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TODOS TEMOS ALGO PARA PARTILHAR
Se acredita que todos merecemos uma segunda 
oportunidade, ajude-nos a oferecê-la a quem mais precisa.
Na CAIS tentamos, todos os dias, fazer a diferença.
Tentamos melhorar as condições de vida de cidadãos
marginalizados e em risco de exclusão social.
Tudo isto porque acreditamos que o trabalho é um meio 
de reinserção social por excelência, pelo que promovemos
a capacitação e empregabilidade de todos.

Ajude-nos a fazer a diferença!

* Números de 2020

53

519

4.097

Torne-se Asssociado da Associação CAIS! 
Os associados são parte integrante e indissociável da 
história da instituição, trazendo um valor adicional, 
imprescindível e inestimável enquanto complemento à 
intervenção que desenvolvemos junto de todos aqueles 
que diariamente acompanhamos.

Envie-nos um email para cais@cais.pt e escolha uma das 
seguintes opções:

Quota anual de 10€ (sem receber a revista)
Quota anual de 50€ (recebe mensalmente a revista na 
morada indicada)

ASSOCIADOS 

Inês Braizinha 
ines.braizinha@cais.pt
21 836 90 06

Faça da CAIS o seu projeto social!
O seu donativo em espécie ou em dinheiro 
é o que mantém viva esta associação.
Várias empresas já integram o Projeto Abrigo 

MECENAS 

As visitas de estudo às instalações dos centros CAIS 
de Lisboa e Porto são dirigidas às escolas e encaram uma 
oportunidade para que alunos e professores possam 
compreender melhor o papel social que todos
devemos assumir no combate à exclusão social.
Agende já a sua visita!

Centro Lisboa
Maria João Gomes
maria.gomes@cais.pt
21 836 90 00

Centro Porto
Nuno de Carmo
nuno.carmo@cais.pt
22 207 13 20

VISITAS DE ESTUDO 

Disponibilize o seu tempo, vontade e saber na 
(re)descoberta dos potenciais e competências dos 
nossos utentes, trabalhando diretamente com eles em 
atividades educativas e ocupacionais, bem como no 
apoio logístico da própria associação. 
Junte-se à nossa equipa, a CAIS precisa de si!

Centro Lisboa 
Maria João Gomes 
maria.gomes@cais.pt
21 836 90 00

Centro Porto
Fátima Lopes
fatima.lopes@cais.pt
22 207 13 21

VOLUNTÁRIOS 
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Por Sónia Araújo*
(Diretora convidada desta edição da Revista CAIS)

Editorial

A paixão da Dança
Falar ou exprimir por palavras o que se sente em relação a algo que 
se gosta tanto, como a dança, é, por natureza, uma tarefa injusta. Não 
me recordo do dia de início desta paixão, talvez porque exista desde 
que me conheço. Não tenho origens familiares ligadas a qualquer 
vertente artística, mas cedo tive esta tendência em vibrar com esta 
forma de expressão. 

No início, vendo todas as séries sobre dança, absorvendo livros e 
imagens e mais tarde vendo reportórios clássicos ao vivo! Sabia que 
gostava e isso era o bastante para pedir insistentemente aos meus 
pais que me inscrevessem numa escola de dança, na altura com 
menos de 9 anos. 

Esse desejo foi-me concedido, sempre conciliando com a escola. 
E nem a disciplina e exigência inerentes a este modo de vida me 
demoveram de continuar. Não vou dizer que não houve momentos 
de desilusão ou contrariedades, principalmente na fase de 
adolescência em que as solicitações são muitas e de vária ordem. 
Mas, a vontade de perseguir um sonho sempre foi maior.

Tantas vezes sacrificámos convívios, porque havia um espetáculo 
para ensaiar. Mas o saldo sempre foi positivo. Pouca gente tem 
noção que os bailarinos ensaiam durante meses determinada peça 
até estar pronta para apresentar ao público, e é um trabalho diário, 
tal como um atleta de alta competição. Habituamo-nos às dores 
físicas, aos horários exigentes e à rotina.

Mas a autossuperação é viciante. A dança, seja de forma profissional 
ou simplesmente amadora, proporciona um bem-estar físico e 
emocional inigualável. Seja em grupo ou individual, permite-nos 
uma integração imediata. São muitos os exemplos em que a dança 
foi um elemento agregador e conciliador de conflitos. Dançar é 
fazer parte de um grupo que se entreajuda, é trabalhar para um bem 
comum, é criar laços de amizade, de companheirismo.

Ao dançar, o bailarino aprende não só a ter uma consciência 
diferente do seu corpo, como a superar limites e, principalmente, 
a evadir-se num mundo criado por si, onde pode ser tudo o que 
desejar.

Não se é bailarino apenas porque se quer, mas porque se ama esta 
forma de se expressar com o corpo.

Este tema foi escolhido para esta edição não só porque se celebra 
o dia Mundial da Dança a 29 de abril, desde 1982, pelo Comité 
Internacional da Dança da UNESCO, com o objetivo de mostrar a 
sua universalidade, independentemente das barreiras políticas, 
culturais e éticas, mas porque ainda é uma profissão com pouco 
reconhecimento.

São longas as batalhas de bailarinos e coreógrafos, por uma carreira 
profissional com direitos e garantias ajustadas ao risco e curta 
duração inerente à profissão. São, normalmente, os primeiros a 
estar presentes nas mais variadas causas, mas será que serão os 
últimos a ser ajudados?

A arte, seja a dança, a música, o teatro, a expressão plástica, é 
essencial, é intrínseca ao crescimento humano. É uma linguagem 
universal, promotora de ideais como a liberdade de expressão e a 
igualdade de direitos.

“A dança é poesia com braços e pernas, é a matéria graciosa e 
terrível, animada, embelezada pelo movimento” como dizia Charles 
Baudelaire ou, ainda, como descrevia a bailarina Isadora Duncan 
(que tive a oportunidade de interpretar no palco): “Dançar é 
sentir,sentir é sofrer, sofrer é amar... Tu amas, sofres e sentes!”.

                                                             * Apresentadora de Televisão
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NÚMEROS

70.000 alunos e 5.000 profissionais são os números que refletem esta atividade cultural em 
Portugal. Plataforma das Escolas de Dança de Portugal

29 de abril é quando se comemora o dia mundial da Dança. A data foi criada em 1982 pelo Comité 
Internacional da Dança  da UNESCO.

500  é o número de escolas de dança existentes em Portugal.
Plataforma das Escolas de Dança de Portugal

1996 foi o ano em que surgiu o Andanças, Festival onde é possível aprender mais de 50 de estilos 
de dança diferentes e onde se promove a música e a dança popular enquanto meios privilegiados de 
aprendizagem e intercâmbio entre gerações, saberes e culturas. 
Festival Andanças

1977 foi o ano de estreia da Companhia Nacional de Bailado, que realizou o primeiro espetáculo 
a 5 de dezembro no Teatro Rivoli, no Porto.
Páginas Amarelas, agência de Marketing que analisou os dados de 7.500 clientes

1.265 foi o número de bailarinos federados  em 2018, em Portugal. 
IPDJ/ME, PORDATA
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Manuel das Neves

RETRATO DE UM VENDEDOR

Idade: 63 anos

Naturalidade: Lisboa

Zona de venda: 
Estrada de Benfica/
Avenida de Roma/
Centro Comercial 

Fonte Nova
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“Esta última vaga afetou-me 
mais do que a primeira”

Mais de um ano depois do início da pandemia 
provocada pela Covid-19, os vendedores da 
Revista CAIS continuam na luta para fazer 
chegar aos leitores a mais recente edição da 
revista. “Antes da pandemia vendia em média, 
por mês, mais de 300 exemplares. Agora vendo 
pouco mais de 200”, diz Manuel das Neves. 
Segundo ele, esta quebra nas vendas não se 
deu por trabalhar mais ou menos, mas sim pelo 
facto de que o estilo de vida mudou. “Continuo 
a vender aos meus clientes mais antigos, já que, 
com o equipamento de proteção as pessoas 
sentem-se à vontade quando as abordo. O que 
mudou foi o facto de muitos dos meus fregueses 
terem começado a trabalhar a partir de casa. Se 
não saem à rua já não passam pelos locais onde 
estou”, explica. O teletrabalho tem sido uma 
medida explorada para evitar a propagação da 
Covid-19. Como a revista é vendida em mão, isto 
tem trazido novos desafios, a quem faz disto o 

seu ganha-pão. “Esta última vaga afetou-me 
mais do que a primeira”, salienta Manuel das 
Neves, acrescentando: “Vender a revista foi e 
tem sido a minha salvação. Antes de começar 
a fazer isto andava na má vida e sem rumo. Ao 
entrar na Associação CAIS voltei a encontrar 
um caminho e a ter objetivos. Por isso, estas 
paragens por causa da Covid-19, que a meu ver 
são necessárias,  estão a afetar-me muito, em 
especial a mais recente”. Manuel das Neves 
faz parte do grupo de risco devido a problemas 
de insuficiência respiratória que padece. Por 
isso, tem estado fechado em casa, sempre que é 
decretado para o fazer. Contudo, espera poder 
continuar a retribuir, com vendas de revistas, 
o apoio – do qual está eternamente agradecido 
- que a Associação CAIS lhe continua a dar. 
“Quero vender a revista até conseguir andar”, 
afirma do alto dos seus 63 anos, acusando o 
desgaste provocado pelo tempo.
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“A dança junta pessoas”

A dança como fator de desenvolvimento 
pessoal e inclusão social

Fui bailarino até aos 35 anos e depois, por opção e 
porque tive essa oportunidade, passei a coreógrafo.

