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Assim pensam os voluntários, os decisores das empresas 
mecenas, os sócios e muitos anónimos que encontram na 

Associação CAIS um forte propósito para o fazer.

Trabalhamos para melhorar as condições de vida de cidadãos 
marginalizados e em risco de exclusão social

acreditamos que o trabalho é um meio de reinserção social 
por excelência

Por isso procuramos a capacitação da nossa população e 
promovemos a sua empregabilidade

ajude-nos a oferecer uma segunda oportunidade
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em sede de IRS/ IRC. 

Peça-nos o recibo donativo

 MeCeNaS CaIS  

Faça da CAIS o seu projecto  
social! Projecto abrigo

O seu donativo em espécie ou em 
dinheiro é o que mantém viva esta 
associação. Quase três dezenas de 

empresas integram  
o “Projecto Abrigo”

hélder Neto  
helder.neto@cais.pt 

21 836 90 00

reFeITÓrIO SOCIal

Ofereça uma refeição a quem não a pode pagar! O refeitório social 
da CAIS oferece gratuitamente refeições (mais de 2000 por mês) 

à população que acompanha. Enquadrado no âmbito do programa 
de emergência alimentar, “Rede Solidária de Cantinas Sociais”,  

a sustentabilidade do serviço só é atingida com o apoio de 
donativos particulares. Invista na Bolsa de refeições CaIS

Ofereça um donativo de:  
45€ (15 refeições)  
75€ (25 refeições) 

150€ (50 refeições) 
300€ (100 refeições)

VOluNTárIO CaIS  

Os voluntários podem desenvolver actividades directamente 
com a população integrada pela Associação CAIS ou auxiliar nas 
tarefas gerais da equipa executiva. Se tiver gosto por contribuir 
para a felicidade do próximo contacte-nos. Diga-nos o que tem 

para oferecer. Procuramos voluntários para desenvolvimento 
de actividades educativas e ocupacionais bem como de apoio 

logístico à própria associação

Centro lisboa
Maria João Gomes 

maria.gomes@cais.pt  
21 836 90 00 

Centro Porto
Cláudia Fernandes 

claudia.fernandes@cais.pt 
22 207 13 20

VISITaS De eSTuDO

Dirigidas às escolas, as visitas às instalações do centro CAIS 
de Lisboa são uma oportunidade para os alunos e professores 

compreenderem melhor o papel social que todos devemos 
assumir no combate à exclusão social. A visita, com a duração 

máxima de duas horas prevê, em contexto de trabalho 
acompanhado por um técnico do gabinete de “Capacitação  

e Empregabilidade”, o diálogo com diferentes interlocutores, 
o contacto com alguns dos principais instrumentos de 

empregabilidade (exemplo: Revista CAIS) e a aquisição de peças 
produzidas pelos artesãos da CAIS Recicla.

Maria João Gomes 
maria.gomes@cais.pt 

21 836 90 00 
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Editorial

Os Domingos sempre me 
fizeram confusão quando era 
adolescente numa cidade pe-
quena como Leiria. As praias en-
chiam-se de carros em frente ao 
mar, verão ou inverno, rádios em 
modo relato de futebol e crochets 
tão longos quantas as horas daquele dia  
livre. O trânsito era lento e paciente, afinal 
não havia pressa para chegar a lado algum, e 
preenchia-se o tempo com um certo ócio livre de 
compromissos ou planos elaborados. Conversas sobre tudo
e sobre nada, especialmente sobre nada, silêncios prolongados 
enquanto se passava os olhos pelo jornal, a chuva nos vidros 
dos carros enquanto um dos seus passageiros dormia de pernas 
estendidas no tablier, alguém faz uma pergunta sobre uma de-
finição que tem de caber em 6 letras das palavras cruzadas. A 
vida parecia simples e ausente de eventos transformadores, 
sem surpresas ou atritos de maior, o que causava uma urticária 
gigantesca ao pré-adolescente (sim, eu mesmo) ávido de mudan-
ças e imbuído  numa causa rebelde geracional que desconhecia 
por completo a sua causa ou motivo. Sem telemóveis ou inter-
net no assento de trás do carro, nada me restava senão ler 
e fazer planos de fuga. Os Domingos nas cidades pequenas 
eram quase todos iguais e o tempo tinha uma duração diferen-
te, havia menos informação a cada minuto do relógio, ainda lon-
ge de sabermos o que era uma selfie, um tweet ou um mundo a 
toda a velocidade num aparelho eletrónico portátil. A definição 
que tinha para estes dias de então era simples e eficaz: o Domin-
go era o dia mais chato do mundo.

Avançamos para o mundo de hoje e tudo mudou como por  
magia. Hoje já ninguém sente o peso esmagador desse monstro  
chamado tédio, os pré-adolescentes nos bancos  traseiros
dos automóveis trocam mensagens em português inde-
cifrável a caminho dos centros comerciais, uma viagem

que gera a concordância de todo 
o agregado familiar do mun-

do moderno. Não há Domingo 
numa cidade pequena sem a fila 

infindável para estas catedrais do 
consumo, faça chuva ou faça sol, os 

crochets e os relatos substituídos por 
caminhadas lentas sob a luz artificial das 

montras e temperatura amena em qualquer 
altura do ano.  Não há crise ou bonança que 

modifique este cenário, há quem diga que há gen-
te a passear nos corredores largos das grandes superfícies 

apenas pelo prazer de lá estar. As escadas são rolantes e toda 
a gente se deixa ir onde elas levarem, o tédio é impossível num 
sítio cheio de tantos itens e surpresas, uma caça ao tesouro à 
pechincha, os descontos, as oportunidades, mais descontos,  
depressa, depressa antes que fuja, no elevador é mais rápido, 
encontram-se pessoas conhecidas, “então hoje por aqui?”, 
como é possível esta coincidência, como é possível? 

Não sou uma pessoa nostálgica e acho mesmo que o melhor 
está sempre por acontecer. A minha fé no presente e no futuro 
é inabalável, tudo é melhor do que viver no passado. Mas os 
Domingos abrem lugar para a excepção, o carro a avançar 
lentamente até à beira-mar, o tempo a mover-se sem rumo e 
confuso pela oportunidade de ser apenas o que é sem ter de ser 
preenchido num frenesim consumista e desenfreado, pés no 
tablier e chuva no tejadilho, as conversas que incluem longos 
e confortáveis silêncios, o tédio a instalar-se sem hipótese 
de fuga e a empurrar ideias novas pelos olhos e dedos fora. 
O único item disponível desta superfície comercial é o tempo, 
sem truques, solavancos, eventos ou novidades. O Domingo 
transforma-se no que eu quiser fazer dele e, no que depender 
de mim, continuará a ser o dia mais chato do mundo. 

*Músico

Por David Fonseca*
(Diretor Convidado desta edição da Revista CAIS)

DOMINGOS 
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dos portugueses afirma que  
a Televisão é a instituição  

em que mais confia
(Fundação Francisco Manuel dos Santos)

do dinheiro das famílias portuguesas 
destina-se a criar poupanças

(Pordata)

é o lugar de Portugal no índice de  
Maturidade Digital das Empresas,  

entre 29 países europeus
(Deloitte)

milhões de hectares de florestas  
na Bacia Amazónica serão protegidos 

pelos povos indígenas residentes 
(Conferência das Nações Unidas  

sobre Alterações Climáticas)

foi o crescimento da reciclagem  
em Portugal nos primeiros nove meses  

de 2015, em comparação com  
período homólogo
(Sociedade Ponto Verde)

é o valor médio, numa escala de 1  
a 4, da satisfação dos portugueses 

com a democracia
(Eurobarómetro)

2,1 15º

63%

12%

240

7%
€
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Joaquim Sanona
“Os valores que tenho  

aprendi-os com a leitura”

Retrato de um Vendedor

62 anos
Natural de  

Torrão, alcácer do Sal

Vendedor  
da Revista CAIS  

desde 1995
Zona de venda  

Praça de espanha

©Joseba Zarate Randez



9

janeiro 2016

um filme que o tenha marcado?
O Drácula. Foi um filme que marcou a minha juventude.

