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Até sempre, 

campeão...

Não! Não é justo. A morte não pode ser um fenómeno natural que 

se caracteriza como o cessar da consciência, só porque o cérebro 

deixou de executar as suas funcionalidades.

Ainda há dias falávamos pelo telefone do dia em que vinhas ao 

Porto comer umas tripas mas quis o destino que acontecesse algo imprevisível: tínhamo-nos esque-

cido que estavas doente e que, a qualquer momento, na passagem pela minha cidade a caminho da 

Corunha poderias não poder parar. Esquecemo-nos que, ao estarmos vivos, estamos condenados a 

morrer. É verdade que falamos sempre de tudo, dos bons e dos maus momentos, e nunca falamos da 

morte… talvez porque sabemos que não somos eternos e porque a natureza e o destino sempre nos 

reserva um final.

Caramba Tozé, parece que te estou a ver arrastando a botija de oxigénio para as reuniões de trabalho, 

para a Universidade… A força com que lidavas com a doença! E se não fosse tão doloroso até parecia 

que brincavas com ela  que crueldade, que egoísmo, que traição tirar-te aquilo que mais desejavas: a 

vida.

Passaram poucos anos desde que, sentados na Corunha, nos ríamos dos momentos difíceis e do 

transplante que acabaras de fazer. O pensamento, a virtude e a vontade de viver e de regressar ao con-

vívio dos amigos era tanta que centramos toda a nossa força na vida e nos valores que ela representa, 

apesar do sofrimento e das frustrações que ela encerra. Falámos dos aborrecimentos, do vazio, da 

tristeza, da vulgaridade, da lógica errada e do conceito da vida e nunca falámos da morte! Nesse dia, o 

teu rosto espelhava felicidade e a esperança de que o pior já teria passado. Vivemos bons momentos 

de alegria e de humor, partilhados por uma longa amizade. Apesar de não estarmos muito para festas, 

deliciamo-nos com a beleza dessa cidade, que nos oferecia livros, flores e liberdade, por isso, para quê 

preocuparmo-nos com a dor e a tristeza?

Hoje recordo com saudade todos os momentos e ideias que juntos partilhámos. Confesso que não 

estava nem estou preparado para partilhar o sofrimento que senti quando recebi a terrível notícia que 

nos ias deixar. Nem queria acreditar que fosses capaz de o fazer sem te despedires dos amigos. E tens 

de admitir que temos o direito de querer partilhar a dor e o sofrimento que guardaste só para ti. Eu sei 

que sempre foste um campeão, um amigo de verdade, honesto, leal e puro nos valores e sentimentos, 

que tudo davas sem esperar nada em troca, que partilhavas a amizade com nobreza… E agora que 

descobrimos que não voltaremos a falar contigo, a ouvir os teus conselhos, as tuas ideias, o que faze-

mos? Resta-nos a recordação de tantas horas, porque não somos capazes de reformular esta velha 

e sólida amizade. É aqui que começa uma nova etapa para os que, como eu, teus amigos, iniciem o 

verdadeiro luto, lutando pelos teus princípios, recordando as etapas e os momentos vividos. Para que 

os pequenos gestos sejam as coisas maiores no mundo: a fraternidade e a amizade. E como a tua não 

haverá igual! Até sempre, António!

Sérgio Oliveira

Editorial
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dos os meios necessários para a prática desportiva, neste caso uma 
bicicleta, um capacete e os demais acessórios a cada participante. 
Algo que serve para o responsável do IDT deixar um recado: “Afinal, 
provámos que a acção do IDT não se resume a estratégias de re-
dução de danos. Aliás, temos aqui a prevenção no seu melhor, esti-
mulando estilos de vida saudáveis mais do que na teoria, na prática. 
A nível internacional não conheço exemplos similares e creio que a 
ousadia de oferecer as bicicletas, promovendo-se assim a continui-
dade da prática desportiva e a adesão de novos grupos e famílias 
foi excelente. Apesar das barreiras logísticas difíceis de ultrapassar, 
salvaguardámos a prática do bem-fazer”. António Pinto de Sousa 
acrescentaria ainda que “tal só foi possível graças à prestimosa co-
laboração da Sportis, uma empresa muito associada à causa social, 
bem como todos os restantes parceiros que nos ajudaram a tornar 
este desejo uma realidade”.
Pelo meio, fica a promessa de no próximo ano a notícia se repetir, 
aquando das comemorações do Dia Mundial de Luta contra a Droga, 
estendendo-se ainda ao Porto, “uma cidade de certa forma injustiça-
da nos últimos anos”.