A vida de um bailarino é quase um sistema militar 
onde é exigida muita disciplina pessoal. De tal 
maneira que ninguém escolhe essa profissão só 
porque sim. Tem de haver uma grande vontade de se 
exprimir com o corpo, sem palavras, com movimento. 
Um bailado pode demorar muito tempo a ser 
apresentado ao público, se a obra tiver cerca de uma 
hora, pode levar 4 meses ou mais, de preparação e 
trabalho intensivo até ir para palco.

Como bailarino sentia-me realizado porque os 
bailarinos não são grandes pelas suas técnicas, mas 
sim, pela sua paixão, e eu sempre fui um apaixonado 
pela arte da dança.

Ao mudar e passar a coreógrafo, sinto, ainda mais, 
pontos tão importantes da dança como a criatividade, 
o convívio, a entreajuda e a partilha. A dança junta 
pessoas e faz delas seres incríveis!

Em todos estes anos de coreógrafo, onde trabalhei 
com bailarinos, atores, e mesmo pessoas sem arte, a 
sensação é sempre a mesma. No início, vem a dúvida 
se o resultado final terá ou não qualidade suficiente 
para ser apresentado. Foi aí que descobri a minha 
mais-valia como diretor de movimento, gerindo 
coreograficamente e mostrando que sempre que o 
prazer está presente, o final é feliz!

Um dos meus últimos trabalhos (de maior visibilidade 
sem ser em televisão) é a “Marcha da Santa Casa”. 
Este projeto tem a duração de três meses, onde 

trabalho com pessoas fantásticas de todas as idades 
desde os 16 aos 95 anos e com características muito 
diversas entre si.

Sabe-se, ou pelo menos eu sei, que dançar melhora 
o seu humor, cura tristezas e apaga dores, porque o 
prazer de mover em grupo ou a solo eleva-nos a um 
plano de descontração e de concentração em algo que 
não os nossos problemas do dia-a-dia.

No caso da “Marcha da Santa Casa”, esta é já uma 
marcha adorada por todos os apreciadores do desfile 
na Avenida da Liberdade com marcação certa a 12 de 
junho, véspera do dia de Santo António. Neste dia, eu 
sou um homem mais feliz porque sei que os meus 
54 “bailarinos” estão em êxtase, não só porque estão 
a dançar, mas porque estão a exibir a sua arte. Arte 
essa que trabalharam em conjunto para criar uma 
coreografia a ser apreciada por milhares de pessoas. 
Coreografia essa onde aprenderam a sentir o espaço, 
a partilhar o mesmo e coexistir numa mesma cena de 
exibição ou expressão.

Todos os dias destes ensaios se sente a alegria e 
vontade de lá estar, de se sentir importante, de fazer 
parte de um grupo, de uma família que tem como 
finalidade o bem-estar e a realização pessoal. O 
concretizar de um sonho!

E por isso, eu acredito e reforço: a dança junta pessoas 
e faz delas seres absolutamente incríveis!

1 TEMA, 2 PONTOS DE VISTA

Escolha de Sónia Araújo
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“Sabe-se, ou pelo menos eu sei, que dançar melhora o seu 
humor, cura tristezas e apaga dores, porque o prazer de mover 
em grupo ou a solo eleva-nos a um plano de descontração e de 
concentração em algo que não os nossos problemas do dia-a-dia.”

Paulo Jesus 
(Bailarino / Coreógrafo)



12   |    #269

1 TEMA, 2 PONTOS DE VISTA

“Numa sala de dança somos todos iguais”

A dança como fator de desenvolvimento 
pessoal e inclusão social

A dança é uma arte que sempre desenvolveu 
harmoniosamente o movimento do corpo quando 
estimulado por um ritmo; uma arte antiga 
existente em todas as culturas, que expressa a 
dinâmica corporal, seja de modo improvisado, seja 
numa coreografia. A energia de um indivíduo –
independentemente de ser mecânica, dura ou fluída – 
dá-nos pistas fortes sobre o seu tipo de personalidade, 
uma vez que a dança é um intercâmbio de emoções: 
emoções que estão dentro de nós e que temos de 
libertar, emoções que nos chegam quando dançamos. 
Tal intercâmbio pode dar origem a uma mudança 
pessoal devido à relação entre o corpo e a mente. E a 
transformação pode ocorrer também a nível social.

Praticar esta disciplina, independentemente de ser a 
nível profissional ou amador, traz muitos benefícios 
físicos e psíquicos, pois a dança proporciona uma 
descoberta constante do nosso corpo. Conhecer e 
controlar o nosso corpo é o primeiro impacto que 
esta atividade tem em nós quando a começamos 
a praticar. E descobrir que conseguimos fazer 
movimentos sincronizados é um momento de 
felicidade e bem-estar. Entre os benefícios corporais 
da dança encontram-se a melhoria do rendimento 
cardiorrespiratório e da circulação sanguínea, a 
perda de peso (para quem tem excesso), a tonificação 
muscular, a melhoria da elasticidade e da postura, 
bem como a maior consciência de coordenação e 
de movimento. A nível psicológico, dançar liberta 
tensões, desenvolve a autoconfiança, a sociabilidade 
e permite vencer a timidez. No começo da minha 
carreira, senti logo estes efeitos, em particular a 
libertação do stress e a sensação de relaxamento 
no final das aulas. E percebi que ao dançarmos, 
divertimo-nos e melhoramos a nossa qualidade de 
vida. 

Para além de potenciar o desenvolvimento pessoal, 
a dança pode ser uma ferramenta poderosa no 
combate à exclusão social. Há uns anos, tive o prazer 
de dirigir um projeto intitulado “Da rua para o palco”, 
que desencadeou a inclusão de jovens de contextos 
socialmente desfavorecidos no mundo da dança. 
Comecei por dar aulas em dez bairros sociais, com 
350 alunos inscritos, acabando por apresentar um 
espetáculo de dança no Teatro Maria Matos, que 
passou na RTP. O mesmo espetáculo foi também 
apresentado na Gulbenkian. Dez dos bailarinos que 
participaram nesta iniciativa (com muito empenho, 
disciplina e dedicação) progrediram de modo 
surpreendente e acabaram por tornar-se bailarinos 
profissionais. Tudo isso por fazerem parte de um 
projeto importante! “Da rua para o palco” demonstrou 
que esta prática tem o poder de unir as pessoas. Numa 
sala de dança somos todos iguais – não há classes 
sociais, raças ou religiões. Estamos todos juntos 
com um único objetivo: dançar! Esse objetivo pode 
proporcionar uma mudança de vida e, como tal, atuar 
como fator de inclusão social.

Embora implique sacrifício, independentemente 
de ser praticada a nível profissional ou amador, esta 
forma de arte antiga deixa maravilhados aqueles que a 
contemplam e é, sem dúvida nenhuma, uma disciplina 
que faz bem ao corpo e à alma. John Dryden escreveu 
que “a dança é a poesia dos pés”. Eu atrevo-me a 
afirmar que a dança é a poesia de todo o corpo. Por 
isso, por que não começarem a escrever poesia com 
o vosso corpo? Libertem-se! Descobrirão emoções 
ainda desconhecidas. Poderão encontrar uma 
verdadeira paixão, ou até um caminho profissional. 
Nunca se sabe.

Escolha de Sónia Araújo
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“John Dryden escreveu que ´a dança é a poesia dos pés’. Eu atrevo-me 
a afirmar que a dança é a poesia de todo o corpo. Por isso, por que 
não começarem a escrever poesia com o vosso corpo? Libertem-se! 
Descobrirão emoções ainda desconhecidas. Poderão encontrar uma 
verdadeira paixão, ou até um caminho profissional. Nunca se sabe.”

Marco De Camillis
(Bailarino / Coreógrafo)



14   |    #269

SALVAR O MUNDO — NACIONAL

Integração social de crianças e jovens maioritariamente de origem ou 
descendência africana, provenientes de meios socioeconómicos desfavoráveis, 
tem sido a missão da Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal. O seu 
trabalho e as estratégias utilizadas têm-se baseado, sobretudo, na valorização 
das origens culturais, respeito pelo outro e tolerância, valorização das artes 
na inclusão de jovens e crianças desfavorecidas, e valorização do trabalho de 
autoestima de jovens afrodescendentes.

A Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal 
(BYP) é uma instituição sem fins lucrativos fundada 
em 1996 com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. É 
detentora do estatuto de utilidade pública e reconhecida 
pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM) 
como Associação Representativa dos Imigrantes e seus 
Descendentes. Desde a sua fundação, a Batoto Yetu, 
que significa “as nossas crianças” em Suaíli, ajudou a 
incluir pelas artes cerca de 1400 bailarinos e músicos, 
realizando mais de 450 atuações em palcos nacionais e 
internacionais (Angola, Cabo Verde, Espanha, Estados 
Unidos, Itália, Reino Unido, Senegal), a par de atuações em 
programas televisivos. A sua missão e o seu foco incidem, 
sobretudo, sobre os jovens e crianças interessados na 
cultura africana, provenientes de meios económicos mais 
ou menos desfavoráveis. Para a associação é importante, 
independentemente das condições económicas e sociais 
de cada pessoa, o (re)conhecimento e valorização das suas 
raízes culturais, como fator essencial para a consolidação 
da sua autoestima e sentimento de pertença. 
Atenta às necessidades do seu público-alvo, a Batoto 
Yetu tem apostado numa educação não-formal. Um 
conceito que tem crescido nos últimos anos e que 
promove o desenvolvimento de competências e valores, 
através de um processo educacional que não segue os 
padrões “normais” da educação formal. Neste sentido, 
estão a fazer um trabalho exemplar no domínio da 
inclusão através da arte e de iniciativas de organização 
comunitária e promoção da cidadania.

Viver a multiculturalidade 
Com a globalização, as sociedades são cada vez mais 
multiculturais, abrigando no mesmo território povos de 
origens culturais distintas entre si. É do senso comum 
– ou deveria ser – que as relações que se estabelecem 
podem ser de aceitação e tolerância ou de conflito e 
rejeição. A Batoto Yetu tem consciência desta realidade, 
e por isso contribui para que as crianças e jovens que 
apoia se tornem líderes confiantes e responsáveis no 
futuro e se posicionem do ponto de vista sociocultural 
na sociedade onde vivem, contribuindo para um país 
mais intercultural, cosmopolita e tolerante. Com cerca 
de 907 sócios, sendo a grande maioria crianças, jovens 
e seus familiares que acedem e frequentam o espaço 
da Associação no âmbito das várias atividades, a Batoto 
Yetu promove exemplarmente a diversidade cultural, 
valorizando as diferenças para a construção de uma 
comunidade mais tolerante. 
Com um espaço público multicultural, os cidadãos 
experienciam novas vivências que, por sua vez, 
permitem que a integração seja um processo mais ágil, 
pois há uma construção para o desenvolvimento do 
homem como ser único. Desta convivência advém uma 
maior compreensão e um aumento da consciência 
dos benefícios de se interagir com diferentes povos, 
culturas ou religiões. Todos diferentes mas todos iguais, 
especialmente nos direitos e liberdades.

Escolha de Sónia Araújo
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SALVAR O MUNDO — INTERNACIONAL

Ao longo da sua existência, a Associação Fernanda Bianchini - Cia Ballet de Cegos 
tem sido sempre fiel ao seu principal objetivo, que consiste em transformar a vida 
de pessoas com diferentes tipos de deficiência e de todas as classes sociais, através 
da arte e da dança. É um projeto de inclusão social na verdadeira aceção da palavra.

A Inclusão é definida por muitos autores como um processo que 
visa apoiar a educação para todos e para cada criança no Mundo. 
Esta ideia implica encarar a escola ou outros locais, como a 
Associação Fernanda Bianchini - Cia Ballet de Cegos (AFB), 
como um espaço onde todas as crianças e jovens têm lugar para 
aprender e adquirir conhecimento e para se desenvolverem 
enquanto pessoas. Foi com esta visão que Fernanda Bianchini 
fundou esta instituição. “Eu quero que elas sejam aplaudidas 
por sua disciplina, por seu talento e por dançarem com 
qualidade, como artistas e não porque não enxergam da mesma 
forma do que nós... Aqui não tem deficientes visuais indefesas 
recebendo caridade, aqui tem bailarinas profissionais que 
aprendem e também ensinam”, afirma. O projeto ganhou vida 
há quase 30 anos, mais precisamente em 1995. Na altura juntou 
cerca de 10 alunos e tornou-se numa metodologia pioneira 
para o ensino da dança e referência mundial tendo em conta o 
seu valor artístico e inclusivo. 
Pelo seu espaço já passaram mais 1.000 pessoas que 
transformaram as suas vidas. A AFB tem neste momento mais 
de 300 alunos de diferentes idades, sendo que a maioria são 
deficientes visuais. A integração social de deficientes visuais 
por meio da dança, principalmente do ballet, como uma 
atividade extracurricular, é a principal missão da entidade.

 Inclusão que realmente inclui
Sediada na Vila Mariana, zona sul da cidade de São Paulo, Brasil, 
a AFB já atuou com o seu grupo de bailarinos em espetáculos e 
apresentações em diferentes partes do mundo, nomeadamente 
na Argentina, Inglaterra, Alemanha e nos Estados Unidos da 

América. Atualmente, para além de Ballet Clássico, a escola 
oferece aulas gratuitas de Sapateado, Dança de Salão, Expressão 
Corporal, Danças para a terceira idade e Teatro, com a formação 
de turmas de estimulação precoce para quem nasce com a 
deficiência. 
Para os especialistas, uma criança com deficiência deve 
começar o mais cedo possível o seu processo de educação, não 
deve esperar pela dita idade escolar (6 anos, no caso de Portugal). 
A inclusão implica o reconhecimento desta realidade. Com 13 
professores de dança a lecionarem, entre eles as professoras 
deficientes visuais Geyza Pereira da Silva e Verónica Batista, 
formadas na própria entidade, a AFB demonstra o que é 
realmente incluir. Pensando sempre no outro e com o intuito 
de poder ajudar mais pessoas, a instituição está a desenvolver 
metodologias de ensino para ministrar aulas de Ballet Clássico 
a pessoas em cadeiras de rodas. 
Com uma visão cada vez mais ampla e, sobretudo, sempre 
inclusiva, a AFB vive de doações de pessoas, empresas e de 
apresentações motivacionais, defendendo permanentemente 
o lema de Fernanda Bianchini: “Uma bailarina deve sempre 
olhar para as estrelas, ainda que não as enxergue”. 
Presentemente dão aulas a 336 alunos gratuitamente, com 
idades compreendidas entre os três anos até à terceira idade, 
e as vagas encontram-se assim distribuídas: 60 por cento a 
deficientes visuais, 30 por cento a deficientes de outros tipos 
(motor, mental e síndromes) e 10 por cento a alunos sem 
deficiência, para exercitarem a inclusão inversa.

Escolha de Sónia Araújo
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REPORTAGEM

Por Nuno Manuel Dias 

Em ensaio, Sara Rebolo e Bernardo Graça 
do elenco da Cia. Dançando com a Diferença

© Júlio Silva Castro
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Dança com todos
Procurando ir ao encontro de todos, mesmo daqueles que, por algum 
tipo de deficiência, julgavam não ser possível dançar, a Dança reve-
la-se uma Arte potencialmente inclusiva. Em Portugal, vários pro-
jetos de cariz social, conduzidos por bailarinos e coreógrafos, são 
disso um excelente exemplo

Escolha de Sónia Araújo
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Inclusão social é um conceito usado de forma bastante 
genérica e pode ocorrer em diferentes contextos e 
áreas. Uma boa parte dos especialistas defende que 
é o conjunto de ações que garante a participação 
igualitária de todos, sem exceção, na sociedade. Neste 
sentido, a Dança, como manifestação artística, tem 
procurado ser inclusiva. E os profissionais têm levado 
a arte ao encontro de todos, mesmo daqueles que, por 
algum tipo de deficiência, julgavam não ser possível 
dançar.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 
– Agenda 2030), aprovados por unanimidade por 193 
Estados-membros das Nações Unidas, visam resolver as 
necessidades das pessoas, tanto nos países desenvolvidos 
como nos países em vias de desenvolvimento, enfatizando 
que ninguém deve ser deixado para trás. Em termos teóricos, 
tem havido cada vez mais nas sociedades uma crescente 
preocupação relacionada com a inclusão social, muito 
embora, na prática, os resultados demorem a aparecer. 
Este conceito defende que independentemente da classe 
social, condição física, educação, género, orientação sexual, 
etnia, entre outros aspetos, todas as pessoas devem ter 
igualdade de oportunidades, de direitos e de respeito. Cabe 
à sociedade estar preparada para receber todos os cidadãos.

Quebrar barreiras

A Dança, como Arte, tem procurado ir ao encontro de 
uma educação inclusiva, valorizando a visão dos ODS. “A 
Dança tem o papel de quebrar barreiras do preconceito 
e torna as pessoas mais confiantes, sendo uma enorme 
ferramenta de comunicação universal”, começa por dizer 
Rita Spider, bailarina e coreógrafa de renome nacional e 
internacional. Com uma vasta experiência, onde se salienta 
a participação em programas de talentos, como o “Achas 
que sabes dançar?”, a presença na equipa do Cirque du 
Soleil ou como coreógrafa do musical ‘Chicago’, versão 
portuguesa, afirma que a Dança é inclusiva. “Existem 
imensas escolas artísticas de inclusão social pelo mundo 
fora. Eu própria visitei e trabalhei em algumas. A Dança, 
tal como a maior parte das Artes, não escolhe estereótipos, 
nem classes sociais, é aberta a todos, ou pelo menos deveria 
ser”, salienta. 
A educação inclusiva e a oportunidade de aprendizagem 
é um dos pontos que as Nações Unidas defendem, assim 
como o emprego pleno, produtivo e de igual remuneração 
ou a capacitação e a inclusão social. Rita Spider, tendo 
em conta estes pontos, destaca que “em situações sociais 
ou económicas vulneráveis, muitos jovens encontram 
carreira artística na Dança, na esperança de independência 
financeira, por vezes mesmo em projetos sociais nas suas 
próprias comunidades”. Em Portugal são vários os projetos 
de Dança como arte inclusiva.

