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Nota Editorial 

A palavra representa o manifesto, a luta e a 
poesia. 

Nesta edição destacamos pessoas que encontram 
nas palavras, forma de intervenção social. As 
artistas Samantha Muleca e Mynda Guevara 
falaram sobre o seu percurso.

Na nossa rubrica Sabias Que? abordamos a 
temática Mulheres do Egito, contextualizando um 
pouco da sua história.

Em Ideias e Personalidades que Valem a Pena 
homenageamos José Mário Branco  considerado 
um dos maiores cantautores portugueses de 
sempre e aqui também ilustrado pela artista 
plástica Aicy.

Boa leitura!

Maria Fernandes
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Sabias que? 
MULHERES  FARAÓS
Sabias que dos cerca de 170 faraós que 
governaram o Antigo Egipto, só 4 foram mulheres?

Apesar de existir um reconhecimento das funções 
das egípcias, elas não tinham total autonomia 
sobre si. No entanto, existiram mulheres que 
agiram de maneira diferente e conseguiram 
destacar-se e até obter cargos de poder no 
governo do Egipto.

NITOCRIS
A primeira mulher faraó cujo reinado durou 
somente 2 anos ascendeu ao trono no lugar 
do seu marido assassinado devido a intrigas 
palacianas. Era considerada  “ mais corajosa que 
todos os homens do seu tempo e a mais bela de 
todas as mulheres “, segundo o sacerdote egípcio, 
Maneto.

SEBEKNEFERU
Seu nome significa “ a beleza de Sebek”, como 
testemunho da sua grande beleza. Seu reinado 
durou 3 anos e foi caracterizado por agitação civil 
que atormentou todo o reino.

HATCHEPSUT
Mais conhecida como  “ A faraó homem ”, pois 
fazia-se representar com barba falsa de faraó, 
saiote chendjit e  toucado de faraó, foi sem dúvida 
a mais poderosa que governou o Império egípcio 
no século XV a.c. Governou sozinha durante 
22 anos proporcionando paz e prosperidade 
económica numa época em que o Egipto era 
um dos países mais ricos. Sua múmia só foi 
encontrada em 2007 no Vale dos Reis.

TAUSERET
Durante os seus 6 anos de governação o Egipto 
foi atormentado por guerras civis que se acredita 
terem causado a sua morte.

A civilização faraónica concedeu à mulher egípcia 
um prestígio excepcional se compararmos com 
outras culturas do mundo antigo, status esse que 
as sociedades modernas relutam em conceder 
actualmente.
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Samantha Muleca ou Muleca XIII é uma 
rapper brasileira e ativista que se encontra 
em Portugal desde 2014, mas cujo nome já 
está registado e é cada vez mais conhecido 
no panorama de hip hop nacional. Rapper, 
poetisa e writter são algumas das vertentes 
que esta artista apresenta. 

SAMANTHA MULECA 
OU MULECA XIII É UMA 
RAPPER BRASILEIRA 
E ATIVISTA QUE SE 
ENCONTRA EM PORTUGAL 
DESDE 2014, MAS 
CUJO NOME JÁ ESTÁ 
REGISTADO E É CADA 
VEZ MAIS CONHECIDO 
NO PANORAMA DE HIP 
HOP NACIONAL. RAPPER, 
POETISA E WRITTER SÃO 
ALGUMAS DAS VERTENTES 
QUE ESTA ARTISTA 
APRESENTA. 

