


INTRODUCAO

2016 foi o ano em que Shawn Mendes se tornou a superestrela 

que merece ser. Gravou o seu primeiro vídeo de seis segundos no 

Vine, no seu quarto, e desde então ascendeu ao lugar de Príncipe 

da Pop, em apenas três anos. O seu elogiado segundo álbum, 

Illuminate, foi lançado em setembro de 2016 e apresenta uma 

espantosa mistura de melodia, maturidade e talento musical.  

É o sucesso que define o cantor até à data. O céu já não é o limite 

para esta estrela de múltiplos talentos, que está neste momento  

a voar por entre as nuvens em direção ao domínio mundial.

Este livro é o teu passe VIP para os bastidores da vida incrível 

do Shawn, algo para guardares e abraçares enquanto ouves 

a maravilhosa música dele, só para o caso de nunca vires a ter  

a oportunidade de o abraçar na vida real. Mas nunca digas nunca: 

os sonhos podem tornar-se realidade — pergunta ao Shawn!

«Tenho orgulho em dizer que sou  
um modelo a seguir.» Shawn Mendes
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Esta é uma das 

primeiras fotografias 

de Shawn, no início 

da sua carreira,  

com 15 anos de idade.
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LAR, DOCE LAR
E L E  T EM UM METRO E  O I TENTA  E  T RÊS ,  CABE LO CASTANHO-ESCURO,  UM 
FAMOSO CARACOL  NA FRAN JA  E  UM SORR I SO IMENSO,  E  V IA JA  PE LO 
MUNDO A  TOCAR  GU I TARRA .  V I S TE  A LGUÉM COM ESTA  DESCR IÇÃO NOS 
Ú LT IMOS TEMPOS?  SE  O V I S TE ,  O  MA IS  P ROVÁVE L  É  QUE  FOSSE  O SHAWN 
MENDES ,  O  CANTOR  MA IS  POPULAR  DO MUNDO NESTE  MOMENTO! 

Shawn Peter Raul Mendes nasceu a 8 

de agosto de 1998, e desde então encheu 

de orgulho os seus pais, Karen e Manuel 

Mendes. A família de Shawn, incluindo 

a irmã mais nova, Aaliyah, vive feliz no 

pitoresco subúrbio de Pickering, uma cidade 

pequena, adormecida e frequentemente 

(segundo Shawn) «sufocante», em Toronto, 

na província de Ontário, no Canadá.  

Com uma população de apenas 100 mil 

pessoas — e poucas coisas para entreter 

uma mente jovem e curiosa — Pickering era 

apenas a inspiração de que Shawn precisava 

para se tornar quem realmente é. «Publicar 

músicas na Internet tornou-se uma coisa 

divertida para fazer depois da escola numa 

cidade aborrecida», disse ele. «Com a vida 

que tenho e sempre em movimento, às vezes 

Pickering parece um pouco sufocante,  

mas também é o lugar mais reconfortante 

do mundo. É bom regressar.»

Quando a vida na estrada não está  

a mandar Shawn para locais remotos,  

e quando as tournées mundiais, as 

cerimónias de entrega de prémios  

e a promoção dos álbuns param,  

Shawn regressa a casa para uma vida 

«normal e comum» em Pickering.  

É onde está o seu coração. Mas é também o 

que o fez tentar alcançar mais.  

À direita: Shawn nos estúdios da SiriusXM,  

em Nova Iorque, para promover o seu novo EP,  

a 22 de julho de 2014.

Ao lado: A Polícia Montada do Canadá escolta 

Shawn até aos prémios Juno, no Canadá,  

a 15 de março de 2015.
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«Quando crescemos numa casa nos subúrbios, o mundo 

parece-nos incrivelmente grande. Parece que as cidades 

são muito grandes e distantes, e que têm muitas coisas. 

