AIDGLOBAL lança campanha de IRS Solidário
No âmbito da entrega da declaração de IRS, a decorrer
de 1 de abril a 31 de maio de 2018, a AIDGLOBAL lança
a campanha "Não Paga Mais Nem Recebe Menos",
iniciativa que permite que o contribuinte escolha, sem
quaisquer custos, o destino da fração autorizada dos
seus impostos. O valor angariado visa contribuir para o
acesso a uma Educação de Qualidade, em Portugal e
Moçambique.
Saiba mais sobre esta campanha, aqui.

.........................................
“O Humor Acontece!” volta a encher a sala 2 do Cinema São Jorge
Foi perante uma plateia cheia que, no dia 17 de abril,
Pedro Luzindro, Rui Conceição ("Ruim"), Daniel Carapeto
("O Estúpido"), Miguel Lambertini e Carlos Coutinho
Vilhena atuaram, naquela que foi já a 6.ª edição do
espetáculo de stand-up comedy solidário. Os cinco
humoristas subiram ao palco para apoiarem o trabalho
da AIDGLOBAL em prol de uma Educação de Qualidade,
numa noite que juntou comédia e solidariedade.
Saiba tudo sobre o espetáculo, aqui.

.........................................
Início dos Laboratórios de Agricultura Urbana do projeto Urbagri4Women
Tiveram início, no dia 9 de março, na Urbanização de
Terraços da Ponte, em Sacavém, os Laboratórios de
Agricultura Urbana do projeto Urbagri4Women, que
visam a integração e capacitação de mulheres
migrantes sem nacionalidade portuguesa. O curso de
45 horas, que faz parte da formação “Agricultura
Urbana e Reabilitação Comunitária”, irá durar até ao

final do mês de junho e conta com 16 participantes de Angola, Cabo-Verde e São
Tomé e Príncipe.
Saiba mais, aqui.

AIDGLOBAL continua a promover a leitura em Moçambique
A equipa da AIDGLOBAL em Moçambique dinamizou,
no dia 15 de março, um workshop no Instituto de
Formação de Professores Eduardo C. Mondlane
(IFPECM), na cidade de Xai-Xai. A ação teve como
objetivo promover atividades de animação de leitura
junto dos formandos que estudam para professores do
ensino primário nesse Instituto.
Ainda durante o mês de março, a equipa da
AIDGLOBAL visitou nove escolas do distrito do Chibuto com o intuito de monitorizar
as bibliotecas, acompanhar e apoiar a gestão do fundo documental e o
desenvolvimento das atividades.
Saiba mais, aqui.

.........................................
NA PRIMEIRA PESSOA

Daniel Carapeto é stand-up comedian,
guionista e o autor da página
de Facebook “O Estúpido”. Faz standup comedy desde 2012, contando já
com algumas centenas de atuações
pelo país. Foi um dos humoristas que
se associou à causa da AIDGLOBAL na
6.ª edição de “O Humor Acontece!”.
1. O Daniel passou de licenciado em
Engenharia de Telecomunicações e
Informática a comediante. Como

2. A sua trajetória profissional no
humor já o levou a passar pelos
mais diversos palcos. Qual foi a
situação mais insólita com que se
deparou, enquanto humorista?
Dois miúdos bêbados invadirem-me o
palco para me retirarem o microfone,
numa faculdade. Depois, cá fora, tinha
um grupo de 7 ou 8 à minha espera para
me bater. Como vi muitos filmes do Bud
Spencer quando era puto, arrumei-os
todos. Mentira, foi a malta da
organização do espetáculo que depois
acalmou a cena.
3. A 17 de abril atuou no espetáculo
solidário “O Humor Acontece!”, no
Cinema S. Jorge. O que o levou a
associar-se à causa da AIDGLOBAL?
Fazer a boa ação do ano. Nos outros
364 dias sou uma besta. Então, neste
dia, equilibrei a balança.

começou o seu percurso no humor
e nastand-up comedy?
Na realidade, eu não passei de
licenciado a comediante, eu comecei o
curso em 2010, tornei-me comediante
em 2012 e terminei o curso em 2017.
Quero acreditar que não está nada
relacionado. O meu percurso no humor
começou por adorar stand-up comedy e
comédia no geral desde criança, até
achar que conseguia escrever piadas,
enquanto adolescente, até andar 2 ou 3
anos a pensar se devia realmente
experimentar subir ao palco, por medo
e timidez. Até que, em 2012, tirei
dois workshops, um de escrita criativa e
outro de stand-up, e comecei aí.

4. O facto de ter contacto com
públicos tão diversificados permitelhe ter uma visão global da
sociedade. Considera que o humor
pode ser um aliado de causas
sociais? De que forma?
Pode ser, se certos humoristas com
notoriedade se aliarem a algumas
causas, como o Ricky Gervais ou o
Markl com os animais. Mas, na maior
parte dos casos, é mais pela fama dos
humoristas do que pelo conteúdo em si,
porque o humor é muitas vezes algo
cruel.