Paulo O
távio



Quando e como foi a tua incursão 
no mundo do hip hop?
Meu primeiro contato com o rap se deu por 
consequência de aos 7 anos ter ouvido uma 
banda chamada Planet Hemp, por descuido 
do meu irmão mais velho que deixou cair 
nas minhas mãos um CD, rapidamente 
me identifiquei com os argumentos das 
letras mesmo se tratando de assuntos que 
eu não tinha vivência porém que foram 
capazes de me tocar pela coerência e me 
despertar para assuntos indignantes como 
violência policial, legalização da cannabis e 
racismo principalmente. Logo aos 10 anos 
ao ouvir o segundo álbum do grupo percebi 
a presença do rap e do termo hip hop, o 
que me gerou maior interesse por outros 
artistas do gênero, junto a isso eu começava 
a me cativar pelo skate e pelos graffitis 
presentes nas pistas. Aos 12 anos escrevi 
minha primeira letra de rap e desde então 
criei o hábito de me expressar através de 
composições musicais e desabafar minhas 
indignaçõesno papel. Com a forte influência 
do sexismo em meus ambientes de convívio, 
sempre senti uma certa desaprovação em 
relação aos meus gostos e ao fato de ser 
do gênero feminino, isso criou algumas 
barreiras na minha evolução artística 
contudo não me impediu de continuar 
sonhando, ouvia dois programas de rap 
nacional numa rádio apresentados pelo 
MV Bill e pela Nega Gizza, nessa época já 
tinha meus 14 anos. Aos 17 anos cumpri 
a minha obrigação de concluir a escola 
e obter êxito nos exames de ingresso a 
universidade pública, algo muito disputado 
no Brasil, e nesse momento ouvi no 
programa de rap que a ONG (Organização 
Não Governamental CUFA (Central Única 
de Favelas) tinha aberto inscrições para o 
seu curso de Audiovisual, imediatamente 
compareci a seleção na Cidade de Deus e a 
partir daí tive meu primeiro contato físico 
com a cultura hip hop. Depois disso fiz 
amigos do cinema, graffiti, breakdance, rap 
freestyle, basquete de rua, discotecagem 
e pude desenvolver minhas aptidões já 
há muito em incubação. Aos 18 anos fui 
convidada pelo meu parceiro Mv Hemp a 
fazer parte do coletivo de artistas Comando 
S.E.L.V.A 22, que antes era um grupo de rap 
mas que nesse momento era promovido 
a um projeto de arte mais abrangente. 
Desde então faço parte dessa família, de 
um movimento em constante evolução, 
onde nunca me sinto sozinha e do qual 

sempre farei parte e serei ativa com a minha 
humilde contribuição para que outras 
pessoas sejam tocada e acolhidas como eu.

Quais as tuas maiores referências 
musicais?
Chico Science, Erykah Badu, Lauryn Hill, 
Maria Bethânia, Novos Baianos, Cartola, 
Paulinho da Viola, Stevie Wonder, Bob 
Marley, Elizeth Cardoso, Planet Hemp, 
Black Alien, Gabriel O Pensador, Racionais 
Mcs, MV Bill, Sabotage, Rappin Hood, Alceu 
Valença, Renaissance, Jovelina Pérola Negra, 
Chico Buarque, Cat Stevens e não só, minhas 
maiores referências são mesmo musicais.

“Sinto isso nos quatro elementos 
do hip hop, no skate e em diversas 
outras manifestações culturais 
e artísticas que tenho contato, 
mas ainda há muito espaço a 
ser conquistado, não só pelas 
mulheres mas por todos que não se 
enquadram no padrão dominante 
imposto pelo tradicional sistema 
patriarcal.

No hip hop feito no brasil, sentes 
que as mulheres ainda lutam por 
um espaço nos dias que correm 
devido ao machismo muitas vezes 
associados à cultura?
Sinto que vamos sempre ter que lutar 
por espaço, mas já não esperamos 
ser compreendidas, nem estamos tão 
dispostas a tentar explicar nossos motivos. 
Apenas sinto que já muitas barreiras 
comportamentais foram ultrapassadas e 
apesar de sempre notarmos a existência de 
machos opressores, isso já não representa 
um impedimento tão grande para a nossa 
existência. Sinto isso nos quatro elementos 
do hip hop, no skate e em diversas outras 
manifestações culturais e artísticas que 
tenho contato, mas ainda há muito espaço a 
ser conquistado, não só pelas mulheres mas 
por todos que não se enquadram no padrão 
dominante imposto pelo tradicional sistema 
patriarcal.

”
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O rap brasileiro sempre 
foi muito valorizado 
por cá desde os anos 
90, celebrizado por 
Racionais MCs, Gabriel 
O Pensador, MV Bill, 
D2 ou Facção Central, 
como foste recebida em 
portugal como rapper 
brasileira a fazer parte 
do movimento?

