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Nos tempos difíceis o sector da cultura não está sozinho. O Grupo Ageas 
Portugal apoia o trabalho de jovens artistas atribuindo-lhes o Prémio Novos 

Talentos Ageas e o Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II. 
Porque um Grupo segurador que se rege por criar experiências emocionais 
e relevantes na vida das pessoas não podia ficar fora de áreas tão emotivas 

quanto a música e o teatro

RAMPA DE LANÇAMENTO 
PARA JOVENS ARTISTAS

Na casa de Beatriz Felício, apesar de 
ser uma casa portuguesa, não se ouvia 
fado. “A música nasceu comigo, nin-
guém na minha família canta”, garantiu 
a jovem ao receber o Prémio Novos 
Talentos Ageas. Canta desde que se 
lembra, mas foi aos sete anos, ao ouvir 
Amália Rodrigues na televisão, que teve 
o primeiro contacto com o fado. “Os 
meus pais contam que fiquei parada 
no meio da sala a tentar cantar o que 
estava a ouvir. No início não perce-
biam o meu gosto e a minha vontade 
de cantar fado.” Um gosto que os pais 
estranharam, mas que rapidamente se 
entranhou na pequena Beatriz. Não 
teve dúvidas: queria ser fadista. Hoje, 
aos 23 anos, divide o seu tempo entre 
as aulas de psicologia, as casas de fado 
e os concertos.

Os primeiros passos da carreira mu-
sical de Beatriz foram dados em progra-
mas de televisão, como Uma Canção Par 
Ti, Grande Prémio do Fado, The Voice 
Portugal e na edição do Festival da Can-
ção de 2017. Estes palcos trouxeram-lhe 
reconhecimento, mas foi nas casas de 
fado lisboetas que recolheu ensina-
mentos e inspiração. Amália Rodrigues, 
Fernanda Maria, Teresa Tarouca, Lucília 
do Carmo, Ana Moura e Carminho, são 
as suas grandes referências.

Foi em Maio deste ano que Beatriz 
recebeu o Prémio Novos Talentos Ageas, 
transformando-se na vencedora da 
quarta edição, numa competição com 
outros dois finalistas: a harpista Maria 
Sá Silva e o também fadista José Geadas. 
Os três finalistas foram escolhidos pelo 
público, através de boletim de voto, du-
rante os vários concertos realizados ao 

NOVOS TALENTOS
A atenção das jornalistas que a rodeiam 
deixa Cárin Geada desconfortável, ha-
bituada que está a viver na penumbra. 
Ao contrário do candeeiro que desde-
nhava de Vasco Santana, na comédia 
portuguesa “Pátio das Cantigas”, a jovem 
designer de luz não pensa que, por dar 
luz ao palco, é como o sol que dá luz ao 
mundo. Sente-se intimidada. Mas isso 
não diminui a certeza sobre a impor-
tância do seu trabalho. “A luz pinta o 
cenário. É o que lhe dá a dramaturgia. 
É pensada em função de cada momento 
da peça e de cada personagem. E é o que 
transmite ao público a sensação que o 
encenador quer passar”, explica.

Ainda assim, a escolha não deixa 
de a surpreender. Mais tarde, já em 
palco, voltou a transmitir esse senti-
mento, diante de uma sala cheia para a 
ver receber o Prémio Revelação Ageas 
Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), 
acompanhada pelo ministro da Cultura, 
Pedro Adão e Silva, pelo presidente da 
administração do TNDMII, Rui Ca-
tarino, e pelo Chief Future Officer do 
Grupo Ageas Portugal, Pedro António. 
“É com alguma surpresa que recebo este 
prémio. O reconhecimento das áreas 
plásticas, nomeadamente do desenho de 
luz, não é nada habitual. O desenho de 
luz cumpre uma função maior do que 
simplesmente dar visibilidade ao que 
se passa em palco, é parte integrante 
da dramaturgia e da conceção criativa 
de um espectáculo, assim como todas 
as restantes áreas [técnicas]. Apesar de 
este ser um prémio pessoal, sinto e es-
pero que possa ajudar a que estas áreas 
tenham mais reconhecimento”, disse.

