Hélder Reis Nunes nasceu na cidade de Esmoriz a 19 de Maio de 1975.

PERCURSO
Frequentou 12 anos o Seminário Diocesano do Porto tendo-se Licenciado em Teologia. Conclui o curso
em 1999 com a tese: O Sagrado na poesia de Sophia de Mello Breyner, com orientação do bispo D.
Carlos Azevedo.
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No ano de 1999 integra o grupo de vigilantes e de rececionistas do Museu de arte contemporânea de
Serralves. Neste mesmo ano é locutor da Biblioteca Sonora do Porto, serviço para cegos ou utentes com
dificuldades de leitura.

Em 2000 integra a equipa do programa da RTP Praça da Alegria como assistente de programas, no papel
de empregado de mesa. Função que desempenha por 2 anos. De 2002 até 2012 é o repórter deste
mesmo programa.
Na RTP já apresentou diversos programas a saber:
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2002 a 2011 – Apresentador/Repórter Praça da Alegria
2003 – Especial Fogos em Portugal/Especial Informação
2004 – Especial EURO 2004
2005 – Repórter Portugal no Coração
2006 – Especial Transladação Irmã Lúcia; com Fátima Campos Ferreira
2008 – Especial Nova Basílica de Fátima/Especial Informação
2009 – Correspondente da RTP na Rússia para o Festival da Eurovisão
2009 – Trabalho de reportagem junto da Comunidade de Portugueses no Luxemburgo
2009 – Apresentador Verão Total e programa das Festas/RTP
2009 – Locutor do Festival Eurovisão da Canção na Rússia
2010 – Especial Centenário da República Portuguesa
2011 – Apresentador do programa Verão Total
2011 – Apresentador do programa das Festas
2011 – Apresentador do Especial Vindimas
2012 – Comentador da Abertura da Capital Europeia da Cultura – Guimarães – RTP Informação e
RTP Internacional
2012 – Apresentador e autor dos textos do programa Percursos – RTP Memória
2012 – Repórter do programa Portugal Aqui Tão Perto- RTP Internacional
2013 a 2015 – Programa Aqui Portugal – RTP1
2013 a 2015 – Repórter Sociedade Civil – RTP2
2015 – Comentador do Festival da Canção em Viena/Áustria
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FORMAÇÃO ACADÉMICA/PROFISSIONAL
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Hélder Reis é licenciado em Teologia pela Universidade Católica (1999) e em Ciências da
Comunicação/Jornalismo pela faculdade de Letras da Universidade do Porto (2010).
Na RTP teve formação de apresentadores nos estúdios do Lumiar (2003).

Face ao seu gosto pela escrita, em 2011, fez o curso de escrita criativa na Companhia do Eu e em 2012 o
curso de introdução ao guionismo na Faculdade de Letras do Porto.

MÚSICA
É o vocalista da banda de world musica: Pólen. Contam com 10 anos de existência e para além de
vocalista, é autor das letras e de alguns dos temas do projeto. Editaram um CD com o nome Pólen no ano
de 2006.
Tem formação em canto com o cantor de jazz Kiko. Frequentou a escola de Jazz do Porto, teve aulas de
canto particulares com a soprano Mónica Pais, e estudou canto gregoriano com Ferreira dos Santos.
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www.polenmusica.com

LIVROS

Hélder Reis é autor de diversos livros de poesia e contos infantis. No ano de 2008 é autor do texto do
teatro musical CAOS. A escrita é uma paixão que o acompanha desde criança, e faz da escrita um
exercício diário.
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Para a RTP escreveu os textos do programa que apresentou Percursos, que aborda a carreira dos artistas
portugueses nos palcos da RTP.
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Tem ativo o seu Blog: Água em Azeite. www.aguaemazeite.com
Editou as seguintes obras:
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1998 – Autor do livro de poesia: Rostos do Mar, Ed. Faculdade de Teologia
2006 – Autor do livro de poesia: Branco, escrito em tinta e braille, Ed. Fundação Manuel Leão,
Prefácio D. Carlos Azevedo
2007 – 2ª edição do livro: Branco
2009 – Autor do conto infantil: A Aldeia da Casa Magia, Edição 7 Dias 6 Noites
2010 – 2ªedição do conto: A Aldeia da Casa Magia
2011 – Autor do conto infantil: Uma Lágrima Chamada Sal, Edição 7 Dias 6 Noites
2012 – Autor do livro de poesia: A Gestação da Chuva, Edição 7 Dias 6 Noites; Prefácio de
Manuel Luís Goucha
2013 – Autor do conto infantil: Clara, A Menina das Cores, Edição Chiado Editora
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CURIOSIDADES
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Procura, através da sua imagem pública, defender causas sociais. Exemplo é o livro de poemas: Branco,
em tinta e braille.
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É padrinho da Associação Protetora da Criança de Valadares e membro dos Amigos do Hospital Maria
Pia.
Integra também o apoio à ONG Helpo. Entende a responsabilidade social como inerente ao seu papel de
agente de comunicação social.
Tem gosto particular pela culinária, fotografia e já esboçou alguns quadros!
Foi imagem da marca de roupa Gianonne em 2004 e no mesmo ano desfilou pela marca no
Portugalfashion.