O que te fez vir para portugal? E quais os 
maiores desafios que encontraste cá desde a 
tua chegada?
Tive a grande oportunidade de sair do meu país 
para estudar, algo que tenho muito gosto em fazer. 
Muito sinceramente em relação ao Brasil que vivi, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, aqui em Portugal 
encontrei muitas facilidades que desconhecia, como 
distâncias menores, transportes mais eficientes, maior 
poder de compra e acesso a tecnologias, porém em 
contrapartida, senti em algum lugar no passado em 
relação a valorização dos artistas, ao entrosamento 
do movimento hip hop, a prática do rap freestyle e 
claramente encontrei muito machismo, homofobia, 
racismo e xenofobia, infelizmente. Mas devo enfatizar 
que durante esses quase 6 anos que estou aqui, já muita 
coisa mudou, e certamente vejo muitas pessoas aliadas 
para que essas mudanças para melhor continuem a 
acontecer. Lamentavelmente ainda ouço por aí de vez 
em quando, alguém convicto me dizer com o melhor 
sotaque português que eu volte para a minha terra, devo 
confessar que me incomodo sim, mas que volto para o 
Brasil quando achar que devo e em Portugal me sinto 
na minha terra, e tenho consciência que muitos nativos 
daqui não se sentem representados por essa fala e que 
esse comportamento deprimente é apenas uma mazela 
da falta de conhecimento e/ou aceitação da verdadeira 
história das colonizações.

Como foi o teu primeiro contacto com o Rap 
feito em portugal?
Logo que cheguei em Lisboa tive a sorte de encontrar 
um grande amigo e colega do Comando S.E.L.V.A 22, 
o rapper Big Papo Reto que me deu o “caminho das 
pedras”, pudemos assim fazer bastante freestyle com 
outros rimadores nativos e imigrantes em lugares como 
o miradouro do Adamastor, Bica e Cais do Sodré, além 
de rimar em participações no Tokyo Rock Bar com o Trio 
Cadmira+1 e Impossibly Funk e mais outras invasões 
de palco maravilhosas no Music Box e Copenhagen. 
Logo nessa minha chegada também fizemos um evento 
junto com o Mc Zuka no Groove Bar, na Rua da Rosa e 
convivi um pouco no ambiente do Bar 36 na Rua Luz 
Soriano. Também através do graffiti fui logo apresentada 
ao Nomen e ao Youthone que me ensinaram bastante 
sobre a cultura daqui de forma direta e clara. Com a 
vinda dos amigos da Cone Crew Diretoria aconteceu 
uma celebração de rima e nesse dia conheci os rapazes 
do Grognation e o grande Sam the Kid que rimou 
freneticamente conosco. A partir daí naturalmente fui 
encontrando meu caminho tanto na produção como 
na apreciação do rap tuga e hoje já consigo entender 
melhor as variantes do lado de cá.

“Eu conheci o 
rap como a voz 
da periferia, 
instrumento 
de produção 
artística e 
militância 
cultural.

”
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Quando cheguei por aqui o meu cartão 
de visita foi puramente o meu freestyle, 
e apesar de fazer parte do movimento, 
eu de facto pertenço ao que chamamos 
de underground e não tinha grandes 
registros de imagem nem estratégias de 
marketing, por isso era conhecida somente 
pelas pessoas que estavam lá nos eventos 
undergrounds, rodas de rimas, batalhas de 
rap improvisado, mutirões de graffitis de 
favela e esse gênero de convívio. Também 
como já citei o machismo e a misoginia 

é bastante presente no meio do rap 
infelizmente, o que não é exclusividade de 
Portugal, então enquanto mulher há que 
se ter coragem, disposição e competência, 
porque a cobrança é sempre maior, e em 
grande parte das vezes a nossa voz nem 
é ouvida, e o comentário seguinte a nossa 
intervenção pode ser o clássico “manda 
melhor do que muito homem”, o que não 
é novidade nem elogio, por isso há que se 
mostrar o rap na prática e na hora.