Por seu lado, Pedro António reforça 

que o objetivo desta iniciativa é estar ao 
lado dos jovens artistas, independente-
mente da sua função. “O Grupo Ageas 
Portugal quer estar ao lado dos seus 
clientes, ao lado das pessoas e ao lado 
das emoções. E o palco é, por excelência, 
o local das emoções”, conclui.

Já o ministro da Cultura aproveitou 
para sublinhar a importância do papel 
das empresas privadas no apoio à cul-
tura: “É fundamental que os privados 
vão assumindo um papel cada vez mais 
significativo e que além desta empresa 
[Grupo Ageas Portugal], mais empresas 
se vão associando àquilo que é feito na 
cultura em Portugal.”

E porque é mesmo de apoio que fa-
lamos, Cárin Geada confidenciou que os 
cinco mil euros do prémio serão aplica-
dos na sua carreira. A jovem designer de 
luz quer estudar mais, talvez no estran-
geiro, e comprar material de iluminação. 
É esse mesmo o objetivo da iniciativa: 
ajudar os jovens artistas a atingirem os 
seus objetivos profissionais, promovendo 
talentos emergentes e incentivando o 
seu trabalho artístico no âmbito teatral.

Eleita por um júri composto por de-
zasseis profissionais que representam 
diversas áreas associadas ao meio artís-
tico e cultural português, Cárin Geada 
junta-se assim a Sara Barros Leitão e 
Mário Coelho, profissionais que vence-
ram as anteriores edições do Prémio, em 
2020 e 2021, respetivamente.

A noite terminou com fado 
numa apresentação da peça “Casa  
Portuguesa”, com texto e encenação 
de Pedro Penim,  
o diretor artístico  
do TNDMII.

REVELAÇÃO

C O N T E Ú D O  P A T R O C I N A D O

longo do ano passado. Na grande noite, 
o prémio foi atribuído também atra-
vés da votação do público. A fadista – 
acompanhada por Rui Poço na guitarra 
portuguesa, João Domingos na viola de 
fado, e Diogo Alexis no baixo – inter-
pretou “Fado Maestro”, “Fado Cravo”, 
“Fado Errado”, “Eu Já Não Sei”, “Ma-
lhão de Cinfães” e “Fadinho Serrano”. 
E acabou por ser a escolha do público 
presente na Casa da Música.

O Prémio Novos Talentos Ageas, 
uma parceria com a Fundação Casa da 
Música, tem por objetivo distinguir e 
incentivar o trabalho de jovens músicos 
de nacionalidade portuguesa ou com 
residência em Portugal, de todos os 
géneros musicais, nas áreas da criação, 
interpretação e/ou desempenho em 
palco, e promover projetos artísticos 
de reconhecida qualidade. Para além 
do prestígio e reconhecimento, cada 
vencedor recebe um valor de cinco 
mil euros.

“Para o Grupo Ageas Portugal é um 
orgulho termos concretizado esta par-
ceria com a Casa da Música. Além de 
reforçar o nosso apoio à cultura, o Pré-
mio Novos Talentos Ageas incentiva os 
jovens a apostarem nas suas carreiras 
e a seguirem as suas paixões e ambi-
ções, dando-nos também o privilégio 
de, a longo prazo, poder beneficiar da 
sua arte. Apoiar estes jovens artistas é 
apoiar o futuro da cultura em Portu-
gal”, refere Inês Simões, responsável 
de Comunicação Corporativa, Marca 
e Cultura Organizacional do Grupo 
Ageas Portugal.

Atuar na Casa da Música foi um 
momento “importantíssimo” para a ar-
tista, que o considera “um passo muito 
grande” na construção da sua carreira.
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