E assim, a nossa imaginação voa alto.» Como acontece 

com tantos prodígios, as limitações da vida nos subúrbios 

ofereceram-lhe inspiração; os seus sucessos derivaram 

de raízes humildes. «Somos uma família comum que vive 

numa casa comum», disse o Shawn. «E eu sou um tipo 

comum. Os meus pais sentem orgulho de mim, mas  

ao mesmo tempo temos dificuldade em entender tudo  

o que aconteceu. É uma loucura.»

O sucesso de Shawn na Internet com o Vine nasceu da  

sua frustração diária na escola secundária de Pine Ridge,  

em Toronto. «Eu era um estudante normal, não me 

destacava da maioria», recorda. Fã de hóquei no gelo  

e de futebol, Shawn gostava das aulas, mas «adorava  

o entretenimento, adorava representar, o palco e a ribalta»  

mais do que gostava de estudar. Atualmente, está a terminar  

o ensino secundário através da Internet, entre tournées  

e compromissos relacionados com os seus álbuns. Andrew 

Gertler, o agente do Shawn e representante da Island 

Records que o descobriu por acaso, numa noite, fez uma 

boa descrição dos tempos de escola do seu protegido:  

«O Shawn sempre me disse que no início, quando estava a 

começar a cantar e a publicar versões de músicas  

PLAYL IST  DO SHAWN QUANDO ESTÁ CASA

«WHY GEORG IA»  –  JOHN MAYER
« LOVE  YOURSE L F »  –  JUST IN  B I EBER
«MOVE  TOGETHER »  –  JAMES  BAY
«HEY  THERE  DE L I LAH»  –  P LA IN  WHI TE  T ’ S
« TH INK ING OUT  LOUD»  –  ED  SHEERAN
«HERE »  –  A L ESS IA  CARA
«THAT  SWEATER »  –  SCOTT  HE LMAN
«ONE AND ONLY»  –  ADE LE
«APOLOGIZE »  –  ONEREPUB L IC

— isto antes de alguma coisa se tornar viral —, ele ia à 

escola e as pessoas gozavam com ele. Mas tinha um grupo 

de amigos e familiares que o protegiam.» Claro que agora 

que Shawn é famoso, ninguém goza com ele por causa dos 

seus vídeos no Vine. Em apenas três anos, Shawn passou  

de adolescente entediado a superestrela sensacional.
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Nesta página: Shawn atua na tournée  

de Austin Mahone, em Washington,  

no dia 4 de agosto de 2014.

Ao lado, em cima: O Mendes Army 

(Exército Mendes) aguarda enquanto 

Shawn sai da gravação do popular 

programa televisivo matinal Live With 

Kelly And Michael, a 24 de julho de 2014.

Ao lado, em baixo: Shawn posa para  

uma «Shawnie» ou «Selfie com o Shawn» 

com uma fã no US Open de 2014,  

em Nova Iorque.
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Ao contrário dos seus ídolos, Shawn alcançou tudo isto sem uma 

atitude rebelde daquelas que fazem manchetes («Nunca vivi um 

escândalo, mas não sei se é porque sou perfeito ou simplesmente 

porque as pessoas ainda não se interessam o suficiente»).

Para Shawn, o seu encanto de rapaz de uma cidade pequena, 

as suas músicas melódicas e o seu rosto adorável são suficientes. 

«Lembro-me de que quando as pessoas começaram a saber quem 

eu era e as propostas das editoras começaram a chegar, as pessoas 

começaram a comportar-se de uma forma estranha perto de mim», 

recorda. «Mas agora, quando regresso, reagem bem. As pessoas que  

me rodeiam são verdadeiramente espantosas e são muito honestas  

comigo. Sobretudo porque não me tratam de forma diferente.  

E os meus pais são verdadeiramente espantosos. Adoro regressar  

a casa. Acho que o melhor é regressar a uma cidadezinha agradável 

e descontraída.» Para muitos dos seus fãs, Shawn Mendes é o Clark 

Kent do universo da pop: um rapaz de uma cidade pequena quando 

está em casa, um super-herói para o resto do mundo. 