Kwanzafilms
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És fácilmente 
reconhecida como uma 
rapper com grande 
apetência para o 
freestyle, consideras 
que essa é uma vertente 
obrigatória no Hip 
Hop, a capacidade de 
improviso?
Não considero obrigatório nem 
gosto muito dessa palavra. 
Penso que assim como jogar 
uma bola, fazer freestyle é 
um exercício importante pra 
vida e o melhor ambiente 
para praticar é entre amigos. 
Felizmente eu sou cria de um 
ninho de freestyle e apenas 
desenvolvi naturalmente 
essa técnica. Mas considero 
uma brincadeira saudável e 
produtiva, e tal qual o futebol 
é fundamental estar atento às 
faltas, então é bom ter sempre 
em mente que as palavras 
têm poder e é preciso saber 
usar esse poder, e de facto 
improvisar é um aprendizado 
para a vida.

Sentes que cada vez mais 
é necessário usar o Rap 
como propósito original 
de militância e relatar a 
atualidade social de uma 
forma construtiva?
Eu conheci o rap como a voz 
da periferia, instrumento de 
produção artística e militância 
cultural. Gosto de sentir que os 
artistas desse gênero tenham 
a liberdade de expressar seus 
sentimentos sem terem que 
ser obrigados a sempre estar 
diretamente militando. Partindo 
do princípio de que a produção 
artística periférica é já por si só 
uma militância crua e de que 
é também gratificante poder 
desfrutar de diversas temáticas 
e outras variantes dentro do 
estilo musical Rap, só espero 
que se tenha algum maior 
cuidado com o conteúdo e a 

Ica M
artinez



comercialização das produções musicais 
apenas em respeito aos princípios do 
movimento Hip Hop, que não é um estilo 
musical e que existe para zelar pela 
integridade principalmente da juventude 
periférica, tão rica de potencial e talento e 
tão marginalizadapela estrutura social.

Como estás a lidar com a situação 
de pandemia no teu processo de 
criação?
Escrevo com frequência e tenho 
produzido constantemente. Nesse 
momento estou envolvida em alguns 
projetos de cunho social e musical, todos 
inseridos no movimento Hip Hop e artes 
urbanas, estamos fazendo o possível 
para nos adaptar nesse novo e longo 
cenário de pandemia onde tudo é feito 
assustadoramente a distância, posso 
citar três iniciativas nas quais estou 
envolvida e atuante, sendo elas o portal 
Rap Di Mina, dedicado a visibilização da 
produção feminina e LGBTQIA+ dentro e 
fora do rap através da articulação de idéias 
e produção de conteúdo jornalístico, a 
AAUTS – Associação de Artistas Urbanos 
e Transformação Social, e a Urbanarama, 
ambas focadas principalmente em produzir 
atividades culturais e viabilizar o acesso a 
informação e captação de recursos para 
a execução de projetos voltados para 
a juventude oriunda de bairros sociais 
portugueses.

Estás a preparar algum trabalho 
atualmente?
Para além dos projetos que já citei, andei 
gravando algumas colaborações com o 
apoio do meu DJ de sempre Camboja 
Selecta que serão lançadas em breve e 
participo de duas cyphers com outras 
mulheres que ainda estão uma em processo 
de produção e a outra em pós-produção e 
que serão divulgadas em seus momentos 
por isso prefiro não dar maiores detalhes 
para não “queimar a largada”. Em relação 
a um tão esperado álbum meu, confesso 
que não tenho previsão para finalizar esse 
árduo feito e prefiro não criar expectativas 
quanto a isso. Participei por duas vezes 
em lives partilhadas como convidada em 
versão acústica com acompanhamento no 
violão do meu namorado e super parceiro 

de som Eduardo Oliveira e continuarei 
periodicamente a fazê-lo e a cada vez viso 
aprimorar as técnicas para isso. Por fim 
estou também estreando como curadora 
e produtora executiva em um grande 
projeto musical de rap brasileiro expansivo 
a Portugal e Angola.Claramente tenho 
trabalhado um pouco a mais, porém um dia 
após o outro e sempre em equipe e sintonia.

Se pudesses fazer uma colaboração 
de sonho quem seria e porquê?
Tenho grande admiração pela Erykah Badu 
e pela Maria Bethânia, pela autenticidade, 
espontaneidade e gigante qualidade 
musical. Sinto meu coração tocado toda vez 
que as ouço.