Coreografia HAPPY ISLAND de 
La Ribot, Em cena, Sofia Marote

© Carlos Fernandes
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Dançando com a Diferença

A Dançando com a Diferença surgiu no prosseguimento de 
um projeto-piloto que teve início no ano de 2001, quando 
Henrique Amoedo foi convidado pelo Governo Regional 
para implementar na Região Autónoma da Madeira 
iniciativas no âmbito da Dança Inclusiva. Depois de um 
período de formação inicial, pessoas com e sem deficiência 
integraram o elenco da coreografia “9x9”, da sua autoria, 
que foi a primeira do repertório daquela que, mais tarde, se 
tornaria na Companhia Dançando com a Diferença. 
“A inclusão, só por si já, é um processo natural das sociedades. 
Com o seu desenvolvimento surge a necessidade de achar 
um espaço de existência e colaboração que seja capaz de 
diluir as diferenças existentes naquilo que compreendemos 
ser uma estrutura social, nunca pondo em causa as 
limitações existentes, mas sim achando mecanismos que 
tornem o processo inclusivo mais eficiente”, referem os 
elementos que compõem a companhia. Em 2007, devido 
ao seu crescimento, surgiu a necessidade da constituição 
de uma entidade jurídica própria para gerir o referido 

projeto e a disseminação do conceito e a filosofia da Dança 
Inclusiva proposta por Amoedo. Deste então, todas as 
ações desenvolvem-se através duma associação cultural, 
sem fins lucrativos e de utilidade pública. “Num todo, a 
inclusão surge no nosso trabalho porque todos nós temos 
o nosso lugar, independentemente das nossas limitações 
físicas, cognitivas, de raça, género e orientação sexual. 
Acreditamos que devemos viver num espaço aberto, onde 
a noção de humanidade não seja regida por um padrão 
que imponha a exclusão daqueles que não se encaixam 
num dogma comportamental ou físico preconcebido”, 
destacam, acrescentando que no Dançando com a 
Diferença buscam, através do seu trabalho, “facilitar na 
concretização desses mecanismos de inclusão que diluem 
as nossas diferenças e que pouco a pouco criam novos 
espaços onde a nossa presença seja mais regular”. Esses 
mecanismos, salientam, surgem através da apresentação 
dos seus espetáculos, projetos para a comunidade, 
workshops, projetos educativos e sociais. O maior desejo da 
companhia é voltar a pisar diferentes palcos pelo mundo.

Coreografia HAPPY ISLAND de La Ribot. 
Em cena, Joana Caetano e Maria João Pereira

© Carlos Fernandes
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Dance 21+

Foram experiências anteriores, que tiveram com outras 
Companhias e Fundações, cujo trabalho principal era a 
deficiência, que os levou à identificação com a inclusão. 
Aliada à vontade de explorar ainda mais a forma, o conteúdo 
e a criação de espetáculos, a Associação Armazém Aério 
(Academia &Companhia de Novo Circo) fez surgir a 
companhia Dance 21+ com o grande desafio de unir Dança, 
Circo e Pessoas portadoras de deficiência. Primando pela 
qualidade e profissionalismo, resolveram criar projetos de 
inclusão social para mostrar a “capacidade do ser humano 
num todo” – e não a sua incapacidade – e reafirmar o 
valor das artes como fator de inclusão. “É importante não 
resumir as pessoas pelo que elas são, ou pelo que fazem, 
somos sempre mais, daí o sinal (+) no nosso nome. É um 
sinal aditivo à adquirir, nunca a dividir, sempre a somar”, 
explica o coreógrafo Edson Carvalho, salientando: “A 

Arte é inclusiva e serve para abrir a porta dos olhos de 
quem só vê a limitação das pessoas com deficiência, daí 
a sua importância, para tirar o estigma da visão sobre a 
incapacidade e da limitação que todos, de alguma forma, 
podem ter, sobre os mais ‘frágeis’. Temos que reverter 
esse ‘olhar’”. Com vários projetos em carteira, como 
a construção de um novo espetáculo e a colaboração 
com outras companhias e artistas, o Armazém Aério 
tem mantido a prática no ensino online. Estão também a 
concorrer a projetos estatais. Para já, o que mais querem é 
regressar ao palco e que o público os veja. “Ansiamos por 
uma volta em breve e que sejamos aceites como somos que 
nos olhem e vejam como iguais”, diz Edson Carvalho.

“A Arte é inclusiva e serve para abrir a porta dos olhos de 
quem só vê a limitação das pessoas com deficiência, daí a sua 
importância, para tirar o estigma da visão sobre a incapaci-
dade e da limitação que todos, de alguma forma, podem ter, 
sobre os mais ‘frágeis’. Temos que reverter esse ‘olhar’.

Edson Carvalho (Coreógrafo - companhia Dance 21+)

Todo o elenco da coreografia SAFE de Henrique 
Amoedo, uma coprodução com o Teatro Municipal 

Baltazar Dias (Funchal)

© Júlio Silva Castro
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Projeto Pirueta 
O projeto Pirueta faz parte da VO.U.- Associação de 
Voluntariado Universitário, composta maioritariamente 
por voluntários estudantes da Universidade do Porto. VO.U. 
e, consequentemente, o Projeto Pirueta, tem por objetivo a 
promoção de ações de carácter social, científico, educativo, 
desportivo, cultural, ambiental, de defesa dos Direitos do 
Homem e dos Direitos dos Animais. Composto pela vertente 
Júnior e a vertente Sénior, o Pirueta consiste em dar aulas 
de Dança tanto a crianças e jovens como à população idosa, 
semanalmente, em instituições como casas de acolhimento, 
lares, centros de dia e ATL. “Voluntárias pertencentes à 
associação que partilhavam o gosto pela Dança decidiram 
propor a abertura de um projeto que juntasse o gosto pela 
Dança com a partilha com quem não teria possibilidade 
de pagar aulas extracurriculares deste género”, referem 
Daniela Martins, Joana Loureiro e Catarina Figueiredo 
coordenadoras do projeto. 
Foi em 2010, com a vertente júnior, que permitia que as 
crianças institucionalizadas pudessem “expressar-se de 

formas mais saudáveis e enriquecedoras, contribuindo 
para o seu crescimento e formação enquanto aprendiam 
novas formas de libertarem as suas emoções e de serem 
felizes”, que surgiu o Pirueta. “Mais tarde, em 2015, aliado 
à ideia da Dança enquanto instrumento de socialização e 
contribuição nas comunidades, nasceu a vertente Sénior, 
que pretendia lutar contra o isolamento da população 
idosa e promover um envelhecimento ativo”, explicam 
as coordenadoras. Esta vertente pretendia promover, 
igualmente, a partilha de experiências e socialização e a 
criação de laços afetivos entre todos os intervenientes. 
O Pirueta está intimamente ligado ao VO.U., que surgiu 
através de um grupo de jovens universitários do Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) que queriam 
mudar o mundo. Reuniam-se nos tempos livres e pensaram 
como podiam ajudar a sua comunidade e marcar a diferença 
levando o voluntariado onde realmente fosse preciso. 
“Acreditamos que estes projetos, que promovem melhores 
comunidades, criam um mundo melhor”, enfatizam.

“Mais tarde, em 2015, aliado à ideia da Dança enquanto instru-
mento de socialização e contribuição nas comunidades, nasceu 
a vertente Sénior, que pretendia lutar contra o isolamento da 
população idosa e promover um envelhecimento ativo.”

Daniela Martins, Joana Loureiro e Catarina Figueiredo (Coordenado-
ras do projeto Pirueta) 

© Pedro MB Gonçalves
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A_ju_Dança

A_ju_Dança é um projeto criado em 2006, cujo intuito é 
promover a Dança Inclusiva, através do desenvolvimento e 
organização de espetáculos. É o resultado da fusão entre as 
razões profissionais e a paixão, tendo por base o desafio de um 
portador de paralisia cerebral para dançar: “Danço porque 
me exprimo apesar do meu corpo”, explica Paulo Magalhães, 
diretor artístico do projeto. A experiência acumulada 
ao longo dos anos (desde 1998) levou-o a expandir o seu 
conhecimento dedicando o seu tempo a estudar Dança na 
deficiência. 