  Agosto 2007  
Que principais diferenças se poderão identificar entre a organiza-
ção da primeira edição do Bike Tour em 2006 e a deste ano?
APS - Creio que o mais importante foi termos conseguido cimentar e 
reforçar o evento. Este ano o arrojo foi um pouco maior e, aí, tenho que 
reconhecer o mérito da Sportis e louvar a sua postura empreendedo-
ra. Basta constatar o crescimento da edição do Bike Tour em Lisboa 
para o dobro de participantes e, no caso do Porto, estreámos com seis 
mil ciclistas. A Sportis tem revelado uma atitude fundamental, uma vez 
que, com poucos mais patrocínios em relação ao ano passado, tem 
sabido investir neste evento e assumido responsabilidades muito bem 
concretizadas. Creio que também tivemos o condão de saber aperfei-
çoar a técnica de implementação e organização do evento e este pro-
longamento para o Norte ajuda, não só, a abranger o país todo propor-
cionando uma cobertura a nível nacional, como também a solidificá-lo 
perante os seus patrocinadores actuais e potenciais e mesmo perante 
a sociedade civil. Conseguimos ainda alargar o Bike Tour aos Açores 
e a um PALOP, neste caso, a Moçambique e, se tudo correr conforme 
esperamos, em 2008 teremos edições no Porto, em Lisboa, nos Açores 
e em Maputo. Também começámos já a encetar contactos no sentido 
de podermos alargar ainda mais horizontes, quer levando o evento até 
à União Europeia, no âmbito da presidência, para tentar que outros 
parceiros europeus usufruam do mesmo, quer através da continuidade 
conferida a uma política de investimento ao nível dos PALOP, do Brasil 
e da vizinha Espanha.

António Pinto de Sousa

Até sempre, 
António…

Simpatia, amizade, vontade de vencer, acreditar e 
uma capacidade extrema para superar adversida-
des são características que, qualquer um que tenha 
sentido o prazer de privar com António Pinto de Sou-
sa, facilmente lhe reconhecerá. São traços de uma 
personalidade que, desde cedo, os elementos de 
Dependências testemunharam, quer em momentos 
de índole profissional, quer em alturas de lazer. Os 
mesmos traços que levaram António Pinto de Sou-
sa a privar muitas vezes connosco e a enriquecer a 
nossa publicação com os seus sábios contributos. 
Os mesmos atributos que soube colocar em prol dos 
portugueses aquando da sua fugaz mas perpetuada 
em actos e acções passagem pelo IDT. António foi 
um dos que, desde o início, mais acreditaram por 
exemplo no projecto português Bike Tour. Sim, esse 
mesmo que hoje se designa por World Bike Tour e 
que, também graças ao seu esforço, profissiona-
lismo e dedicação ímpar soube galgar fronteiras 
e contribuir para que muitos milhares aderissem 
a uma mensagem que tem por base a promoção e 
adopção de estilos de vida saudáveis, de atitudes 
sustentáveis e minimizadoras de desigualdades 
sociais. Recordámos alguns desses momentos com 
saudade, em que o António nos prendou com as suas 
palavras…

  Outubro 2006  
A avaliar pelo responsável pelo gabinete de comunicação e imagem do 
IDT, António Pinto de Sousa, a iniciativa Lisboa Bike Tour não poderia 
ter resultado de melhor forma. De acordo com o próprio, “face à situ-
ação que vive o país e às orientações políticas que aconselham uma 
contenção de despesas, a associação do IDT a uma entidade como a 
Sportis que, ao longo dos seus dez anos de existência, se tem pautado 
por uma postura extremamente idónea e atenta às questões de índole 
social, permitiu a organização de um grande evento a custo zero para o 
Estado portguguês”. Refira-se, a título de curiosidade, que a Sportis foi 
a empresa que propôs ao IDT esta associação, na sequência de uma já 
longa tradição em matéria de organização de eventos de saúde.
Como o próprio slogan associado à Lisboa Bike Tour sugere - Pe-
dalada... Só com a tua energia! - esta iniciativa resulta, no entender 
de António Pinto de Sousa, numa “acção de prevenção destinada à 
família e aos grupos de amigos”. Para o efeito, foram disponibiliza-

António Pinto de Sousa
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Apesar de haver uma meta, haverá algum vencedor?
APS - Vencedores existem sempre. Basta que consigamos reu-
nir pessoas em torno da prática do exercício físico. E neste 
caso, até aliamos o lazer e fazemos perdurar esses estilos de 
vida, uma vez que oferecemos a bicicleta e o kit a cada parti-
cipante. Mas diria, acima de tudo, que basta que em cada ano e a 
cada evento haja um conjunto de cidadãos que adiram a um esti-
lo de vida saudável para que possa ser considerada uma vitória. 
 