Onde podemos encontrar a tua 
música online?
Facilmente no youtube é possível encontrar 
algumas produções autorais minhas de 
estúdio e registros de concertos através da 
busca pelo meu nome artístico Muleca XIII, 
possuo também um perfil no SoundCloud 
onde é possível encontrar músicas mais 
antigas, onde a qualidade de produção é 
inferior porém não menos interessante, vale 
a pena conferir. Deixo abaixo, os principais 
links para facilitar a busca e o meu 
instagram onde costumo divulgar minhas 
ações em geral.

Muleca XIII nas redes

Instagram:

@muleca13

Youtube:

Arrisca (prod. Sam the Kid)

Pedra do teu Sapato (prod. Jonh Boys)

Devaneios – Barba Negra & Gomz 1984 part. 
Muleca XIII

SoundCloud:

soundcloud.com/muleca
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Quando e como 
entraste no universo 
hip hop?
Desde pequena sempre 
consumi muito Hip-Hop 
por influência do meu 
irmão mais velho , tanto 
tuga, crioulo, francês e 
inglês. Houve um dia que 
me encontrei com um dos 
Mc’s mais antigos cá do 
bairro, o LBC, e disse-lhe 
que gostava de começar a 
frequentar o Estúdio, foi aí 
que me disse que o espaço 
estava aberto em certos dias 
da semana e para passar 
lá quando quisesse Nessa 
altura tinha 13 ou 14 anos, 
sensivelmente .

Quais as tuas maiores 
influências?
As minhas maiores 
influências sempre foram a 
minha família, a minha vida, 
o meu quotidiano, o meu 
bairro.

De onde surgiu o teu 
nome artístico?
O meu nome artístico surgiu 
do meu objetivo enquanto 
Artista que é Revolucionar 
o Rap Feminino, daí ter o 
“Guevara” como grito de 
guerra. Tenho sede de 
revolução, fazer a mudança 
e principalmente encorajar 
outras Mulheres a entrar 
no movimento. Guevara 
porque é a minha essência 
na Música e na Vida. “Hasta 

La Vitória Siempre”.

Porquê a tua escolha 
de usar o crioulo 
como tua língua de 
expressão no rap?
Porque o crioulo já faz 
parte de mim, das minhas 
raízes. É a língua que mais 
me sinto à vontade para 
cantar e escrever. Consigo 
transmitir exatamente 
aquilo que estou a sentir 
escrevendo em crioulo. 
Faço parte da comunidade 
africana, sou filha de pais 
caboverdianos por isso o 
“cantar em crioulo” não 
foi propriamente algo que 
eu tivesse pensado muito 
antes de começar. Fluiu 
naturalmente no meu 
percurso enquanto Rapper/
Mc .

O rap cantado em 
crioulo tem um longo 
percurso que remete 
praticamente ao 
início do hip hop em 
Portugal com Djoek, 
Boss AC, ou TWA, 
hoje ganha cada 
vez mais adeptos, 
nomeadamente nas 
novas gerações. Ao 
que achas que se deve 
este fenómeno?
Hoje em dia o crioulo está 
muito mais “flexível”, porque 
já há muitos portugueses 
que sabem falar, porque se 
consome muito rap crioulo, 
ou estão tão habituados a 

ouvir um artista crioulo que 
às tantas também já estão 
eles a falar, tudo influencia 
de certa forma, sem 
esquecer a convivência entre 
ambas as comunidades que 
acaba por criar essa ponte 
que influencia e cria o hábito 
de se comunicarem na 
mesma língua, neste caso, o 
crioulo.

Uma voz negra 
feminina a rappar em 
crioulo é praticamente 
um inédito em 
portugal, o que sentes 
em saber que és 
praticamente a única e 
o que isso representa 
para ti?
Sinto-me grata pelas minhas 
conquistas e por nunca ter 
desistido. O primeiro passo 
foi acreditar em mim e 
tudo o resto acontece, com 
trabalho, com dedicação, 
esforço, noção e muito 
amor à camisola. Tenho 
pena de não haverem mais 
referências femininas no 
Rap, que estejam mesmo no 
ativo. Ser uma das únicas 
representa muito, inclusive 
uma LUTA constante sem 
desistências.

Consideras que 
deve haver uma 
responsabilidade na 
mensagem de um 
rapper perante a sua 
comunidade? Em que 
sentido?

“Tenho sede de revolução, fazer a mudança e principalmente 
encorajar outras Mulheres a entrar no movimento. Guevara porque é a 
minha essência na Música e na Vida . “Hasta La Vitória Siempre”.