Qual o seu artista favorito? Porquê?
Roberto Carlos. Gostava muito daquela lógica dos ‘amores 
proibidos’ nas canções dele.

O seu maior sonho?
Ter mais saúde, porque sou diabético, e ter uma casa só 
para mim.

O que queria ser quando era pequeno?
Gostava de ter sido jogador de futebol.

um sabor que lhe traga boas recordações?
Ensopado de borrego.

em que país gostaria de viver?
Estive a viver uns tempos na Alemanha, mas gosto de 
Portugal porque me traz boas recordações.

Qual o seu sítio preferido na cidade de lisboa e 
porquê?
Bairro Alto. Vivi lá muitos anos e tinha muitos amigos. 

as suas maiores qualidades?
Se me tratarem bem, sou uma pessoa a considerar. 

Os seus maiores defeitos?
Sou teimoso.

Personalidade portuguesa que admira?
Amália. Gostava muito da voz dela.

Gosta de ler? 
Sim. Adorava ler.

Qual o seu escritor favorito?
O norte-americano Irving Wallace.

Desporto preferido?
Futebol.

Sítio que tem melhor vista na cidade de lisboa?
O Jardim de São Pedro de Alcântara.

estação preferida do ano?
Talvez o Outono. Porque não faz muito calor nem muito 
frio. 

apoia algum clube desportivo?
O Benfica.

há algum valor que lhe tenham transmitido desde 
sempre e que seja muito importante para si?
Os valores que tenho aprendi-os com a leitura. Lia muito 
quando era mais novo. Adorei ler os cinco volumes da obra 
O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. 

linha de apoio CaIS: 
21 836 90 00

Compre apenas a vendedores autorizados.  
Identifique o vendedor autorizado pelo número  

que consta na frente do colete. 

revista CaIS 
Um instrumento de capacitação para  
a participação de pessoas em situação  

de sem-abrigo.
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A expressão “política dos autores” entrou no imaginário 
cinéfilo há mais de meio século. Vem dos tempos heróicos 
da Nova Vaga francesa (e de todas as “novas vagas” de países 
como Portugal, Brasil, etc.) e consagrou uma ideia plena de  
consequências: um filme deve ser entendido como um  
trabalho determinado por um desejo individual, ilustrando 
uma visão do mundo que só pode ser atribuída, precisa-
mente, a um “autor”.

Infelizmente, a história simplificou a lógica moral da  
expressão para lhe conferir uma dimensão apenas mediá-
tica. Hoje em dia, a noção de “autor” está enfraquecida, 
quanto mais não seja porque até mesmo o mais medíocre 
funcionário industrial se atreve a abrir o seu filme com a 
expressão “a film by”...

Jean-Luc Godard, um dos génios da Nova Vaga francesa, 
pressentiu a vulgarização do rótulo quando, uma vez, com 
a sua ironia cortante, chamou a atenção para a estandar-
dização da expressão “política dos autores”. Segundo ele, 
deu-se demasiada importância ao conceito de “autor”,  
esquecendo a “política”.

Que “política”? Pois bem, aquela que nos permite perceber 
que a noção de “autor” não é uma caução (um bom “artesão”  
é sempre mais interessante que um mau “autor”), mas 
um lema de trabalho. A saber: filmar não é apenas o gesto  
mecânico de colocar uma câmara a registar o que quer que 
seja. Em boa verdade, o acto de filmar envolve um desafio  
radical: como olhar o mundo e como, a partir do olhar,  
estruturar um ponto de vista?

Hoje em dia, mais do que nunca, importa exercer uma 
pedagogia do gosto capaz de superar qualquer oposição  
maniqueísta entre “comercial” e “autoral”. Entendamo-nos:  
pedagogia do gosto não significa, nem de longe nem de perto,  
a vontade de censurar a maneira de cada cidadão interpretar  

o cinema e, no limite, pensar o mundo. Nada disso (seria, 
aliás, uma insuportável monotonia se, perante cada filme, to-
dos pensássemos o mesmo). Significa, isso sim, reconhecer  
que a diversidade da criação exige uma permanente  
reconversão dos padrões de conhecimento e, sobretudo, 
uma recusa dos clichés que facilmente circulam pelo espa-
ço mediático.

Haverá filme mais pessoal, isto é, mais autoral que “A Paixão  
de Cristo” (2004), de Mel Gibson? Mesmo que não nos  
sintamos próximos da sua revisão da herança bíblica (é o 
meu caso, devo dizer), isso não impede que reconheçamos 
a Gibson um ponto de vista muito elaborado sobre o modo 
de representar a personagem de Jesus Cristo. Ora, não pre-
cisamos de grandes especulações para o reconhecermos 
também como um invulgar fenómeno comercial. Os nú-
meros são esclarecedores: mais de 600 milhões de dólares 
de receitas nos ecrãs de todo o mundo (multiplicando por 
mais de 20 os custos de produção).

Sobretudo num mercado tão pequeno, e tão vulnerável, 
como o português, importa não ceder à facilidade dema-
gógica de uma “escolha” entre dois modelos de filmes. 
Primeiro, porque a definição de modelos é sempre histori-
camente circunstancial e esteticamente discutível; depois, 
porque privilegiar um modelo contra outro, além de um 
inevitável empobrecimento artístico, envolve também um 
erro económico de consequências drásticas.

A pluralidade é o valor fundamental a preservar. Mesmo  
no cinema americano, convém lembrar que por cada 
“Star Wars”, surgiram centenas e centenas de diferentes  
propostas criativas. Afinal de contas, em cerca de quatro  
décadas, “apenas” se produziram sete títulos dessa saga  
que já rendeu biliões — e quem se atreve a dizer que George 
Lucas não é um autor? 

Opinião

Cinema comercial e Cinema de autor

Ser ou não ser 
autor de filmes

Escolha de
David Fonseca
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João lopes
(Crítico de Cinema; Professor na Escola 
Superior de Teatro e Cinema)

“Hoje em dia, 
mais do que 
nunca, importa 
exercer uma 
pedagogia do 
gosto capaz de 
superar qualquer 
oposição 
maniqueísta 
entre ´comercial’ 
e ´autoral’.”
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Salvar o mundo – Nacional 

associação de apoio a Portadores de alterações nos 
Genes relacionados com Cancro hereditário

É difícil decidir entre uma radical erradicação de uma mutação genética que pode 
provocar o aparecimento do cancro ou fazer uma vigilância rigorosa de diagnóstico pouco 
fiável. Por isso, em 2012, surgiu a EVITA − Associação de Apoio a Portadores de Alterações 
nos Genes relacionados com Cancro hereditário - que ajuda pessoas a procurar uma 
resposta quando se deparam com um historial familiar de cancro.

Aos 41 anos, Tamara Milagre decidiu submeter-se a uma 
mastectomia bilateral profilática (a remoção total dos dois 
seios). A razão estava no facto de tanto o pai como a mãe 
terem sofrido de cancro e haver a possibilidade de um  
deles poder passar o gene do mesmo para os filhos, fruto da 
mutação do gene BRCA1 – a mesma mutação sofrida pela 
atriz Angelina Jolie, que tornou o seu caso público em 2013. 