“A Dança Inclusiva centra-se principalmente na capacidade 
e não na limitação, e proporciona a todos os participantes 
iguais condições para desenvolver as suas potencialidades 
e criar possibilidades expressivas para que se sintam 
integrados, seja em si ou no grupo, experimentando-se e 
vivenciando o outro, criando movimento e coreografias em 
pares e em grupos”, diz. 
Para além dos benefícios psicomotores, cognitivos, 
emocionais e socioculturais inerentes a esta forma de arte, 
a Dança para pessoas com necessidades especiais pode ser 
uma “forte aliada da inclusão social, sobretudo quando 
vivida em espaços onde a diversidade humana é a principal 
característica” 

“A Arte reunifica a visão ideal de vida”
“A inclusão não é algo que esteja primordialmente ligado à
Dança, é algo que surge no caminho e usufrui da exposição
que o nosso trabalho artístico tem para se desenvolver e
abrir novos caminhos não só para as pessoas com deficiência
ligadas às artes, mas também para aqueles que levam a
sua vida fora dos palcos”, realça a companhia Dançando
com a Diferença, acrescentando: “Com o objeto artístico
surge o questionamento, e quando confrontamos o público
com os nossos espetáculos, o que surge é esse mesmo
questionamento: Quem são aqueles intérpretes? Como

fazem eles aquilo? Quem são eles fora do palco? E, neste
processo de busca de respostas, iniciamos um caminho
que nos leva à compreensão das diferentes realidades e os
seus limites, iniciando um processo coletivo de inclusão e
humanização das sociedades”.
Para Edson Carvalho, a Dança permite o “cruzamento de
linguagem e pessoas, permite o acesso ao palco para as
pessoas com deficiência e permite que o público veja uma
criação independente de quem a executa, sem estigmas”.

“A linguagem da Dança é ampla e sem limites na sua
abordagem, uma pessoa em cadeira de rodas, por si, só
tem um símbolo e significado muito forte. O movimento
do corpo ou parte dele tem o seu código a ser traduzido e
descodificado pelo público. Daí a Dança como inclusão,
como objeto de arte, o público deve e pode apreciá-la sem
distinção ao executante”, afirma.
Para o coreógrafo, o intérprete no palco é um “ator” da
obra – se é ou não é deficiente, não importa. Ter acesso
a estes espetáculos é importante no processo inclusivo.
“A capacidade e o talento humano são muito maior que
o preconceito e a Arte reunifica a visão ideal de vida”, diz
Edson Carvalho. “A Dança pode contribuir para a inclusão
social porque não implica pré- requisito, não implica que se
pertença a uma determinada classe social ou se tenha certas
características. Todos têm capacidade para o fazer se assim
pretenderem e, muitas vezes (assistimos a isso nas aulas),
até os mais resistentes acabam por ceder”, acrescentam as
coordenadoras do projeto Pirueta, antes de concluir: “É um
momento de partilha que apenas exige conexão da música
à alma, e para isso basta estar vivo. É o único requisito e essa
é a magia de dançar e poder levar a Dança a quem pode
precisar dela para se libertar dos problemas que vivencia
diariamente”

“A Dança tem o papel de quebrar barreiras do preconceito e 
torna as pessoas mais confiantes, sendo uma enorme ferra-
menta de comunicação universal.”

Rita Spider (Bailarina e coreógrafa)

“A Dança Inclusiva centra-se principalmente na capacidade e não na limitação, 
e proporciona a todos os participantes iguais condições para desenvolver as suas 
potencialidades e criar possibilidades expressivas para que se sintam integra-
dos, seja em si ou no grupo, experimentando-se e vivenciando o outro, criando 
movimento e coreografias em pares e em grupos.”

Paulo Magalhães (Diretor Artístico do projeto A_ju_Dança)
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Química e Dança 

A Dança tem uma capacidade mágica de reunir pessoas 
dos mais diversos contextos culturais. Bruno Sebastião 
Rodrigues é um exemplo. Fruto do acaso tornou-se bailarino 
e coreógrafo. 
Cresceu numa família de classe média trabalhadora do 
terceiro setor que não cultivava a cultura. “Após ingressar 
no curso de Engenharia Química, todos os dias viajava 
de autocarro entre Mafra e a universidade e fui fazendo 
amizades. Uma dessas amigas desafia-me a experimentar 
uma aula de dança contemporânea, antes disso a minha 
pista e o meu estúdio eram as discotecas. Aceitei o desafio, 
entrei no estúdio e percebi desde esse momento que tudo 
estava a mudar e que aquele era o meu lugar”, conta. 
Seguiu com os estudos de Química (que concluiu) em 
paralelo e com a Dança, até que surgiu uma oportunidade. 
“Um dos bailarinos de uma peça da companhia com a qual 
trabalhava, a um mês da estreia tem de abandonar o projeto 
e eu, ainda aprendiz mas ávido, estava mesmo ali perto. A 3 
de dezembro de 2003 foi a minha estreia como bailarino. O 
projeto era um espetáculo de dança inclusiva, uma parceria 
entre uma instituição de apoio a pessoas com deficiência e 
uma companhia profissional de dança”, relembra Bruno 
Sebastião Rodrigues.
 Atualmente, faz parte da CiM - companhia de dança, onde 
exerce as funções artísticas de bailarino e coreógrafo, a 
coordenação artística e pedagógica. A CiM é uma estrutura 
profissional de dança sediada em Lisboa, criada em 2007 por 
Ana Rita Barata, diretora artística da companhia, que envolve 
cerca de 15 profissionais das artes, com e sem deficiência. “A 
dança tem esta capacidade linda de unir todos simplesmente 
porque todos que aqui estamos agora a escrever e a ler isto 
estamos vivos. Se estamos vivos dançamos”, conclui Bruno 
Rodrigues.
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AGENDA CULTURAL

Livro

O Código das Mentes Extraordinárias 

Vishen Lakhiani

A leitura traz diversos benefícios à nossa vida. No momento, 
em que mundo enfrenta há mais de um ano um problema 
grave de saúde pública, que tem obrigado as pessoas a estar 
em casa, um livro é um bom escape. Seja por distração 
ou por nos ajudar a aprender algo novo. “O Código das 
Mentes Extraordinárias” faz-nos sonhar. Aprenda a pensar 
como as mentes mais extraordinárias do nosso tempo – a 
ser genuinamente irreverente. Questione o mundo que 
o rodeia e crie novas leis para poder viver segundo os 
seus próprios ideais de amor, educação, espiritualidade, 
trabalho e felicidade, sem se preocupar com o que os 
outros esperam de si. O livro é um guia que o vai ajudar a 
criar uma nova e melhor versão de si próprio, e a encontrar 
os princípios de vida que verdadeiramente o preenchem e 
fazem feliz. Vishen Lakhiani é uma das personalidades mais 
importantes da atualidade na área do desenvolvimento 
pessoal.

Álbum 

Ao Vivo no Atlântico - 25 Anos

Resistência 

São quase três décadas reunidas com algumas das músicas 
mais marcantes e conhecidas no panorama nacional, que, 
ao longo de várias gerações, continuam a ter sucesso. A 
Resistência, nesta festa de 25 anos, regressou a canções 
que já são autênticos hinos: “Não Sou o Único”, “Nasce 
Selvagem”, “A Noite” ou “Amanhã é Sempre Longe 
Demais”, “Fado”, “Sete Naves”, “Timor” ou “Circo de Feras”, 
mas também “Se Te Amo”, “Traz Outro Amigo Também”, 
“Só no Mar” ou “A Gente Vai Continuar”, são disso 
exemplo. Estas criações são fruto de nomes incontornáveis 
da música portuguesa como os Xutos & Pontapés, Delfins, 
Sitiados, Rádio Macau, GNR ou Heróis do Mar e Jorge Palma 
ou o eterno Zeca Afonso.
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Série

Lupin

Netflix

“Lupin” estreou a 8 de janeiro de 2021 na Netflix – 
plataforma de streaming – e rapidamente se tornou um 
fenómeno internacional de sucesso. São já mais de 80 
milhões de pessoas, em todo mundo, que ficaram fãs da 
série, que tem batido vários recordes. Inspirado pelas 
aventuras de Arsène Lupin, o ladrão de casaca, Assane Diop 
está decidido a vingar o pai por uma injustiça cometida por 
uma família abastada. Na adolescência, a sua vida sofreu 
uma reviravolta radical quando o seu pai morre após ser 
acusado de um crime que não cometeu. Vinte e cinco anos 
depois, encarna a personagem “Arsène Lupin, o Ladrão 
de Casaca” para trazer justiça à sua família. Esta série 
francesa, um original Netflix, está recheada de mistério 
e suspense, com alguma diversão à mistura. Com apenas 
cinco episódios na primeira parte, os fãs anseiam pela 
continuação da história. A segunda parte está prevista sair 
este verão. Até lá, quem não viu, pode assistir na Netflix a 
esta série que, para já, é considerada a revelação do ano. 