”
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“A 
mensagem 
educa e 
é nesse 
sentido que 
o HIP-HOP, 
na minha 
opinião, deve 
ser usado 
como uma 
ferramenta 
de Educação 
e não como 
ostentação.

Mynda Guevara é uma das faces 
do rap criolo em Portugal, ocupou 
um espaço que estava praticamen-
te vazio, uma mulher negra a rappar 
em crioulo. Está em rota de ascen-
são a cada dia que passa o seu nome 
já é considerado um nome de peso 
por onde passa.

”





Óbvio, porque o Rapper acaba por ser 
quem representa a sua comunidade. Deve 
existir todo um cuidado em relação ao que 
se transmite e à forma como ela é feita. A 
mensagem educa e é nesse sentido que o 
HIP-HOP , na minha opinião , deve ser usado 
, como uma ferramenta de Educação e não 
como ostentação.

 A teu ver achas que poderás ser 
uma referência em mostrar o 
caminho a outras mulheres negras 
fazerem o que fazes na música?
Sim, sem qualquer dúvida. Posso ser uma 
referência/inspiração mas é claro que cada 
uma à sua maneira fará o seu caminho da 
melhor forma, com a sua própria essência.

O rap é dominado pelas vozes 
masculinas, sentes-te apoiada 
pelos teus colegas de profissão?
Sinto-me muito apoiada por eles, mais até 
que as “Mulheres”, sempre disse isso. Mas 
tenho siztas fiés que me apoiam como eu as 
apoio a elas. E esse luv é real.

Como tem sido a recepção pelos 
palcos e festivais por onde tens 
passado?
Muito boa, são muito cuidadosos e 
atenciosos. Sempre atentos e muitíssimo 
profissionais!

O que tens preparado para 
o futuro de Mynda Guevara? 
Trabalho novo?
Aproveitei a quarentena para fazer uma 
introspecção e auto-avaliação minha, no 
sentido de ver aquilo que ainda não fiz, o 
que posso melhorar e/ou retificar. Escrevi 
imenso nestes tempos e acredito que 
tenha sons à vontade durante 2 anos, sem 
exagero. Tenho novos trabalhos já gravados 
e no dia 31 deste mês sai um novo tema 
intitulado “Ez Teni Medu” , produzido por 
FRXH.

Mynda Guevara nas redes

Instagram:

@myndaguevara_oficial

Youtube:

Mynda Guevara

Spotify:

Mynda Guevara

Jose Caldeira
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IDEIAS E PERSONALIDADES QUE VALEM A PENA

Recordado como a voz da revolução, José Mário Branco, é descrito como um dos 
artistas mais importantes da música portuguesa do século XX. 

Nascido em 1942, na cidade do Porto, filho de pais professores, iniciou o seu 
percurso académico na área da história, o que acabou por ficar incompleto. 
Militante do partido comunista, em 1963 foi obrigado a exilar-se em frança devido a 
forte perseguição da PIDE, só  retornando a portugal em 1974.

Falar da música portuguesa é obrigatoriamente falar de José Mário Branco, é 
considerado um dos maiores cantautores de sempre e no seu regresso ao país 
fundou o Grupo de Acção Cultural - Vozes na Luta juntamente com os outros 
grandes da palavra de intervenção portuguesa, Fausto, Afonso Dias e Tino Flores  
em com o qual gravou dois álbuns, foi ainda nesse grupo que saiu muito do seu 
trabalho mais político, que continua hoje a ser uma das maiores  representações da 
música do protesto. A Cantiga é Uma Arma (1975).

Interpretação: Grupo de Ação Cultural (GAC) – Vozes na Luta Letra: José Mário 
Branco.

Como cantautor, é sem dúvida uma das figuras mais predominantes do panorama 
musical português, um dos álbuns mais emblemático é Mudam-se os Tempos, 
mudam-se as Vontades e o FMI é sem dúvida uma das músicas mais conhecidas.

José Mário Branco faleceu aos 77 anos, na madrugada do dia 19 de novembro de 
2019, em Lisboa. será lembrado como Eterno artista de protesto é um dos maiores 
símbolos da luta, como produtor, como intérprete, como compositor, letrista.