“É uma situação um bocado esquizofrénica porque uma 
pessoa procura ajuda, está desesperada e no entanto não 
tem nada nada, é super saudavel”, assinala Tamara. Apesar 
de ser considerada uma doença rara, a maioria das pessoas 
predispostas a sofrer de cancro hereditário tem perto de 
50% de probabilidade de evolução da mutação genética 
de que são portadoras. As cirurgias preventivas reduzem a 
probabilidade de aparecimento do cancro para 5 a 10%.

Afeta maioritariamente as mulheres, que tiveram na família  
um histórico de cancro da mama, dos ovários, do útero ou 
do colo-rectal. As causas podem ser difíceis de descobrir e 
os sintomas nem sempre são sentidos, por isso é importante  
haver um diagnóstico precoce e fiável, principalmente para 
quem é portador de uma mutação genética do cancro. 

O surgimento da EVITA − Associação de Apoio a Portadores 
de Alterações nos Genes Relacionados com Cancro Here-
ditário − veio colmatar a necessidade de esclarecer e apoiar 
as “pessoas saudáveis ou sobreviventes à predisposição de 
desenvolver um certo tipo de cancro”, esclarece Tamara  
Milagre, fundadora da Associação criada em 2012. “Queremos  
basicamente melhorar a qualidade de vida das famílias  
afetadas pelo cancro hereditário. Informamos, esclarecemos 
encaminhamos e acompanhamos todo o processo”, explica 
ainda Tamara. 

Importância do diagnóstico precoce
Indivíduos com história familiar de uma determinada  
doença genética e com risco potencial de a vir a desenvolver,  
podem fazer um teste genético de caráter preditivo antes 
do aparecimento de sintomas, que consiste numa simples 
colheita de sangue. Mas deve haver “um aconselhamento 
genético” primeiro, através de um especialista em Gené-
tica Médica, para preparar a pessoa sobre os eventuais re-
sultados do teste. Também neste aspeto, a EVITA tem um 
papel preponderante. “Acompanhamos todo o processo, 
antes, durante e depois do teste e todas os passos futuros”, 
salienta a fundadora. 

Entre eventos de beneficência, ações de sensibilização e o 
apoio geral a quem tem dúvidas sobre esta problemática, 
a Associação traduziu e publicou o livro Topless - Decisão 
de Viver, de Evelyn Heeg, um dos poucos livros que aborda 
a mastectomia preventiva e a forma de evitar este tipo de 
cancro e que teve apoio mediático do apresentador Manuel 
Luís Goucha.

Futuramente, Tamara Milagre pretende desenvolver  
a BRCA Network, uma rede informal europeia de investi-
gação sobre esta mutação genética, para além de querer 
“continuar a consciencializar e dar a conhecer tudo sobre  
o cancro hereditário”, conclui. 

Escolha de
David Fonseca
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Topless - Decisão de Viver, de Evelyn Heeg

Tamara Milagre(Presidente da Associação EVITA)

Quadro original adquirido num evento de beneficência 
para a Associação EVITA
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Comité Internacional  
de resgate

Depois de em 1933 o cientista albert einstein ter impulsionado a sua criação, o Comité 
Internacional de resgate (IrC) é atualmente visto como uma das mais importantes 
associações mundiais de ajuda aos refugiados e deslocados. equipas médicas e 
voluntárias chegam aos locais de necessidade urgente, em poucas horas, nos quatro 
cantos do mundo.

Foi com o intuito de criar assistência aos alemães vítimas 
da ação de Hitler em 1933 e, posteriormente, aos refugiados  
da Itália de Mussolini e da Espanha de Franco, que o  
cientista Albert Einstein sugeriu a criação de uma base nos 
EUA da antiga Associação Internacional de Socorro (IRA 
- International Relief Association). Foi uma das primeiras 
instituições a apoiar a ideia de alocar espaços nos EUA para 
refugiados vítimas de conflitos armados vindos de outros 
continentes.

Desde então, o número e a intensidade das crises huma-
nitárias em todo o mundo têm vindo a desafiar o espírito 
solidário de Einstein. As mais de 50 milhões de pessoas des-
locadas em todo o mundo, a maior parte desde a Segunda 
Guerra Mundial, exigem mais do que uma ajuda no terreno.  
A IRA deu origem ao Comité Internacional de Resgate 
(IRC - International Rescue Committee), que acompanhou  
guerras como a do Líbano, em 1982, os conflitos do Golfo e 
no Kosovo nos anos 90, e também com os conflitos resul-
tantes dos ataques do 11 de setembro nos EUA. 

reconstruir e realojar
Com sede em Nova Iorque, nos EUA e presidido pelo político  
britânico David Miliband, o IRC é um grupo humanitário 
que se dedica a reconstruir zonas de urgente intervenção e 
realojar refugiados vítimas de desastres naturais, conflitos  
de guerra ou indivíduos privados de bens essenciais. A  
associação tem programas de atuação específicos, a longo 
prazo, em mais de 30 países, tão díspares como a Etiópia, 
o Uganda ou a Serra Leoa em África, o Afeganistão ou a  
Tailândia na Ásia, ou a Grécia na Europa. 

“Nunca antes o mundo precisou do IRC como hoje. Satis-
fazer essas necessidades exigirá não apenas novos pensa-
mentos e abordagens, mas novos parceiros”, afirma David 
Miliband. Num trabalho conjunto entre médicos, advoga-
dos, assistentes sociais e gestores, o Comité Internacional 
de Resgate é orientado por um quadro de diretores volun-
tários que organizam a instituição além fronteiras, como 
é o caso de David Miliband, fazendo advocacy (alertar os  
cidadãos para as causas defendidas) e aumentando a rede 
de parceiros institucionais. Só assim tem sido possível  
manter uma organização que, em 2014, auxiliou 17,6  
milhões de pessoas vítimas de conflitos e desastres, em 
todo mundo, a recuperar o controlo futuro das suas vidas, 
através da melhoria das condições profissionais e de saúde.

Escolha de
David Fonseca
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Por João Martins

Reportagem

Informação e consciência individual 
devem preceder as nossas compras

Terminada a época festiva, propícia a maiores gastos financeiros, 
segue-se o período de saldos e de descontos, onde a publicidade e 
o marketing reforçam ainda mais as tendências ao consumo. Mas 
não são só estes os responsáveis pela existência de comportamentos 
de consumismo. Fatores sociais, culturais e o sentido de gestão 
das necessidades de cada indivíduo têm também um lugar 
preponderante nas motivações que levam à aquisição de um 
produto ou serviço. 

O fenómeno  
do consumismo

Escolha de
David Fonseca
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Na aldeia global em que vivemos, impulsionada pela evolução  
da tecnologia e pela massificação do consumo, temos 
hoje em dia muita informação sobre o que podemos com-
prar. Mas isso não significa que sejamos mais informados 
ou que possamos adquirir apenas o que precisamos. “As  
necessidades humanas de consumo são geradas por fato-
res fisiológicos, psicológicos e sociais, que se enquadram 
num conjunto de forças a um nível macro, constituídas 
pela economia, a política, a tecnologia, a religião, a cultura,  
entre outras”, refere Raquel Ribeiro, socióloga especialista  
na área do Consumo. “Os bens e serviços de que ‘preci-
samos’ são definidos pelas nossas próprias necessidades  
– não só de comer, beber, dormir, ter alimento, ter abrigo, 
ter segurança, mas também de merecer a estima e o apreço  
dos outros, de satisfazer emoções, e de desenvolver o  
conhecimento”, acrescenta.