Visita

Um percurso pelo MUHNAC em 360º

Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência

Quer seja pelo facto de os espaços culturais estarem 
encerrados ou por muitas pessoas ainda terem algum 
receio de se deslocarem aos espaços físicos, a cultura como 
tantas outras áreas tiveram de se reinventar, face à nova 
realidade provocada pela Covid-19. O Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência apresenta o seu novo site 
interativo através de tecnologia 360º HDR, permitindo 
que remotamente as pessoas possam apreciar a sua oferta. 
Na visita é possível navegar de forma interativa através 
dos espaços e aceder a informações sobre exposições 
presentes no MUHNAC e a sua história. O tour tem início 
na Rua da Escola Politécnica onde terá acesso ao átrio de 
entrada do Museu e neste começa o percurso pela história: 
o último grande laboratório do seculo XIX, o Laboratorio 
Chimico, passando pelo magnífico Amphiteatro Chimico 
e pela Reserva Visitável onde pode ver as coleções de 
química. Após a visita ao Claustro, no piso 1 pode visitar a 
exposição Memória da Politécnica e a Exposição Coleções 
de Naturalista, na Sala da Baleia.
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NARRATIVA FOTOGRÁFICA

Fotos: André Brito

Irão
Escolha de Sónia Araújo
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Mulher Contemporânea

“Estes trabalhos representam a minha forma de ver e representar a mulher 
contemporânea. Um corpo forte, dinâmico, sem perder a sua sensualidade 
natural, mas longe da fragilidade com que era ´pintada´ nos tempos antigos.”

                                                                                                                                          André Brito
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BIO

Nascido no Porto em 1972, a fotografia entrou cedo na sua vida através da paixão que o seu 
pai tinha pelas câmaras. Aos 7 anos, André Brito teve a sua primeira câmara, com a qual 
fotografava as motas dos turistas que chegavam ao nosso Algarve nos finais dos anos 70 
do século passado. A evolução foi gradual, passando por vários temas, desde a fotografia 
“de rua” à fotografia subaquática e, mais tarde, a paixão pela fotografia do corpo humano.
No final do ano de 2008 abandona a sua profissão para se tornar profissional na área da 
fotografia de Moda, mantendo sempre a par o desenvolvimento de imagens sobre o corpo 
humano como trabalho pessoal, algumas das quais são aqui apresentadas.
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P A S S A T E M P O S

Veja se Sabe

1 - Doença que ataca a língua das aves

gosmamachio lencose

2 - Cume elevado de um monte Homero

visopicoto coruto

3  - Animal favorito de Zeus (Mit.)

águiamocho estrige

Solução: 1- gosma. 2- picoto. 3- águia

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS: 1- Máquina tipográfica de imprimir. Encolerizar. 
2- Espécie de veado. Projeção de um futuro ideal. 3- Rio da 
Roménia. Imposto sobre o Valor Acrescentado (abrev.). 
4- Vendedora ambulante de peixe. Comediante. 5- Deusa da 
guerra, da sabedoria e das artes (Mit.grega). Doutor (abrev.). 
6- Prata (s.q.). Pequena chave, empregada como sinal ortográfico. 
7-Nome vulgar de várias espécies de insetos cujas larvas 
provocam grandes desgastes nas peles,lãs, tapetes etc. Obras 
Públicas (abrev.). 8- Pouco elegante ou de mau gosto. 9- Língua 
faladana Idade Média no Sul de França. Passa de dentro para 
fora. Lavrar. 10-Cada uma das divisões de uma casa. Ceder 
gratuitamente. 11- Estabelecimento de caridade para albergar 
pessoas necessitadas. Domesticar.

VERTICAIS: 1- Método de verificar uma operação aritmética. 
Permuta. 2- Fazer o relato de. Tira de pano que cinge a cintura em 
certas peças do vestuário. 3- Passar para as mãos de alguém.
Quarta corda do rabecão. 4- Lantano (s.q.). Prefixo designativo 
de intensidade. Astro considerado como centro de um sistema 
planetário. 5- Incompleto. 6- Fruto da videira. Curso de
água. 7- Fruto da ateira. 8- Sacerdotisa de Hera, amada por Zeus 
(Mit.).Letrado cuja profissão é a de alegar o direito no foro. 9- 
República Portuguesa (abrev.). Subiram (servindo-se das mãos e 
dos pés). 10- Ave palmípede frequente na costa portuguesa. Pedra 
de altar. 11- Rádio (s.q.). Recuperar.

Solução

HORIZONTAIS: 1- Prelo. Airar. 2- Rena. Utopia. 3- Olt. IVA. 4- Varina. Ator. 
5- Atena. Dr. 6- Ag.Chaveta. 7- Traça. OP. 8- Brega. 9- Oc. Sai. Arar. 10- Có-
modo. Dar. 11- Asilo. Domar.
VERTICAIS: 1- Prova. Troca. 2- Relatar. Cós. 3- Entregar. Mi. 4- La. In. Sol. 
5- Inacabado. 6- Uva.Rio. 7- Ata. 8- Io. Advogado. 9- RP. Treparam. 10- Airo. 
Ara. 11- Ra. Reaver.
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HISTÓRIA DE VIDA 

Por Nuno Manuel Dias

Vítor Reis
52 anos

Vítor Reis emigrou com os pais para a Alemanha em criança, quando ainda mal conseguia andar. 
Uma decisão viria a afetar a sua vida quando, passados quase 10 anos, regressaria a Portugal. 
Depois de ter aprendido alemão teve dificuldade em perceber o português na escola, o que fez com 
que reprovasse alguns anos. Isto levou a que os pais o aconselhassem a procurar trabalho. Durante 
12 anos esteve ligado a uma empresa. Quando saiu começaram a surgir os problemas e sua vida 
tomou um rumo não desejado. Foi durante este período atribulado, que durou vários anos, que 
na Santa Casa da Misericórdia o aconselharam a ir à Associação CAIS, para que esta o ajudasse a 
encontrar emprego. Conseguiu arranjar trabalho e reencontrar o equilíbrio na vida. Só que agora, 
devido aos efeitos da crise provocada pela pandemia, Vítor está novamente desempregado – a 
empresa onde trabalhava não lhe renovou o contrato.
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É natural de Lisboa, mas considera-se beirão. Os pais 
são da Serra da Estrela, mais precisamente do concelho 
de Seia. Por isso, diz ter uma ligação maior com este 
local. Vítor Reis, 52 anos, viveu em Portugal até aos 
quatro anos, momento em que família resolve emigrar 
para a Alemanha. “Vivi lá até aos 12 anos. Aprendi a ler 
e a escrever nas escolas alemãs”, conta. A meninice foi 
lá vivida. Adaptou-se aos costumes e à forma de estar. 
Ele e o irmão mais velho, com quem partilhou aquela 
realidade. Como é próprio daquela idade, cresceu a 
fazer brincadeiras comuns a tantos outros locais do 
mundo. Oito anos depois de sair de Portugal, regressaria 
a Lisboa com a família. Contudo, a adaptação não foi 
fácil. “Como estudei em alemão tive muitas dificuldades 
em acompanhar a matéria que era dada nas escolas 
portuguesas”, relembra Vítor Reis, acrescentando: 
“Tive equivalências porque fiz o exame ‘ad hoc’ mas não 
consegui apanhar a matéria e chumbei umas quantas 
vezes”. Isto fez com que os progenitores dissessem 
para encontrar um trabalho. “Comecei a trabalhar na 
Siemens, central telefónica. Tinha 14 anos e trabalhei lá 
durante 12”, revela. Por motivos internos, foi convidado 
a sair, tendo recebido uma indemnização. Foi a partir 
deste momento que a sua vida deu uma reviravolta. 
“De dois em dois anos mudava de trabalho e comecei 
a ter comportamentos aditivos, que me levaram para 
uma má vida, que me deixou marcas até hoje”, diz Vítor 
Reis. Durante esse período mais problemático foi pai. 
Atualmente tem dois filhos. Um de 20 anos e outro com 
27.

Uma experiência enriquecedora
Perante as opções menos corretas que tomou, Vítor 
Reis acabaria por ficar desempregado. Na procura de 
apoio na Santa Casa da Misericórdia, foi aconselhado 
a ir à Associação CAIS. “Disseram-me que lá podia ter 
ajuda para encontrar trabalho, assim como outro tipo de 
ajudas”, conta. “As pessoas da CAIS receberam-me de 
braços abertos. Foi muito bem recebido e todos foram 
simpáticos comigo. Ajudaram-me com bens alimentares 
e orientaram-me num processo para recuperação dos 
dentes. Fiz também formação para procura de emprego”, 
realça Vítor Reis. Para ele, a experiência vivida na 
Associação foi enriquecedora. Como tal, não tem dúvidas 
de recomendar a CAIS a quem precisa de algum tipo de 
apoio. 
Vítor Reis conseguiu trabalho na empresa Infrafone. 
Quis o destino que se cruzasse com alguns dos antigos 
colegas de trabalho da Siemens, que estavam a montar 
um negócio próprio. “Perguntei se precisavam de mais 
mão-de-obra e responderam-me que sim”, recorda. Mas 
neste momento está novamente no desemprego, porque, 
devido à crise pandémica, a empresa não teve condições 
para lhe renovar o vínculo laboral. Ainda assim, Vítor 
Reis continua a ter esperança em dias melhores. Para 
tal, conta com o apoio familiar: “Dou-me por feliz por 
conseguir manter o que tenho. A minha mulher, os meus 
filhos e a saúde”. O emprego voltará a aparecer, acredita. 
“Nunca tive muito, mas tive sempre o suficiente”, afirma.