Links de Interesse:

https://www.sabado.pt/vida/detalhe/deixem-o-ze-mario-branco-ser-feliz-porra

https://www.publico.pt/2019/11/19/culturaipsilon/noticia/morreu-jose-mario-
branco-1894241

Maria Fernandes

15



Atualidades da Bué Fixe
Este ano e apesar de todos os desafios apresentados pela nova normalidade imposta 
pelo Coronavírus, a Bué Fixe tem continuado, como sempre, ao serviço dos jovens e 
lutando por uma vida e sociedade mais saudáveis. Graças ao esforço e criatividade de 
nossa equipe, conseguimos adaptar nossas atividades às diretrizes estabelecidas pela 
DGS, podendo assim atingir nossos jovens, mantendo acima de tudo sua segurança e a 
de toda a comunidade. Dessa forma, podemos nos orgulhar do trabalho e do impacto 
realizados até agora neste ano.

Começamos o ano com três formações internacionais:

“Youth Media Activism” (Áustria), onde fomos explorar as possibilidades de utilizar 
as redes sociais como forma de ativismo; “Digital Rainbow Storytelling” (Eslováquia), 
formação na área LGBTQIA onde desenvolvemos competências em expressão criativa, 
técnicas de artes visuais e storytelling e exploramos as possibilidades de trabalho com a 
comunidade queer; “EDGES of Gender” (Albânia), onde falamos sobre as dimensões do 
gênero desde diferentes perspectivas e aprendemos técnicas de storytelling através da 
fotografia.
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Também no início do ano começamos forte com um novo projeto chamado “Slamadora”. 
Um Solidarity Project, no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade que visa combater 
o Discurso de Ódio através do Slam, quer dizer, a improvisação. Utilizamos técnicas como 
o Slam Poetry e a improvisação teatral e expressão corporal e trabalhamos com jovens 
da Amadora. Devido às medidas de segurança atuais, decidimos transformar os nossos 
encontros grupais em sessões zoom e vídeos de YouTube lançados semanalmente numa 
iniciativa intitulada “Laboratório Criativo: Corpo em Movimento”. Entra no nosso canal e 
assiste os vídeos dos exercícios e os poemas criados neste projeto!
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Ao igual que anos anteriores temos continuado com o nosso projeto “Saúde de Corpo 
e Mente”, financiado pelo ACM através do PAAI (Programa de Apoio às Associações de 
Imigrantes) e a Gilead GENESE. Graças a este projeto a Bué Fixe tem conseguido manter 
a publicação desta revista (Revista Bué Fixe), a qual tem passado a ser unicamente 
em formato digital (o que temos aproveitado para criar mais edições); um Gabinete de 
Apoio Psicológico para jovens imigrantes e as suas famílias completamente gratuito, que 
também passou a oferecer atendimento e acompanhamento online através de diversos 
meios; e ações de sensibilização “Com Consciência”, que visam alertar à juventude dos 
riscos do VIH/SIDA assim como das diferentes Doenças Sexualmente Transmissíveis e 
outros assuntos relacionados com a saúde sexual.

Em resposta à pandemia e especialmente com o intuito de apoiar à nossa comunidade na 
Amadora, a Bué Fixe juntou-se ao projeto “Dá um tempo” do Instituto Público de Desporto 
e Juventude em parceria com a Câmara Municipal da Amadora. Vários jovens voluntários 
da Bué Fixe saíram às ruas da Amadora com o objetivo de lançar uma campanha de 
sensibilização e informar à comunidade jovem sobre a necessidade de manter consciente 
o estrito cumprimento das regras – relembrando-as –, que asseguram o combate ao 
aumento de casos positivos de COVID-19.

E finalmente, a Bué Fixe tornou-se, em Junho, membro do Fórum da Sociedade Civil para 
o VIH/SIDA, Hepatite e Tuberculose da União Europeia.
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Encontra-nos!

Envia-nos para grupobuefixe@gmail.com
um conteúdo com curiosidades, atualidades, artes, 
etc. Para destacarmos nas nossas edições futuras. 

Participa!

AssociacaoBueFixe

AssociacaoBueFixe

associacaobuefixe.pt

Bué Fixe TV

(+351) 933 250 983