Uma marca é a ‘cara’, o identificativo que estimula o  
consumidor a comprar um produto ou serviço que está a 
ser promovido por um anúncio ou campanha publicitária, 
tentando fidelizá-lo. “É aquilo que permite o consumidor 
distinguir um produto do outro”, explica Carlos Coelho,  
Presidente da agência Ivity Brand Corp. “Não acredito muito  
que sejam as marcas que criem necessidades de consumo”, 
sustenta Carlos Coelho, “aquilo que fazem é generalizar um 
determinado sentido de uso de um produto”. 

“A publicidade e o marketing emitem apenas uma  
pequena parte de um conjunto de estímulos a que os indiví-
duos estão sujeitos, diariamente, em sociedade”, salienta  
Raquel Ribeiro. “Nenhuma oferta de marketing cria, sozinha,  
necessidades pelos próprios indivíduos!”, explica a soció-
loga. “As necessidades são sempre as deles. O marketing 
limita-se a identificar essas necessidades e a criar ofertas 
que podem satisfazê-las”. 

Predisposição ao consumo
As campanhas de publicidade que diariamente nos chegam 
pela televisão, pela Internet ou por folhetos e cartazes são 
cada vez mais inteligentes e complexas. Alimentam a nossa 
predisposição ao consumo, desafiam os nossos impulsos e, 
muitas vezes, fazem-nos esquecer o nosso nível de poder 
económico. “Vivemos com padrões de consumo mas-
sificados, acima das nossas possibilidades, com uma for-
te influência das estratégias de marketing”, revela Graça  
Cabral, responsável pela Comunicação da DECO (Associação  
para a Defesa dos Consumidores). “Depois, podemos ter um 
serviço, um produto, desde que tenhamos a possibilidade  
de recorrer ao crédito, o que é cada vez mais fácil”. 

“As necessidades humanas de 
consumo são geradas por fatores 

fisiológicos, psicológicos e sociais, que 
se enquadram num conjunto de forças 

a um nível macro, constituídas pela 
economia, a política, a tecnologia, a 

religião, a cultura, entre outras.”

raquel ribeiro
(Socióloga − especialista na área do Consumo)
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Apesar de notar, nos últimos quatro anos, uma maior  
consciência e ponderação no ato de comprar dos consu-
midores, Graça Cabral afirma que “nenhum de nós está  
preparado para perceber que estamos a dar um passo maior 
do que a perna”. É a população mais jovem que parece  
mais vulnerável a consumir ferozmente. “Para comprar um 
computador ou uma viagem de férias, todas as lojas têm 
disponível o acesso a pequenos créditos “, refere. 

razão e emoção
Mas serão as campanhas e o marketing aqueles que con-
solidam os nossos hábitos de consumo? Raquel Ribeiro 
prefere levantar questões em vez de dar respostas: “O  
consumo está articulado com outros fenómenos da vida 
social: a família, a escola, o trabalho, as instituições. Se   
acusarmos os pais de darem muitos brinquedos aos filhos e 
pouca atenção, vamos achar que a culpa é do consumo? Ou 
temos antes um problema familiar? Se um jovem de baixos 
rendimentos sempre ambicionou ter uns ténis de marca e 
gasta todas as suas poupanças nessa compra, a culpa será 
do consumo ou mesmo do marketing? Ou estaremos antes 
perante um sonho legítimo de alguém que vive com dificul-
dade e quer dar-se a si próprio uma indulgência, da forma 
que ele mesmo escolheu?”

“Não acredito muito que sejam as 
marcas que criem necessidades 

de consumo, aquilo que fazem 
é generalizar um determinado 
sentido de uso de um produto.”

Carlos Coelho
(Presidente da agência Ivity Brand Corp)
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O consumo desmedido é muitas vezes associado à ideia de 
felicidade, ainda que momentânea, efémera, como defende 
o filósofo francês, especialista em questões relacionadas 
com as práticas da sociedade de consumo, Gilles Lipovetsky.  
Mas Carlos Coelho defende que também “precisamos de 
alimentar o nosso lado irracional, em termos de confronto. 
Precisamos de alimentar a nossa satisfação, a nossa estética, 
 as nossas emoções”.

literacia financeira e mediática
O indivíduo é sempre aquele que detém o poder final de 
comprar ou não, “porque se parte do princípio que são 
adultos responsáveis e que o ato de consumo é feito de livre 
escolha, porque vivemos numa sociedade aberta”, salienta 
o responsável pela Ivity Brand Corp. 

Por isso, Graça Cabral defende o “consumerismo”, isto é, 
um consumo mais racional e menos impulsivo e emotivo, 
e fomentando o conhecimento e a divulgação dos direitos 
dos consumidores, posição que caracteriza a ação da DECO. 
“Devemos apostar em alterar os nossos próprios compor-
tamentos como consumidores e sermos menos materiais”.

Uma informação fidedigna, uma educação para o consumo 
e uma maior consciência das nossas aquisições podem ser 
a chave para evitar excessos, como o fenómeno do consu-
mismo, “que devem ser salientados de modo a ser possível 
criar uma consciência corretiva e de perceber como se  
interfere, como se pode ajudar a que esses fenómenos não 
tenham tanto impacto como têm”, considera Carlos Coelho.  

Também Raquel Ribeiro defende esta ideia. “Uma educação  
para a literacia financeira e mediática, se ministrada de  
forma séria e isenta, poderia ajudar ao empoderamento dos 
indivíduos e das famílias – para poderem consumir o que 
precisam e querem, com as contas bem-feitas, sem enganos,  
nem remorsos, nem culpabilização”, conclui a socióloga. 

“Vivemos com padrões de consumo 
massificados, acima das nossas possi-

bilidades, com uma forte influência das 
estratégias de marketing.”

Graça Cabral 
(Responsável pela Comunicação da DECO – Associação 

para a Defesa dos Consumidores)
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CaIS no International  
Street Football Festival 2015

A Associação CAIS aceitou o convite da organiza-
ção britânica Homeless Football Association para 
participar no International Street Football Festival  
Manchester 2015, um festival internacional de  
futebol de rua, fazendo-se representar por três  
jovens árbitros portugueses. 

Este é o reconhecimento dos jovens Gilson Ribeiro, 
Vítor Moreira e Rúben Anjos, que frequentaram a 1ª 
edição do curso de árbitros promovido pela Homeless  
World Cup, durante a final do Torneio Nacional de 
Futebol de Rua, que aconteceu na cidade de Braga, 
em julho do ano passado. 

“Foi o culminar do trabalho desenvolvido”, revela  
Gonçalo Santos, coordenador do projeto Futebol 
de Rua da Associação CAIS. “Assumir este papel de  
liderança pode ter sido um pouco assustador ao  
início, e eles são os primeiros a reconhecê-lo, mas  
depois acaba por ser muito enriquecedor”, acrescenta. 

Desempenho positivo

Os três participantes fizeram parte da equipa prin-
cipal de arbitragem do  International Street Football 
Festival Manchester 2015, onde foram acompanhados  
pelo árbitro profissional escocês Iain McGill, Para 
além da competição, tiveram também a  oportuni-
dade de conhecer a cidade de Manchester, as insta-
lações dos clubes Manchester United e Manchester 
City, os estádios Old Trafford  e Etihad Stadium, bem 
como o National Football Museum,  entre outras  
experiências.

Gonçalo Santos acredita que também a organização 
considerou positivo o desempenho dos portugueses.  
“Quem nos recebeu não podia ter ficado mais  
satisfeito”, confessa o coordenador. 