Procurar o suficiente para viver

Vítor Reis continua a ter esperança no futuro. Para tal, conta também com o apoio 
familiar: “Dou-me por feliz por conseguir manter o que tenho. A minha mulher, os 
meus filhos e a saúde”. O emprego voltará a aparecer, acredita. “Nunca tive muito, 
mas tive sempre o suficiente”, diz.
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BANDA DESENHADA
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VIAGEM TRANSFORMADORA

Danças do Mundo

Por Sónia Araújo*

A apresentadora de Televisão recorda as viagens de trabalho que 
fez no âmbito do programa “Danças do Mundo”, durante o qual visi-

tou o Brasil, Argentina, Cuba, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe

América do Sul África

Escolha de Sónia Araújo
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Todas as viagens são transformadoras pela 
aprendizagem que nos trazem. Já estive em sítios 
incríveis e é um conjunto de viagens de trabalho que 
escolho, com a curiosidade de ir de encontro ao tema 
desta edição, a Dança.
Falo-vos das viagens que fiz por ocasião do programa 
Danças do Mundo! Conceito do programa: 5 
apresentadoras para viajar à volta do mundo e aprender 
10 estilos de dança. Eu, Sílvia Alberto, Vanessa Oliveira, 
Tânia Ribas de Oliveira e Jani Gabriel. Em cada episódio, 
2 apresentadoras tinham 3 dias para aprender um estilo, 
3 dias para encontrar os melhores bailarinos locais, 
aprender os passos-base de uma dança tradicional e 
aplicá-los numa coreografia. 
Primeiro destino: Brasil. Assim que aterrei no Rio de 
Janeiro, o primeiro desafio foi fazer um voo de Asa 
Delta da Rampa da Pedra Bonita. 520 metros, uma vista 
impressionante sobre o Rio e um precipício à frente! 7 
minutos de pura adrenalina. Sente-se o vento na cara e a 
sensação literal de ter asas e voar!
Na hora de aprender os passos base do samba, tivemos 
a honra de conhecer Carlinhos Jesus, uma instituição 
do samba. Estávamos a cerca de 1 mês do Carnaval e 
assistimos a um ensaio na emblemática Escola de Samba 
da Mangueira. O espaço enorme ia enchendo, o calor 
apertando até que o som se torna contagiante fazendo-
nos saltar de imediato para a pista de dança: era a 
entrada da “Bateria”!
O culminar de toda esta aprendizagem foi a gravação 
da coreografia num local completamente improvável. 
Descobrimos uma vista incrível numa favela que nos 
abriu portas e proporcionou ao realizador mostrar o seu 
talento. A partir daí, sambar nunca mais foi igual para 
mim.

A emoção do tango

Seguimos para Buenos Aires, capital da Argentina! A 
minha primeira vez lá, com a emoção de o tango ser um 
dos meus estilos preferidos!
Buenos Aires é uma cidade cosmopolita, com uma 
infinidade de pontos de interesse, desde a Casa Rosada, 
sede da Presidência da Argentina e um dos símbolos do 
país, a Plazza de Mayo, coração político e palco frequente 
de manifestações, o Obelisco, o Caminito, uma rua 
museu a céu aberto com janelas e paredes coloridas cujo 
nome se deve a um Tango que tem as letras gravadas em 
paredes.
É comum ver dançarinos na rua, assim como as 
milongas que podem acontecer de forma espontânea 
num qualquer coreto de jardim, em que os pares não 
se conhecem e estão ali pelo gosto de dançar sem 
compromisso, deixando-se ir ao sabor e ritmo da música. 
Ver um pouco de tudo isto foi determinante para 
perceber a essência do Tango!
É uma dança de par, cumplicidade, tempos e respirações. 
A escola onde ensaiámos ficava num local pitoresco e 
as salas tinham o cheiro característico a madeira por 
onde tinham passado muitos bailarinos, muito trabalho 
e muita história. Foi uma das coreografias que mais me 
marcou, fruto do incansável trabalho do coreógrafo 
Marco de Camillis e dos bailarinos locais.
Seguiu-se Cuba. Havana parece um cenário de filme. 
Sempre em movimento, com uma arquitetura onde se 
conjugam diferentes estilos, entre o colonial, barroco 
e neoclássico, com os carros anos 50 que se mantém 
preservados graças a peças improvisadas ou construídas 
à mão. A famosa Bodeguita Del Medio, com as suas 

paredes cheias de escritos e por onde passaram ilustres 
como Allende, Neruda ou Hemingway. 
Ruas e vielas gastas pelo tempo, música ao vivo, anciãos 
à porta a fumar charuto e percebe-se que o turismo é 
uma das atividades que sustenta a cidade. 
Outra atividade que emprega várias famílias é a 
indústria dos charutos. Numa fábrica de charutos 
existia uma secretária e um microfone onde, à vez, 
um funcionário lia diariamente as notícias do jornal, 
mantendo os colegas informados e ocupados. Durante 
a nossa visita, não resistimos, eu e a minha colega de 
viagem, a Vanessa Oliveira, pegamos no microfone e 
surpreendemos os trabalhadores com o anúncio de um 
inesperado intervalo onde convocamos toda a fábrica 
a dançar uma salsa! Foi hilariante ver as expressões de 
espanto, mas também de grande alegria e acabámos 
todos em grande confraternização!       
Quanto à salsa, é um ritmo que entra facilmente no 
corpo, mas este vive muito da alegria da música, do 
compasso ternário e das voltas sem fim.
A viagem seguinte levou-me à Ilha do Sal, Cabo Verde, 
para aprender o tradicional Funaná.
O clima quente durante todo o ano, as praias de areia 
branca, o fenómeno do Ódjo Azul ou boiar nas salinas de 
Pedra Lume são experiências a não perder. Os sorrisos, a 
música e a inigualável ginga conquistam-nos. O ritmo do 
funaná é acelerado e o movimento de anca crucial. 

Pisar a linha do Equador

O último destino foi São Tomé e não podia terminar esta 
aventura das Danças do Mundo de melhor forma. Pisar 
a linha do Equador é mágico, como se conseguíssemos 
alcançar o mundo inteiro, sobre uma linha imaginária.
São Tomé é um verdadeiro tesouro. O clima quente 
e húmido. Águas mornas de um azul turquesa 
indescritível, praias virgens e douradas, as florestas 
tropicais a perder de vista escondem espécies raras e o 
povo é talvez a maior pedra preciosa deste tesouro.
Uma experiência marcante foi participar num projeto 
de recuperação de tartarugas em vias de extinção, 
devolvendo-as ao mar assim que acabam de nascer num 
momento cheio de significado.
Quanto à dança, o estilo que tínhamos que aprender 
era a Puita. É uma dança tribal de sedução entre o casal, 
organizado em filas. As raparigas posicionam-se numa 
fila, os rapazes noutra, dançando as “cumbas” e voltando 
à posição inicial. É também uma dança de homenagem 
aos defuntos. Diz a lenda que os espíritos dos mortos 
ficam inquietos e a forma de acalmá-los é dançando 
a Puita. Num cenário absolutamente idílico, ao cair 
da noite, ao redor de uma fogueira gigante dançámos 
numa espécie de ritual, invocando os antepassados 
e exorcizando medos. Aprendemos a importância de 
preservar a Puita, a olhar para esta dança como relíquia 
herdada dos antepassados e merecedora do nosso 
respeito.
O companheirismo que se gerou entre apresentadoras 
e restante equipa foi maravilhoso, com uma palavra de 
agradecimento ao nosso “Charlie”, forma carinhosa 
como tratamos o nosso coreógrafo, pela sua especial 
paciência! Este projeto televisivo de 2017 foi uma 
tremenda experiência pessoal, grande crescimento 
profissional, ao qual junto as vivências partilhadas pelo 
grupo brilhante de profissionais, com uma entrega 
única, que nos deixa saudade e orgulho.
                                                      

 * Apresentadora de Televisão
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“O último destino foi São Tomé e não podia terminar esta aventura das Danças do 
Mundo de melhor forma. Pisar a linha do Equador é mágico, como se conseguíssemos 
alcançar o mundo inteiro, sobre uma linha imaginária. São Tomé é um verdadeiro 
tesouro. O clima quente e húmido. Águas mornas de um azul turquesa indescritível, 
praias virgens e douradas, as florestas tropicais a perder de vista escondem espécies 
raras e o povo é talvez a maior pedra preciosa deste tesouro.”
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CULTURA DE CAUSAS

Por Nuno Manuel Dias

Milagre na cela 7

É a partir da relação ternurenta entre um pai e uma filha que se centra a história 
desta película. Tudo normalíssimo, se o pai não tivesse uma deficiência mental 
que faz dele também uma criança. Fruto da sua inocência, é preso pelo homicídio 
da filha de um comandante, um crime que não cometeu. Face à sua condição de 
necessidades educativas especiais, não consegue perceber o que se passa à sua 
volta, até que é colocado numa cela e fica privado de ver a filha. É no desejo de a 
voltar a ver que vai fazer tudo para regressar a casa e provar que está inocente, 
apesar das suas limitações mentais.

