FEVEREIRO 2015

“O Humor Acontece!” no dia 10 de fevereiro, pelas 21h30, no Cinema São Jorge

O melhor do humor português sobe ao palco para oferecer ao
público momentos de boa disposição e muitas gargalhadas com
António Raminhos, Hugo Sousa e Luís Franco-Bastos que compõem
o cartaz de artistas solidários.

O valor angariado reverterá para os projetos da AIDGLOBAL em
Moçambique, mais concretamente para a criação da Biblioteca da
Escola Primária Completa de Mahuntsane.
Veja aqui a página do evento!
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“Global What? – Formação em
Educação para a Cidadania
Global”

Faça o seu IRS Solidário e “Não
paga mais nem recebe menos”

A AIDGLOBAL e o IMVF promovem a
formação em Educação para a
Cidadania Global, destinada a
técnicos
e
voluntários
de
Organizações da Sociedade Civil, no
âmbito do projeto “Despertar para a
Educação Global”.
A atividade, que decorre de
Fevereiro a Abril, é composta por 10
sessões presenciais e 40 horas de
tutoria online.
Saiba mais aqui!

A AIDGLOBAL relança a campanha “Não
paga mais nem recebe menos”, com vista
a informar os cidadãos sobre a forma de
fazerem do seu IRS um gesto solidário.
Apenas com uma cruz e o registo do NIPC
da AIDGLOBAL, os cidadãos doam 0,5%
do seu imposto e contribuem para os
projetos em Portugal e Moçambique, sem
qualquer encargo.
Saiba tudo aqui!
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Luís Franco-Bastos na primeira
pessoa
Luís Franco-Bastos tem 26 anos e
nasceu em Lisboa, onde, também,
frequentou o Colégio Salesiano até
terminar o Ensino Secundário.
Licenciou-se
em
Ciências
da
Comunicação pela Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa.
Sempre sonhou vir a ser jornalista,
mas tem construído a sua carreira no
mundo do humor, aliando o stand up
comedy à imitação de vozes de
personalidades do conhecimento
público. Segundo Luís Franco-Bastos
“o sonho de ser pivot de televisão
vinha de criança, por sempre achar

que daria um bom comunicador. O
ADN de humorista estava sempre lá,
mas não se pode estudar para ser
humorista e procurar emprego de
forma convencional. Ser humorista
era algo que eu achava que nunca
seria possível. Felizmente, estava
enganado. Era possível."
O comediante, que imita mais de 40
vozes, considera a educação familiar
e
académica
que
recebeu
“determinante” para chegar onde
chegou.
“Nenhum
artista
tem
sucesso sem boas bases culturais e
de ensino. E nunca seria humorista
nem estaria onde estou se não fosse
a boa estrutura familiar e apoio que
os meus pais me deram.” No
entanto, esta carreira também teve
o sentido genético como base:
”herdei o sentido de humor do meu
pai e a capacidade de trabalho da
minha mãe. O resultado é poder
viver do que mais gosto. Ser-lhes-ei
eternamente grato por isso.”

Luís Franco-Bastos participa, este ano,
pela 3ª vez no evento de solidariedade da
AIDGLOBAL “O Humor Acontece!”,
contribuindo, com a sua presença
solidária, para a causa da nossa
Organização. Segundo o humorista, “É
uma feliz constatação reparar que já é a
terceira vez. Fui convidado três vezes e,
tendo disponibilidade das três vezes,
claro que aceitei. Fico feliz por ajudar.
Qualquer artista deve servir-se do seu
nome e do seu trabalho para ajudar os
outros, sempre que possível.”
Quando questionado sobre o que o faz rir,
Luís Franco-Bastos afirma que “tudo me
pode fazer rir, desde que tenha graça.
Não rejeito nenhum tipo de humor:
voluntário, involuntário, visual, físico,
negro, político, etc. Tem é que ter graça.”