Três jovens árbitros portugueses fizeram parte  
do evento desportivo realizado em Manchester

Gilson ribeiro, Vítor Moreira e rúben anjos, três árbitros do Projeto Futebol de rua da associação 
CaIS viveram a experiência de arbitrar o International Street Football Festival 2015, que decorreu de 
15 a 19 de novembro, na cidade de Manchester.

©Joana Freitas/Homeless FA©Joana Freitas/Homeless FA

©Joana Freitas/Homeless FA

Agenda CAIS
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(Da esq. p/ dta.) Rúben Anjos, Vitor Moreira e Gilson Ribeiro 
©Joana Freitas/Homeless FA
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álbum
—
★(Blackstar)
David Bowie

Depois de em 2013 ter lançado The Next Day, o seu 
primeiro álbum em 10 anos, o ícone multifacetado David 
Bowie prepara-se mais uma vez para lançar um novo 
trabalho. ★(Blackstar) é o título do álbum a ser lançado 
dia 8 de Janeiro, na data do 69º aniversário do músico. 

Depois de em Outubro passado ter criado a música inicial 
para a série de drama The Last Panthers, Bowie lançou 
ainda no ano passado o primeiro single do álbum com 
o mesmo nome − Blackstar − um épico rock de quase 
dez minutos de duração onde Bowie vagueia entre 
sonoridades que vão desde o art rock ao jazz que promete 
convencer qualquer um a ouvir álbum que aí vem. 

Cinema
—
Carol
Todd Haynes 

Em Nova Iorque, no início da década de 1950, Therese 
Belivet (Rooney Mara) trabalha numa loja em Manhattan 
e sonha com uma vida mais gratificante quando conhece 
Carol Aird (Cate Blanchett), uma mulher sedutora presa 
a um casamento fracassado. Uma ligação surge entre 
ambas, levando a que a inocência do primeiro encontro 
dê lugar a uma relação profunda. Quando o envolvimento 
de Carol com Therese se torna público, o marido de Carol, 
Harge Aird (Kyle Chandler) retalia, pondo em causa a sua 
competência como mãe. Com Carol e Therese a deixarem 
para trás as suas respetivas vidas, um confronto vai colocar 
à prova as suas convicções e compromissos. Do realizador 
Todd Haynes. Nos cinemas a 28 de Janeiro. 

Agenda Cultural
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Dança
—
Programa Dança e Documentário | CNB
Teatro Camões, Lisboa
14 a 24 Janeiro

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) está prestes 
a comemorar quatro décadas de existência. Na sua 
génese está a interpretação dos grandes clássicos e o 
acolhimento permanente de criações contemporâneas. 
O quotidiano é rigoroso para bailarinos, coreógrafos, 
músicos, ensaiadores, costureiros, técnicos de luz, 
som e toda uma vasta equipa que permite que a dança 
aconteça. Este espetáculo é constituído pelo solo “Portrait 
Series: I Miguel” com o bailarino Miguel Ramalho, e 
o documentário “No Escuro do Cinema Descalço os 
Sapatos”, realizado por Cláudia Varejão - que acompanhou 
as criações, estreias e digressões da companhia de dança 
mais antiga do país e o trabalho silencioso e estrutural de 
cada bailarino. Bilhetes entre 5 e 12,5€. 

exposição
—
arno rafael Minkkinen – Facing the 
camera: 1970 to tomorrow
Barbado Gallery - Campo de Ourique
Até 30 de Janeiro

Arno Rafael Minkkinen é fotógrafo, professor, curador, 
escritor. Nasceu em Helsínquia, Finlândia, mas vive nos 
EUA desde 1951. Com cerca de 100 exposições a solo e 
200 em grupo, em galerias e museus, é dos fotógrafos 
mais conceituados da atualidade. Nas suas obras, a 
intemporalidade, a natureza e a nudez - nudez da pele 
e nudez dos elementos - são temas persistentes. E 
essa nudez é sempre a sua - o artista realiza sempre 
autorretratos. Mas a simplicidade é apenas aparente. O 
autor testa os limites do seu corpo, aceitando sujeitar-
se aos riscos que a sua arte exige. Nesta exposição, pela 
primeira vez na sua longa carreira, o artista apresenta ao 
público uma fotografia a cores: Crossing the Equator. Até 
30 de Janeiro, na Barbado Gallery. Entrada livre. 
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“As Long As  
We Have Each Other”

Por David Fonseca

“As Long As We Have Each Other” 
é uma sequência de imagens que, 
mais do que explicar o contexto 
espacial e temporal de cada uma, 
encarnam as peças de um puzzle 
da minha narrativa interior. 

Estas fotografias, tiradas entre 2011 e 2012 em território 
português, são transformadas pela sua sequência e 
contexto num discurso pessoal, numa reflexão sobre os 
temas que apontam a direção deste trabalho: a solidão 
e a procura do outro.

A junção das imagens acaba por descontextualizar 
os seus espaços e protagonistas em detrimento da 
história que querem contar, uma caminhada misteriosa 
nos detalhes do dia-a-dia da minha vivência pessoal. 
Nada do que se vê foi ensaiado ou teatralizado, todas 
as fotografias aconteceram no decurso normal de 
cada dia. Escondidas em pequenos momentos do 
meu percurso natural, estas imagens fogem à ideia de 
diário documental e prendem-se a uma narrativa mais 
emocional e misteriosa, onde os pequenos pormenores 
assumem leituras de maior importância. Parte deste 
trabalho foi visto pela primeira vez numa exposição 
individual nos Encontros da Imagem 2012, em Braga.
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PaSSaTeMPO 
Esteja atento ao Facebook 
da CAIS durante o mês 
de janeiro e habilite-se a 
ganhar um exemplar do CD 
de David Fonseca  
“FuTurO eu” 

www.facebook.com/associacaocais
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História de Vida

Por João Martins

adler Fonseca  
26 anos
estamos continuamente a 
aprender a melhorar cada 
aspeto e cada característica 
que nos define. É assim 
que adler Fonseca, 26 
anos, poderia explicar 
o seu propósito de vida. 
Determinado e persistente,  
este jovem são-tomense 
ultrapassou o choque que uma 
mudança de país origina e 
atualmente procura viver de 
forma mais estável e segura. 

©Joseba Zarate Randez
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É um jovem-adulto, mas o percurso de vida não condiz com 
a sua tenra idade. Adler Fonseca nasceu em São Tomé, a 
capital de São Tomé e Príncipe, um país africano de clima 
quente, que vive em grande parte das exportações e do  
turismo. Um lugar onde é predominante a união entre os 
povos locais que o habitam e o trabalho é a força motora de 
qualquer indivíduo. 

Adler viveu uma infância tranquila, sem dificuldades. Na 
adolescência começou a trabalhar com o pai em fibra de  
vidro, no fabrico de barcos. Um trabalho exigente fisicamente,  
mas que considera ter sido “uma experiência única”.  
Com habilidade, conciliava a escola com o trabalho, porque 
tinha “força de vontade”. Adler Fonseca tem 24 irmãos, 
todos filhos do mesmo pai. Mantém uma boa relação com 
todos eles. “Somos todos muito unidos”, revela. Admite 
não ter nascido num país de grande abundância de bens 
e condições de vida. Mas o espírito de união e entreajuda 
sentidos em São Tomé e Príncipe foram os alicerces que 
lhe permitiram crescer e optar por uma visão otimista da 
realidade. 

