
da Guiné, mas devido a sua atividade política acaba por emigrar para Angola 
motivado pelo governador na altura, que desaprovava as suas actividades, 
unindo-se ao MPLA.

Em 1956 fundou o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau 
e Cabo Verde (PAIGC) juntamente com Aristides Pereira, seu irmão Luís 
Cabral, Fernando Fortes, Júlio de Almeida e Elisée Turpin.

Como secretário-geral do PAIGC, a partir de 1962 declarou-se a favor da 
luta armada como única forma de obter a independência face a Portugal.  
Em 1963 o partido sai da clandestinidade ao estabelecer uma delegação 
na capital da República de Guiné-Conacri. Em 23 de janeiro deste ano tem 
início a luta armada contra a metrópole colonialista. Em 1972 obteve o 
reconhecimento internacional do PAIGC, que estabeleceu o partido como 
representante legítimo do povo da Guiné-Bissau. Morreu assassinado em 
janeiro de 1973.

Em 2020 foi denominado como o segundo maior líder Mundial de todos 
os tempos pelos historiadores, quando a  BBC World Histories Magazine, 
pediu aos historiadores para nomear o maior líder com base num impacto 
positivo na humanidade.

Falar de Amílcar é sem dúvida falar do poder do intelecto e da união de um 
povo que se preparava para a revolução e exigia a liberdade. 
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COMO FUNCIONA O PROJETO?
Durante os próximos 4 meses, conduziremos pelo menos 12 workshops em escolas e 
associações da Amadora. Nessas sessões sempre começaremos realizando atividades de 
educação não formal para a conscientização sobre o Discurso de Ódio, Direitos Humanos e 
formas de prevenção, deteção e denúncia, ao mesmo tempo em que ativaremos a imaginação 
em torno dessas questões. O objetivo dos workshops é que os participantes explorem 
as capacidades do seu próprio corpo levando em consideração as suas reflexões sobre o 
discurso de ódio. Para um desenvolvimento dinâmico das atividades baseamos o nosso 
trabalho em técnicas de expressão dramática com vistas a trabalhar a pesquisa e criação 
de movimento e de sonoridades através da palavra e do corpo, a improvisação através da 
dança e dos sons, a alegria de exercitar e perceber melhor o corpo que habitamos. Cada 
grupo com quem trabalhemos terá o desafio de criar um vídeo que transmita a mensagem 
a outros jovens, apresentando assim os resultados, não só físicos e corporais, mas também 
sensibilizando sobre o discurso do ódio e promovendo uma sociedade mais solidária.

QUEM FORMA PARTE DA EQUIPA?
O grupo é constituído exclusivamente por mulheres (uma coach e cinco jovens), principal-
mente porque foi criado de uma forma natural e espontânea e a ideia do projeto nasceu em 
conversas e convívios onde nos encontrávamos, pois partilhamos interesses, ambições e 
preocupações. Também gostaríamos de ressaltar que este tipo de projetos são uma forma 
de que as mulheres consigam também levar a cabo as suas próprias iniciativas sem serem 
discriminadas, pois no mercado laboral sentimos mais dificuldades em atingir os nossos 

PROJETO “LABORATÓRIO CRIATIVO: CORPO EM MOVIMENTO”
A Bué Fixe está a dinamizar desde Janeiro o projeto “Laboratório Cria-
tivo: Corpo em Movimento” na Amadora, com o objetivo de lutar con-
tra o discurso de ódio através das artes, nomeadamente através da 
expressão corporal, seja em forma de dança, yoga, hoola-hop ou a 
pura improvisação. Num contexto multicultural onde o racismo e a 
intolerância ainda estão presentes, queremos desenvolver um projeto 
de forma a promover e capacitar jovens imigrantes e residentes locais 
por meio de métodos de educação não formal, reduzindo e prevenin-
do a xenofobia e o discurso de ódio, bem como ações discriminatórias 
e estereótipos entre os imigrantes e a população local ao mesmo tem-
po que promovemos estilos de vida saudável e impulsionamos a cria-
tividade. Queremos oferecer ferramentas para reformular a narrativa 
que os jovens estão acostumados a ouvir.

Projectos
  Bué Fixe
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Mónica Corrigan
Coach: Encarregada de supervisio-
nar e orientar a equipa.

Elsa Pedro
Bailarina, cantora e monitora: 
Encargada da criação e imple-
mentação de sessões.

Patrícia Canhoto
Bailarina e formadora: Encar-
regada de coordenar a equi-
pa e apoiar na elaboração e 
implementação de sessões.

Vanessa Canhoto
Bailarina e monitora: Encarre-
gada da criação e implemen-
tação de sessões.

Sandra Medina
Licenciada em direito, bailari-
na circense e música: Encar-
gada da criação e implemen-
tação de sessões.

Melissa Embry
Bailarina, formadora e pro-
fessora de yoga: Encargada 
da criação e implementação 
de sessões

objetivos através das formas tradicionais, onde os homens costumam acaparar a maior 
parte dos postos de trabalho.

QUEM FINANCIA ESTE PROJETO?
Este projeto enquadra-se no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade, na tipologia de 
projetos de solidariedade, da Comissão Europeia.

Mónica Corrigan

PROJECTOS BUÉ FIXE
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Encontra-nos!

Envia-nos para grupobuefixe@gmail.com

um conteúdo com curiosidades, atualida-
des, artes, etc. Para destacarmos nas nos-
sas edições futuras.

AssociacaoBueFixe

AssociacaoBueFixe

associacaobuefixe.pt

Bué Fixe TV

(+351) 933 250 983