«O meu pai sempre disse que 
eu sou uma alma torturada 
porque nunca estou 
satisfeito. Nunca sinto que 
mereço o que alcancei.» 
Shawn Mendes



 

>>10

O INICIO 
DE ALGO GRANDE
COM UM DOS ÍDOLOS  DE  SHAWN,  ED  SHEERAN,  A  FAZER  UMA PAUSA 
NA MÚS ICA  DESDE  2015 ,  HÁ  UMA GRANDE  LACUNA NO UN IVERSO 
POP  MASCUL INO QUE  PREC ISA  DE  SER  P REENCH IDA .  UM MÚS ICO 
SUPERTA LENTOSO QUE  DOMINA VÁR IOS  INSTRUMENTOS E  COM UM 
ROSTO BONITO — SHAWN ADEQUA -SE  NA PER FE IÇÃO,  NÃO ACHAS?

Nesta página: Os fãs no Jingle Ball 2014, 

da rádio Hot 99.5, tiveram o Shawn  

só para si, a 15 de dezembro de 2014.

Ao lado, em cima: Shawn e Meghan 

Trainor no Jingle Ball 2014, da 

iHeartRadio, no Madison Square Garden, 

a 12 de dezembro de 2014.

Ao lado, em baixo: Shawn sobe ao palco 

em Good Morning America, a 21 de agosto 

de 2014.

´
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Shawn começou a publicar uma série de versões de seis segundos  

de músicas dos One Direction, 5 Seconds of Summer, Justin Bieber e 

de muitos outros na plataforma de partilha de vídeos Vine, em 2013. 

Tinha aprendido a tocar guitarra apenas seis meses antes: «Acho que 

estava simplesmente aborrecido numa certa tarde de verão», recordou 

ele numa entrevista ao jornal local da sua cidade, «e decidi publicar 

um pequeno vídeo de mim a cantar e a tocar guitarra desafinado.» 

Este «momento de espontaneidade», como lhe chamou, viria a mudar 

a sua vida para sempre. «Cantar foi uma coisa que surgiu do nada,  

e a princípio eu era muito mau», disse Shawn acerca da origem 

misteriosa do seu talento. «Eu diria que só comecei a tornar-me  

bom cantor no ano passado!» Não acreditamos, Shawn!

«Juro, se forem ao YouTube e virem algumas das minhas primeiras  

versões, vão perceber que não era muito bom. Mas estava tão obcecado  

com isto e queria tanto ser bom, que me obriguei a perceber o que soava  

bem e o que soava mal», recorda Shawn. Numa questão de meses, 

Shawn rapidamente viu surgir mais de 200 mil fãs leais, agora 

conhecidos como Mendes Army. Em agosto de 2014, a busca de Shawn  

pela perfeição tinha-o tornado o terceiro músico mais seguido no Vine.  

O hashtag #shirtlessshawn, inspirado por uma série de selfies a exibir 

os seus abdominais musculados, também o ajudou, pelas razões óbvias!

Com as versões ainda um pouco desafinadas de Shawn a fazerem 

ondas na Internet, era apenas uma questão de tempo até ser 

descoberto. A sua grande oportunidade surgiu em 2014, quando  

o agente Andrew Gertler escreveu as palavras «Say Something»  

no Google, uma música que tinha acabado de ouvir no programa  

The Voice. A versão que Shawn tinha gravado desta música foi  

o primeiro resultado a aparecer. Andrew carregou na ligação.  

«Veem-se muitos artistas do YouTube que despendem muito tempo 

a editar as músicas, deixando-as a parecer fabricadas», recordou 

Andrew. «Mas a voz do Shawn era muito boa e muito diferente  

das de todas as outras pessoas que vemos a publicar versões.» 