Chegar a Portugal
Antes de concluir o ensino secundário, Adler concorreu a 
uma bolsa de formação e frequentou um curso profissional 
de higiene e segurança no trabalho, em Guimarães. Tinha 
20 anos e via Portugal como um “outro mundo”, um lugar 
de oportunidades, por isso não pensou duas vezes, até por-
que a namorada que conhecera quando ainda era estudante 
em São Tomé, mudara-se para Portugal pouco tempo antes. 

No nosso país estava a eclodir a mais grave crise económica  
das últimas décadas, mas em São Tomé não havia essa  
percepção. Adler encarou a realidade e, mesmo dececionado  
com as condições vividas em Portugal, nunca cruzou os 
braços. Em três anos concluiu o curso e veio para Lisboa 
à procura de emprego − uma tarefa que se revelou difícil.   

“O meu princípio de vida é o de que o homem foi feito para 
se adaptar a tudo”, confessa o jovem-adulto, que para se  
conseguir manter legal em Portugal continuou a frequentar  
cursos de formação enquanto não arranjava um trabalho. 
As dificuldades vão aumentando, pois Adler partilha o lar 
com os pais que estão reformados,  alguns dos seus irmãos 
mais novos e a sua companheira. 

uma questão de organização
Entre as formações e as dezenas de candidaturas a  
empregos que respondeu, Adler Fonseca conseguiu, em  
outubro de 2015, uma vaga para estagiar num posto de abas-
tecimento de combustíveis em Lisboa. Aconselhado por 
um amigo, o jovem participou na formação de capacitação 
e empregabilidade da Associação CAIS, o Projeto CAHO, 
que facilitou o seu desempenho no estágio e permitiu-lhe 
ganhar novas competências pessoais, sociais e profissio-
nais. No final de outubro completou o estágio com sucesso 
e ficou com o emprego. “É o início para construir a minha 
vida”, afirma, com satisfação. 

Recentemente, foi pai de uma menina, Lana, prestes a 
completar 7 meses de idade. Adler sonha, um dia, arranjar 
uma casa para poder viver com a companheira e a filha de  
ambos. Mas sabe que não pode abandonar a família que o 
viu crescer, e que vive com poucas condições. Ainda assim 
continua otimista e revela que é uma questão de tempo até 
se organizar para conseguir os seus objetivos. 

Gostava de voltar a São Tomé porque lá tem alguns familiares.  
Mas “só em férias”, porque senão, afirma, seria “começar 
do zero outra vez”. 

Fazer por  
merecer

Adler Fonseca participou na formação de capacitação e empregabilidade 
da Associação CAIS, o Projeto CAHO, o que contribuiu para que 
completasse com sucesso o seu estágio num posto de abastecimento de 
combustíveis, onde ficou a trabalhar. 



49

janeiro 2016

©Joseba Zarate Randez



CAIS #213

50
Banda Desenhada



51

janeiro 2016



CAIS #213

52

Por Pedro Ribeiro*

Viagem Transformadora

“No one has ever become poor 
by giving.”

Anne Frank

Macedónia

Se isto é assim agora, como será no inverno.
É a primeira ideia que nos bate com a força 
dos 10 graus de outubro, na cidade macedónia 
de Gevgelija. O campo de refugiados tem uma fila 
de espera que vem dos campos que vêm da Grécia. 

Gevgelija
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David Fonseca

Uma refugiada caminha com os filhos para o campo de registo perto da cidade de Gevgelija, depois de atravessar a fron-
teira entre a Grécia e a Macedónia
©EPA/GEORGI LICOVSKI
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O que nos fica é esse contraste, que nos grita à consciência que é essencial educar os nos-
sos filhos para a realidade destes refugiados, que não têm nem ideia da nossa sorte em 
viver no país onde vivemos, apesar de todos os pesares.

Polícias macedónios conferem os documentos dos refugiados antes de atravessarem a fronteira greco-macedónia 
©EPA/GEORGI LICOVSKI

©EPA/GEORGI LICOVSKI



55

janeiro 2016

Milhares de pessoas em grupos de centenas, olhos postos 
na entrada do campo, onde estou, numa primeira linha 
de ajuda, a receber os refugiados. Essa massa anónima,  
agregada numa palavra que se transformou em muitas 
ideias: os refugiados. Agora são só pessoas. Desgraçadas 
famílias que vêm de sítios surpreendentes: Eritreia, Sudão, 
Somália, Paquistão, Afeganistão e, claro, Síria.

Há de tudo: um professor catedrático de História e História 
da Arte, que nos dá uma lição de história contemporânea da 
Europa e pergunta pelo que terá acontecido à memória do  
velho continente, da Luz da civilização ocidental da tolerância  
com a diferença e espírito cristão. Ou uma mãe de três  
filhos, que traz ao colo o único sobrevivente da travessia do 
grande Mar onde ficaram os outros filhos. E o marido. E os 
pais. 

alemanha, o el dorado imaginado
Só quer chegar à Alemanha, o el dorado imaginado pela 
maior parte destas pessoas que fogem da guerra, da miséria,  
da perseguição, e creem mais nos valores da Europa do 
que nós todos, que sabemos mais sobre o que é, hoje, a  
Europa. O chão de gravilha magoa os pés descalços ou a  
superfície fina dos chinelos que já percorreram milhares 
de quilómetros. Há crianças a precisar de roupa, de alimen-
to, de um curativo para as feridas, ou simplesmente, de um  
banho quente. Há um caminho a percorrer, o mais depressa  
possível, que o campo é de transição, aqui ninguém dorme.  
Ninguém fica a descansar para o dia seguinte. Recebe a 
ajuda possível, e segue para um comboio podre, que há-de 
levar estes milhares até ao próximo ponto do seu caminho 
das pedras: a Sérvia.

Depois é agarrar o Norte: Croácia, a Hungria fechou há 
muito, talvez a Áustria e depois a Alemanha. Todos falam no 
básico, ninguém trás grandes frases panfletárias. A maior 
parte guarda no seu silêncio uma dignidade que impacta 
mais que um megafone aos gritos. Querem um sítio para 
viver, um teto para abrigar a família, uma forma de ganhar  
a vida. Afinal são famílias como as nossas. 

Cerco de taxistas à volta do campo
Em Gevgelija, um exército de boa vontade, de soldados que 
são civis e anónimos, junta-se à Cruz Vermelha Internacional  
e às Nações Unidas, na receção e ajuda dos refugiados. À volta 
do campo, o cerco de taxistas que quer levar, a preço infla-
cionadíssimo, os refugiados para norte, prometendo-lhes  
um conforto que não terão no comboio sobrelotado. Uma 
economia paralela e oportunista de transporte de refugia-
dos que é chocante mas a que toda a gente fecha os olhos, 
num país como a Macedónia. Estive lá, numa equipa de  
voluntários, prontos para descarregar dois camiões com 
mais de 30 toneladas de ajuda que seguiu de Portugal.  
A ajuda ficou retida no lodo da burocracia e já só foi descar-
regada quando nós estávamos em casa, a estranhar a leveza 
do nosso modo de vida e a perguntar-nos que sentido tinha 
o Natal como o conhecemos, depois daquilo que vimos.

O que nos fica é esse contraste, que nos grita à consciên-
cia que é essencial educar os nossos filhos para a realidade 
destes refugiados, que não têm nem ideia da nossa sorte em 
viver no país onde vivemos, apesar de todos os pesares. O 
nosso dia a dia, é, subitamente, uma sucessão de confortos 
e facilidades que choca de frente com aqueles grupos de 
centenas de pessoas que recebem as sandes e os sumos que 
lhes damos com um sorriso agradecido que nos esmaga. 

