
Ricardo Araújo Pereira apresenta esta 11ª edição 
Lena d’ Água canta António Variações 

 
sábado | a partir ddas 21h30 

Teatro do Bairro | Lisboa 
entrada livre 

Manuel Luís Goucha, 
Autores  e atores das novelas Sol de Inverno  
e Dancin’ Days (SIC), 
Lourenço Cunha (Casa dos Segredos TVI), 
Muitas/os deputadas/os do PSD, PS, PCP, BE e PEV  
que votaram SIM à COADOÇÃO 
são algumas das pessoas que recebem  
os Prémios Arco-íris 2013 no próximo sábado, dia 11 

A 11ª edição Prémios Arco-íris 2013, uma iniciativa da Associação ILGA 

Portugal, celebra, uma vez mais, pessoas e instituições que se 

distinguiram ao longo do ano de 2013 na luta contra a discriminação em 

função da orientação sexual e da identidade de género. 

 

Ricardo Araújo Pereira conduzirá a entrega dos seis troféus criados pelo 

artista plástico Rodrigo Oliveira, numa noite que começa com a atuação 

do CoLeGaS - o Coro Gay, Lésbico e Simpatizante da ILGA Portugal. 

 

Sensivelmente a meio da cerimónia, Lena d’ Água cantará em versão 

acústica dois temas de António Variações - a homenagem deste evento 

ao intérprete de “A culpa é da vontade“ e “Estou Além”. 

 

Manuel Luís Goucha, Lourenço Ódin Cunha, Pedro Lopes e equipa de 

guionistas de Sol de Inverno e Dancyn’ Days são algumas das 

personalidades que este ano sobem ao palco para receber o Prémio 

Arco-íris. 

 

A cerimónia de entrega dos troféus encerra com a presença de 

algumas/ns das/os deputadas/os que votaram a favor da coadoção em 

casais do mesmo sexo no dia 17 de maio de 2013. Estão já confirmadas 

as presenças Isabel Alves Moreira, Pedro Delgado Alves, Idália 

Salvador Serrão, João Soares, Maria Antónia de Almeida Santos e 

Sérgio Sousa Pinto pelo PS, Cristóvão Norte, Francisca Almeida, Maria 

Paula Cardoso e Teresa Leal Coelho pelo PSD, Cecília Honório pelo 

BE, Rita Rato em representação do PCP e Heloísa Apolónia enquanto 

PEV. 

 

Para a ILGA, continua a ser fundamental realçar e divulgar exemplos 

positivos que marcam que a luta contra a discriminação é e deve ser de 

todas as pessoas - e instituições. 

 

 



sobre  as/os PREMIADAS/OS 
 
  

Campanha ‘Dislike Bullying Homofóbico’ 
Pela primeira vez, o Estado português (representado pela Secretária de Estado 
dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade) levou a cabo uma campanha 
pública contra a discriminação das pessoas LGBT, que incidiu sobre o bullying 
homofóbico e transfóbico.  
 

Escola da Polícia Judiciária 
Pelo trabalho sistemático de formação de profissionais desta força de 
segurança contra a discriminação e contra os crimes de ódio com base na 
orientação sexual ou identidade de género. 
 

Lourenço Ódin Cunha 
No programa de televisão Secret Story - Casa dos Segredos 4 afirmou-se 
enquanto homem transexual para todo o país; com o seu exemplo, ajudou a 
quebrar uma história de invisibilização e de silêncio das pessoas transexuais 
em Portugal. 
 

Manuel Luís Goucha 
Para além de ter conduzido vários programas em que deu visibilidade a 
questões relacionadas com os direitos das pessoas LGBT, veio também a 
público recusar qualquer insulto que lhe possa ser dirigido - e sendo o insulto 
uma realidade tão transversal às pessoas LGBT, esta afirmação é uma 
mensagem de empoderamento. 
 

Pedro Lopes 
Enquanto autor das telenovelas "Dancin' Days" e "Sol de Inverno", Pedro 
Lopes garantiu a presença sistemática de personagens homossexuais no 
horário nobre da SIC. 
 

SIM à COADOÇÃO 
As/os deputadas/os que votaram a favor do projeto de coadoção em casais do 
mesmo sexo, representadas/os pelas/os promotoras/es do projeto, Isabel 
Moreira e Pedro Delgado Alves. 