Filme aborda a essência da condição humana e 
o poder redentor do amor

Escolha de Sónia Araújo
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O filme “Milagre na cela 7” chegou a Portugal há pouco 
mais de um ano, mais precisamente no dia 13 de março 
de 2020, e foi transmitido através da plataforma de 
streaming Netflix. Tanto a plataforma como o filme tiveram 
sucesso numa altura em que os portugueses estavam em 
confinamento provocado pela pandemia da Covid-19. O 
que é certo é a que película passou a ser um dos assuntos 
mais comentados das redes socias, sendo que muitos 
dos internautas revelaram que se emocionaram com a 
história, que é um remake de um filme sul-coreano de 
2013, com o mesmo título, trama e personagens. A grande 
diferença para o filme original é que o “Milagre na cela 7” 
é verdadeiramente dramático, quando comparado com 
seu antecessor que era um misto de comédia e drama. 
Nesta nova adaptação, a ação desenrola-se à volta de um 
homem com deficiência mental (Memo) e a sua filha (Ova). 
Quando estão os dois juntos é como se estivessem duas 
crianças a brincar. Por vezes, a filha é a mais adulta dos dois. 
Porém, apesar da falta da maturidade, provocada pelo seu 
défice intelectual, fruto da deficiência que faz dele o que 
é, o amor que Memo sente pela filha é real, incondicional 
e verdadeiro. Ele vive praticamente para ver a filha sorrir. 
Certo dia, atraído para uma brincadeira com uma menina, 
que se tornou dramática quando esta sofre um acidente, 
Memo, viu a sua vida dar uma volta de 180 graus, pois é 
injustamente acusado do homicídio dessa criança, filha 
de um Comandante, que fará tudo para o condenar à 
morte. A sua sede de vingança é tão grande que nem se 
importa que Memo tenha uma deficiência cognitiva.

Cela 7
Face à pressão do Comandante, Memo foi de imediato 
levado para uma prisão onde se encontram outros 
reclusos condenados por diversos crimes, em que todos 

odeiam pessoas que matam crianças. Memo com a sua 
inocência é colocado à prova numa realidade, da qual não 
compreende, e em que os prisoneiros irão infernizar a sua 
vida e espancá-lo por ter cometido um crime inqualificável 
até para o “código ético” dos reclusos. Sendo ele deficiente 
mental, teve um julgamento igual a cidadãos considerados 
normais, o que aos olhos da Lei não é concebível. No 
entanto, a pressão do Comandante é forte e Memo é 
encarcerado na cela 7. Depois de ser agredido várias vezes, 
os prisoneiros começam a simpatizar com ele e apercebem-
se que ele é uma “criança” no corpo de um homem.  
Memo ao demostrar constantemente a sua essência e 
ingenuidade, acaba por provar que não teria capacidade 
de cometer um ato tão cruel. Os reclusos começam a fazer 
uma introspeção e em consciência percebem que têm de 
fazer alguma coisa para ajudá-lo, especialmente quando 
descobrem que ele tem uma filha chamada Ova. Com ajuda 
dos companheiros de cela, Memo recebe às escondidas uma 
visita da filha, que acaba por enfeitiçar os prisioneiros com 
o seu charme de criança. Memo está condenado à morte e a 
data está marcada, no entanto ninguém considera isso justo. 
O filme tem um final emocionante mostrando o lado bom 
dos humanos, mesmo naqueles que cometeram crimes 
contra os seus semelhantes. O “Milagre na cela 7” acaba por 
acontecer envolvendo os protagonistas menos prováveis. 
Quanto à sua filha, sempre soube que o pai era inocente 
e tentou prová-lo até ao último momento. Se o objetivo de 
encarcerar alguém é reabilitá-lo para o voltar a inserir 
na sociedade, este filme demonstra como o amor oferece 
redenção a todos, até aqueles que julgam que não a merecem. 
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O “É um filme impactante. Leva-nos a uma reflexão sobre a injustiça e sobre o melhor e o pior da 
condição humana. Conta-nos a história de Memo e Ova ( pai e filha) e o amor incondicional que 
os une. A bondade e a força do amor tudo superam. O filme foca-se também na capacidade de 
superação e aceitação da diferença.”

Sónia Araújo
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A prevenção e a deteção precoce de eventuais problemas de saúde 
são essenciais, para que os mesmos possam ter um tratamento 
adequado e atempado, de maneira a aumentar a probabilidade 
de cura. Segundo, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, o cancro da 
mama é um problema de saúde pública, “apesar de não ser dos mais 
letais, tem uma alta incidência e uma alta mortalidade, sobretudo na 
mulher (apenas 1 em cada 100 cancros se desenvolvem no homem) 
”. Atualmente, e de acordo com os dados disponíveis, em Portugal 
surgem 6000 novos casos de cancro da mama por ano, ou seja 11 
novos casos por dia, morrendo por dia quatro mulheres com esta 
doença. 
A prevenção e um diagnóstico precoce são ferramentas preciosas 
no combate a esta doença. Pelo mundo existem muitas campanhas 
de apelo à prevenção, no entanto, há uma censura generalizada 
sobre exposição dos seios das mulheres, mesmo por motivos de 
saúde. Não tem sido fácil, por isso, explicar à população feminina a 
melhor forma de se fazer um autoexame da mama – um exame que 
ajuda as mulheres a estarem atentas a possíveis alterações, e que 
deve ser realizado uma vez por mês, todos os meses, após o período 
menstrual. A campanha “Manboobs” da agência DAVID - Argentina, 
para MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama), tendo 
consciência desta realidade, desenvolveu um anúncio engraçado, 
em que é explicado num vídeo como se deve realizar o autoexame. 
O poder da imagem em movimento é extremamente elucidativo. 
“O que mais me captou a atenção foi a capacidade criativa de 
transformar um problema (a censura de imagens/vídeos com peitos 
femininos) numa oportunidade para criar uma peça memorável 
e com impacto, que não só cumpre o objetivo de alertar sobre a 
necessidade do autoexame e do cancro de mama, mas também faz 
uma crítica à sexualização do corpo feminino”, diz Catalina Cadena 
Hernández, estratega publicitária da agência McCann Lisboa.

Sucesso da campanha
As mamas são um dos símbolos femininos mais marcantes de 
sedução e sexualidade. E isto é explorado exponencialmente. No 
entanto, o mesmo não é feito em termos de saúde. “Creio que dois 
grandes pontos permitiram que a campanha tivesse impacto. Por 
um lado, a relevância cultural do tema. A sociedade está cada vez 
mais alerta sobre os temas relacionados com a igualdade de género 
e de direitos humanos e esta campanha consegue evidenciar de 
forma muito simples e direta como até em temas de saúde a mulher 
ainda tem um trato diferente”, afirma Catalina Cadena Hernández, 
acrescentando: “Mais do que inventar um tema novo, “Manboobs” 
passa a ser parte de um trending topic já existente e “apanha boleia” 
de movimentos como o #freethenipple, o que lhe permite fazer 
parte de uma conversa global e aumentar o seu alcance orgânico. 
Por outro lado, está a criatividade da campanha. A imprevisibilidade 
da execução: o conceito, o craft, o copy, permitiu falar de dois temas 
sérios de forma leve, inteligente e impactante”. 

A agência DAVID Buenos Aires venceu o Grand Prix for Good do 
Festival de Cannes 2016, com a campanha “ManBoobs”. Este é um 
prémio dedicado a trabalhos realizados para organizações sem 
fins lucrativos ou para serviços públicos. Gaston Bigio, um dos 
fundadores da DAVID, revelou que a ideia desta campanha surgiu 
quando a agência descobriu ser difícil convencer as jovens com mais 
de 25 anos sobre a importância do acompanhamento regular da 
saúde das mamas. “Em geral, os seios femininos ainda são um tabu 
na comunicação, mesmo que seja para um alerta de saúde. Então, 
optamos por sinalizar usando homens e assim alcançar o nosso 
objetivo, de difundir esta mensagem de uma forma descontraída e 
bem-humorada”, disse em declarações à Imprensa. Além do prémio 
referido anteriormente, a campanha também levou dois Ouros no 
Lions Health, em Branded Content: Digital e Digital Online Vídeo.
Na primeira semana, a campanha atingiu 47 milhões de visualizações 
e 700.000 compartilhamentos. Mas, mais importante que os 
números, foi o facto de muitas mulheres terem aprendido a fazer o 
autoexame e terem ganho consciência do problema.

PUBLICIDADE DO BEM

Por Nuno Manuel Dias

Manboobs

O cancro da mama é uma enfermidade que aflige muitas mulheres em todo o mundo. Existem muitas 
campanhas que alertam para este flagelo, porém, devido à censura existente não é permitido mostrar 
os seios da mulher para falar sobre a prevenção, especialmente em vídeo/imagem. A campanha 
“Manboobs” desafia este “status quo” de forma engraçada, expondo os seios de um homem para mostrar 
às mulheres como verificar e realizar um autoexame, para perceberem se há sinais que possam indicar 
a possibilidade de se ter cancro da mama. É também uma crítica às sociedades atuais.

Catalina Cadena Hernândez  (Estratega publicitária 
da agência McCann Lisboa)
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