Ir é saber mais. Ter ido foi uma lição. E ajudar foi receber, 
mais do que dar. Experimente. 

* Diretor de Programas — Rádio Comercial

Um polícia grego encaminha um grupo de refugiados para a fronteira greco-macedónia, perto da cidade de Gevgelija 
©EPA/GEORGI LICOVSKI
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Cultura de Causas

Filme retrata as diligências criminosas e sociais da imigração

Por João Martins

O Silêncio de lorna

em 2008, os belgas Jean-Pierre e luc Dardenne 
realizam “O Silêncio de lorna”, um drama que 
espelha as engenhocas da máfia belga sobre os 
casamentos de conveniência a estrangeiros. 
Mas é o amor sentido pela protagonista lorna 
(arta Dobroshi) que condiciona as estratégias 
criminosas da imigração em que a própria está 
envolvida.

Escolha de
David Fonseca
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Fabio (Fabrizio Rongione) e Lorna (Arta Dobroshi)

Lorna Moreau (Arta Dobroshi) numa das cenas finais do filme
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A procura por melhores condições de vida exige que, 
por vezes, sejamos mais racionais e menos emotivos nas  
decisões e mudanças que por ventura teremos que realizar.  
Depois dos ataques terroristas do 11 de Setembro nos EUA, 
um pouco por todo o mundo, a imigração tornou-se uma 
tarefa cada vez mais difícil de concretizar. Mas também o 
eclodir da crise económica não facilitou os fluxos migrató-
rios. 

É a partir da história de Lorna Moreau (Arta Dobroshi) que 
os irmãos Dardenne escortinam a exploração económica 
e as débeis condições a que se sujeitam os mais desfavo-
recidos, como é o caso dos imigrantes. Em “O Silêncio de 
Lorna” (2008), os realizadores contam a história de Lorna, 
uma albanesa que viaja para a Bélgica na esperança de abrir 
um negócio com o namorado Sokol (Alban Ukaj), também 
ele proveniente da Albânia. Uma vez na Bélgica, em Liège,  
Lorna depara-se com a dificuldade em obter a nacionalidade  
e meios de subsistência, por isso alia-se a Fabio (Fabrizio 
Rongione), um criminoso taxista italiano que a ajuda a  
casar com Claudy (Jérémie Renier), um toxicodependente 
belga em recuperação.

Mas Fabio pretende mais do que isso. Exige que Lorna se 
case a seguir com um mafioso russo, que está disposto a 
pagar uma elevada quantia para se tornar legal na bélgica. 
A fragilidade e afetividade de Claudy fazem com que este 
se torne um alvo fácil para Fábio, que pretende matá-lo. E 
Lorna depara-se com algumas dificuldades em manter um 
pensamento racional sobre toda esta artimanha em que se 
envolveu e começa a nutrir carinho pelo jovem Claudy.  

racional vs emocional 
Entre a vontade que a trouxe à Belgica e a emocionalidade 
despertada neste país através da presença de Claudy, Lorna  
é uma mulher que exterioriza minimamente os seus  
sentimentos mas que ao longo do filme, a atriz que inter-
preta a personagem, Arta Dobroshi, consegue fazer trans-
parecer uma mulher determinada mas mergulhada na ino-
cência e ignorância. É a influência de mafiosos como Fabio 
que a fazem duvidar sobre qualquer decisão que possa vir a 
tomar no futuro. 

É sobre esta realidade que se desenrola “O Silêncio de 
Lorna”, um drama sem artefactos ou cenas embelezadas, 
espelhando apenas um dos resultados das desigualdades 
sociais com que nos deparamos atualmente, num mundo 
globalizado onde reina a supremacia do poder económico 
e a individualidade.

As primeiras notas da Sonata op. 111 de Beethoven encerram  
o filme e fazem parte da única música que integra a banda 
sonora de “O Silêncio de Lorna”. O filme foi nomeado para 
o Prémio Palma D’Ouro e o Prémio de Melhor Argumento 
no Festival de Cannes 2008, vencendo apenas o último. 

Claudy (Jérémie Renier) e Lorna (Arta Dobroshi)

“Directo e despido de artifícios maiores, como 
todos os filmes dos irmãos Dardenne, este filme 
brutal tem como fundo a dureza do submundo da 
emigração e os seus agentes oportunistas. Através 
de uma história com ramificações complexas, 
fica a noção clara da dificuldade de uma nova 
vida noutro lugar, parecendo que cada passo está 
sempre a uma distância impossível de chegar.”

Opinião de 
David Fonseca
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uma história contada sem paliativos nem  
eufemismos sobre a crua realidade da atual  

imigração na europa

(Esq. p/ dta.) Os irmãos Luc Dardenne e Jean-Pierre Dardenne, realizadores do filme
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hologramas pela  
liberdade

Publicidade do Bem

É o primeiro protesto em forma de holograma. a DDB criou um anúncio para a associação 
No Somos Delito, juntando cerca de 18 mil pessoas numa manifestação virtual em frente ao 
Parlamento espanhol. O motivo é a recente alteração à lei de segurança que veio limitar as 
manifestações públicas no país vizinho.

Por João Martins

Conseguimos imaginar o que é viver num mundo em que 
apenas nos podemos manifestar através de um ecrã? É contra  
essa remota realidade que se juntaram um conjunto de  
ativistas espanhóis para criarem a campanha “Hologramas 
Por La Libertad”. Em causa está a recente entrada em vigor 
da nova Lei Orgânica de Segurança dos Cidadãos, aprovada a 
26 de março de 2015, com os votos únicos (181) do partido do 
Governo, o Partido Popular, e rejeitada por toda a oposição  
(140 votos contra).

A legislação − apelidada de “lei mordaça” pelos seus opo-
sitores − restringe o direito à assembleia e aos protestos 
políticos e ambientais em espaços públicos. “É uma lei que 
tem como consequências imediatas uma forte limitação 
da liberdade de expressão em Espanha, sobretudo no que 
diz respeito ao direito de qualquer cidadão a manifestar-se  
publicamente”, revela Susana Albuquerque, Diretora Cria-
tiva da agência de publicidade DDB Madrid, que vive em  
Espanha há dois anos. Entre outras medidas, a lei contempla  
o pagamento de uma coima, até ao valor máximo de 30 
mil euros, a quem se manifestar publicamente sem aviso  
prévio às autoridades.

Protesto virtual
De forma a sensibilizar a população para as consequências 
desta lei, a associação ativista No Somos Delito (Não Somos 
Crime) organizou, juntamente com a agência criativa DDB 
Madrid, o primeiro protesto holográfico, em abril de 2015. 
Foi criada uma projeção holográfica de uma marcha com 
bandeiras e cartazes em frente edifício das Cortes (Parla-
mento espanhol), em Madrid, que resultou de 18 mil vídeos 
enviados por cibernautas solidários de todo o mundo. 

“Nasce de uma ideia simples: a partir de agora, e com esta 
lei, se nos quisermos manifestar, teremos que fazê-lo vir-
tualmente”, explica Susana Albuquerque. “É uma campa-
nha que fala de um problema que nos é próximo, sobretudo 
em Espanha: a liberdade de expressão. Tornou-se um dado 
adquirido. Sobretudo hoje, com as redes sociais, onde toda a 
gente pode dar a sua opinião num perfil de Facebook sobre 
tudo, seja para acender polémicas de uma semana, seja para 
criar heróis e fazer deles o viral do dia”, justifica a Diretora 
Criativa da DDB a sua escolha por esta campanha. 