Para mais informações: 
www.ilga-portugal.pt/premioarcoiris/2013 

http://www.dislikebullyinghomofobico.pt/
http://www.dislikebullyinghomofobico.pt/
http://www.dislikebullyinghomofobico.pt/
http://violencia.ilga-portugal.pt/
http://violencia.ilga-portugal.pt/
http://violencia.ilga-portugal.pt/
http://violencia.ilga-portugal.pt/
http://violencia.ilga-portugal.pt/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://familias.ilga-portugal.pt/
http://www.ilga-portugal.pt/premioarcoiris/2013/
http://www.ilga-portugal.pt/premioarcoiris/2013/
http://www.ilga-portugal.pt/premioarcoiris/2013/
http://www.dislikebullyinghomofobico.pt/
http://violencia.ilga-portugal.pt/
http://ilga-portugal.pt/observatorio/
http://familias.ilga-portugal.pt/


últimas EDIÇÕES 
  
2012 
Associação Cultural ENTREtanto Teatro e Agência para a Vida Local da Câmara Municipal de Valongo 
Blaya 
SP Televisão > "Maternidade" (RTP) 
Cândida Pinto > "Momentos de Mudança: Ivo e Helder - O Casamento" (SIC) 
Richard Zimler 
Tribunal de Família e Menores do Barreiro 
 

2011 
Ana Zanatti  
Clã 
Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do Ministério da Justiça 
Luís Borges 
Nuno Miguel Ropio 
“Querida Júlia” 
 

2010 
Bruno Nogueira 
Cristiano Ronaldo 
Filipa Gonçalves > “Obviamente Mulher” 
Filipe La Féria > “A Gaiola das Loucas”  
Partidos pela Igualdade > Os partidos cujas representações parlamentares asseguraram a aprovação da igualdade no acesso ao 
casamento e da Lei da Identidade de Género (PS, BE, PCP, PEV) 
 

2009 
Isabel Mayer Moreira e Miguel Vale de Almeida > equipa SIM do programa Prós e Contras sobre casamento entre pessoas do mesmo 
sexo   
Fernanda Câncio, Carlos Pamplona Corte-Real, Daniel Oliveira e Rui Tavares > menções honrosas no âmbito do programa Prós e 
Contras sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo   
Henrique Feist/UAU > “Rapazes Nus a Cantar” 
Ricardo Araújo Pereira 
São José Almeida > “O Estado Novo dizia que não havia homossexuais, mas perseguia-os” in Pública 
 

2008 
Fernanda Câncio 
Rádio Clube 
Revista Com’OUT 
Solange F. 
 

2007 
Elza Pais 
Francisco Pinto Balsemão 
Pedro Abrunhosa 
“As Tardes da Júlia” 
“A outra margem” de Luís Filipe Rocha 
 

2006 
Diogo Infante (direcção artística), Maria Matos Teatro Municipal > “Laramie” 
Luís Grave Rodrigues, Helena Paixão e Teresa Pires > Primeira tentativa de casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal 
São José Almeida 
Teresa Guilherme Produções > “Aqui não há quem viva” 
Unidade de Missão para a Reforma Penal 
 

2005 
Fernanda Câncio 
Júlio Machado Vaz 
Rui Vilhena > “Ninguém como tu” 
The Gift 
W/Portugal 
 

2004 
Ana Sá Lopes 
Augusto M. Seabra 
Eduardo Prado Coelho 
Assembleia da República  
 

2003  
Ana Marques 
Gabriela Moita 



associação ILGA PORTUGAL 
  
Fundada em 1995, a ILGA Portugal é a maior e mais antiga associação que luta pela 
igualdade e contra a discriminação da comunidade LGBT em Portugal. A Associação 
ILGA Portugal tem como principal objetivo a integração em sociedade da população 
lésbica, gay, bissexual e transgénero através de um programa alargado de apoio no 
âmbito social que garanta a melhoria da sua qualidade de vida: através da luta contra a 
discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género, da promoção 
da cidadania, dos Direitos Humanos e da igualdade de género.   
  
Trata-se de uma organização de âmbito nacional, cuja sede é em Lisboa mas incorpora, 
atualmente, um projeto no Porto (Porto Arco-Íris). Tem, igualmente, uma forte política 
de diversidade e grupos de interesse que se dedicam, nomeadamente, a assuntos 
sobre mulheres lésbicas, pessoas transgénero bem como Famílias Arco-Íris.  
  
Representa Portugal na EU Network da ILGA-Europe, é membro da Network of 
European LGBT Families Association (NELFA), da International Lesbian and Gay 
Association (ILGA), da European Pride Organisers Association (EPOA) e é 
correspondente do International Day Against Homophobia (IDAHO).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, IMAGENS, VÍDEOS  
E PEDIDO DE ENTREVISTAS  

Cristina Pereira 
+351 961 704 353 

cristina@ilga-portugal.pt 
 

  
 
  

CENTRO LGBT 
Rua de São Lázaro 88, 1150-333 Lisboa 

+351 218 873 918 
+351 969 367 005 

ilga@ilga-portugal.pt 
  

ilga-portugal.pt 
facebook.com/ilgaportugal 
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