Realizada pelo cineasta Esteban Crespo, a campanha  
“Hologramas Por La Libertad” foi elogiada pela crítica  
especializada e chegou a alcançar um Leão de Ouro no  
Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions 2015.
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Responsabilidade social

CaIS + Música + ajuda

A música é dos elementos motores de uma sociedade.  
Acompanha o quotidiano de cada indivíduo de uma forma 
próxima e constante, mais do que qualquer outra arte. É por 
isso que tantas vezes consegue mover e reunir pessoas à 
volta de um artista ou banda num concerto ou festival. 

O mais recente projeto da Associação CAIS, + Música  
+ Ajuda é um autêntico festival de música que, ao longo de 
6 meses, em vários pontos culturais do país, vai agregar o 
poder desta arte em prol de uma causa social − promover a 
angariação de fundos e apoios para a Associação. 

Através da música, a ideia é despertar a importância de  
desenvolver uma sociedade cada vez mais ativa e participativa  
com causas sociais. Martim Rodrigues, promotor do pro-
jeto + Música + Ajuda, conta como nasceu esta iniciativa: 
“Surge a vontade de fazer alguma coisa diferente, algo onde 
possamos ouvir o artista a tocar o que gosta, numa sala  
pequena, e ao mesmo tempo apoiar uma instituição e a 
CAIS é a Associação que reúne os requisitos necessários 
para dar força a uma iniciativa cultural e social como este 
projeto de música”

Procurando angariar fundos, apoios de mecenas e volun-
tários que possam contribuir para o desenvolvimento da 
Associação, Conceição Cordeiro, refere que “ter um registo 
de energia positiva da música, num contexto complicado,  
é fantástico”. A Diretora-Executiva da Associação CAIS  
explica a importância do + Música + Ajuda para a instituição.  
“Ao mesmo tempo que envolvemos as pessoas, damos a 
conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação, que 
faz muito mais para além da Revista, por isso este projeto  
surgiu na altura certa”.

O projeto + Música + Ajuda pode ser considerado o primeiro  
festival em prol de uma causa social em Portugal. De  
Janeiro até Junho, em algumas salas icónicas do país, irão 
ter lugar concertos intimistas que servirão de rampa de 
lançamento para o grande espetáculo de encerramento a 
realizar-se no primeiro fim-de-semana de Junho, no Estádio 
do Restelo, em Lisboa. 

Se a música tem a força de mover multidões, porque não canalizar essa energia para ajudar 
uma causa? É a partir desta premissa que surge a ideia da iniciativa CaIS + Música + ajuda, 
um conjunto de concertos a acontecer durante o primeiro semestre do ano, em vários locais 
do país. estão já confirmadas atuações de alguns dos principais nomes do panorama musical 
nacional. 
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Ruas do Mundo

Numa era dominada pela ascensão das redes 
sociais, mais e mais pessoas admitem sentirem-se  
sozinhas. Cada vez mais, a nossa procura pela 
outra metade envolve frequentemente algum 
tipo de mediação, seja através de encontros 
online ou agências. Na Grécia, o matchmaking 
ainda é visto como tabu, mas o número de 
pessoas que utilizam agências de encontros 
está a aumentar. A publicação de rua grega 
Shedia revela a vida dos solteiros e as diferentes 
abordagens de encontrar um amor: atualmente, 
mais de 600 agências de encontros operam em 
todo o país.  

(Shedia - Grécia)

“Estes refugiados sírios são a prova imediata 
e trágica que uma chocante catástrofe está a 
acontecer nos nossos tempos”, escreve Samar 
Yazbek. O autor sírio tem experienciado em 
primeira mão a terrível violência na sua terra 
natal − desde os primeiros tiros disparados 
contra manifestantes que se revoltavam com 
o regime de Assad, em 2011, à atual crueldade 
dos jihadistas. O relato de Samar é elucidativo 
da escalada de violência e terror que conduzem 
centenas de milhares de pessoas sírias na sua 
terra natal. 

(Surprise - Suíça)

As mulheres trabalhadoras no sul do estado 
indiano de Kerala estão a protestar ferozmente 
por melhores salários e contra a exploração e 
discriminação sistemática do género feminino 
que trabalha em plantações de chá de Jasmim. A 
agência IPS revela que esta realidade é fruto da 
predominância do género masculino nos cargos 
dos responsáveis pelas políticas sindicais. 

(IPS)

agências de encontros 
procuram curar a solidão na 
Grécia (e em todo o mundo)

escritor sírio conta o horror 
da sua terra natal: “Terror tem 
dois lados”

“revolução do Jasmim” desafia 
a dominação masculina nos 
sindicatos de chá

©eurokinissi/Giorgos Kontarinis

©REUTERS/ Khalil Ashawi

©K.S. Harikrishnan/IPS



65

janeiro 2016

a revista CaIS é um membro da International Network of Street Papers (INSP). esta rede 
Internacional congrega mais de 120 jornais de rua em 40 países nos seis continentes. Mais 
de 200.000 sem-abrigo mudaram as suas vidas com a venda de jornais e revistas de rua.  
O conteúdo noticioso destas duas páginas é uma selecção de artigos e ensaios fotográficos 
de publicações que fazem parte da INSPe de agências noticiosas que com ela colaboram.
Saiba mais em  www.street-papers.org

usar a arte para desafiar a 
perceção de quem tem lesões 
cerebrais

alteração na política de um 
filho na China é tardia para 
quem perde filho único

©Street Roots

©REUTERS/Kim Kyung-Hoon

©Andjela Petrovski

A defensora da justiça entre incapacitados, 
Cheryl Verde, falou com o jornal de rua Street 
Roots sobre o documentário em que explorou o 
isolamento e a arte nas pessoas pós-lesão cerebral 
traumática. Verde diz que o filme Who Am I To 
Stop It combina a narrativa pessoal com a visão 
de autodefesa, contestando os equívocos comuns 
sobre as pessoas que sofreram uma determinada 
lesão cerebral traumática, como foi o caso da 
própria realizadora. 

(Street Roots - EUA)

Em Outubro de 2015, a China aboliu a política 
do filho único permitindo aos casais terem dois 
filhos, pela primeira vez em mais de três décadas. 
Mas para aqueles que perderam o único filho 
que o governo permitia ter, a decisão chega tarde 
demais. A agência Reuters falou com Cui Wenlan, 
uma mãe devastada que está entre os mais de 
um milhão de pais chineses em luto. Wenlan e o 
marido sentem-se agora à deriva, num país onde 
os pais tradicionalmente depende dos seus filhos 
para cuidarem deles na velhice. 

(Reuters)

“As pessoas que passaram pela Sérvia, fugindo 
da guerra, deixaram-nos uma marca profunda”, 
escreve Andjela Petrovski para o jornal de rua 
de Belgrado, Liceulice. As suas fotos mostram 
os refugiados a receberem ajuda em centros 
de auxílio criados em Belgrado, Sid e Presevo. 
Apesar dos encontros de Andjela com alguns 
dos refugiados terem sido breves, a fotógrafa 
diz que eles deixaram um boa impressão. 
Andjela rapidamente aprendeu que as pessoas 
que conheceu desejam uma coisa acima de 
tudo − compaixão. 

(Liceulice - Sérvia)

ensaio fotográfico: Oferecer 
compaixão aos refugiados na 
Sérvia
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Este espaço encontra-se reservado 
para si e para a sua empresa. 

Contacte-nos

A responsabilidade social faz parte do código  
genético das nossas empresas.

E da sua?
—

Cidadania empresarial no seu melhor.
Siga-lhe o exemplo.