Até que ponto será possível alargar o âmbito deste evento a ou-
tras zonas geográficas do país ou até mesmo a diferentes moda-
lidades desportivas?
APS - Creio que será algo perfeitamente possível. Aliás, existem já 
vários projectos na forra, e decorrem conversações com o Instituto 
do Desporto de Portugal, um parceiro muito forte deste evento, que 
pretende ir ainda mais além. E devo confessar que não gostaria que 
houvesse dois Bike Tours iguais. Todos os anos podemos melhorar um 
pouco e fazer com que este género de intervenção chegue, nomeada-
mente, ao interior do país. Podemos consegui-lo em parceria, através 
dos núcleos do IDP, promovendo eventos localmente, algo que se en-
contra já em estudo e em preparação para que possa ser uma realida-
de em 2008. Há ainda a pretensão do alargamento a outras práticas 
desportivas mas sempre com o mesmo princípio subjacente: a canali-
zação de jovens, dos 12 aos 80 anos, para um estilo de vida saudável. 
 
  Novembro 2008  
Há três anos atrás, afigurava-se extremamente complicada a or-
ganização, em Lisboa, de uma iniciativa como o Bike Tour… Três 
anos volvidos, inicia-se uma nova etapa, a internacionalização do 
projecto…
APS - Sim, creio que estamos perante mais uma prova da importância 
do Bike Tour, um passo dado não só na diferenciação no que concerne 
à prevenção, através da promoção de um estilo de vida saudável que, 
cada vez mais se constata, é dos mais eficazes instrumentos. O facto 
de estarmos em Madrid constitui um motivo de orgulho que se repetirá 
já em Janeiro, aquando da replicação da iniciativa em São Paulo. Pela 
primeira vez, estabelecemos um tipo de cooperação que vai além do 
policiamento e do intercâmbio existente ao nível do controlo e fiscali-
zação das rotas e do comércio de droga. Creio que conseguimos pas-
sar o know-how deste evento e aquilo que pretendemos é espalhá-lo 
ao maior número de países possível. Não posso deixar de prestar um 
grande agradecimento sobretudo à EDP e à GALP, que permitiram que 
este evento se realizasse porque, tal como foi muito difícil organizá-lo 
da primeira vez em Portugal, também o é chegar a um país que nunca 

viu um evento destes e angariar patrocinadores que acreditem. Estou 
convicto que, no próximo ano, em Madrid – está planeado organizar o 
segundo Madrid Bike Tour entre Maio e Junho, por vontade do Minis-
tério da Saúde espanhol – já contaremos com muitos mais patrocina-
dores espanhóis e, aliás, prova-se o sucesso alcançado pelo número 
de inscrições, que se esgotaram em menos de uma semana, sem qual-
quer tipo de comunicação que não fosse o simples passar a palavra.

O lema em Madrid muda um pouco mas a prevenção continua a 
ser o desiderato fundamental…
APS - Sim, o lema em Madrid é Desfruta e move-te só com a tua ener-
gia. É igualmente uma acção preventiva, tem o mesmo enfoque que em 
Portugal, apenas se adaptou o vocabulário por sugestão do Ministério 
da Saúde espanhol.
 
Esta parece ser também uma resposta a todos os “velhos do Res-
telo” que nunca acreditaram ser possível realizar-se uma acção 
de prevenção, neste caso da responsabilidade do IDT e da Spor-
tis, que é, ao mesmo tempo, um dos maiores eventos desportivos 
jamais realizados em Portugal e, mais ainda, exportados…
APS - Sim, confesso que pontualmente vivo momentos de tristeza por 
não ver, por vezes, da nossa parte, IDT, vontade e empenho face ao 
sucesso que tem evidenciado um evento que é nosso. Por vezes sinto 
alguns momentos de tristeza mas não me deixo levar por isso. Enquan-
to estiver a trabalhar no IDT, darei sempre o meu melhor por este even-
to porque acredito nele. E creio tratar-se mais uma resposta aos mitos 
que existem da prevenção cinzenta, a escrita, sem efeito nenhum e 
perfeitamente ultrapassada. Creio que surge daqui também a prova de 
que temos que nos actualizar e a constatação de que todos os meios 
de prevenção serão sempre poucos face a um problema tão grande. 
Acima de tudo, creio que não existe melhor prevenção do que aquela 
que possa servir para prevenir maus hábitos e consumos danosos e 
que, mais que isso, nos dê os meios para praticarmos um estilo de vida 
saudável. Entre isso e um folheto a dizer-me o que devo ou não fazer, 
sinceramente, nos dias de hoje, parece-me evidente avaliar qual será o 
mais eficaz. Mas ambos são necessários. E tem-se provado que todos 
juntos não chegam.
 
O evento tem o condão de fomentar a prática desportiva para além 
da realização do mesmo, algo que é potenciado através da entre-
ga da bicicleta aos participantes…
APS - Sim, e mesmo as pessoas que fazem questão de participar todos 
os anos no evento, vão passando as bicicletas, seja a filhos, a pais ou 
a amigos. E é esse o espírito. Mas paralelamente a isto, não podemos 
esquecer que grande parte da política rodoviária e ambiental das au-

“É da mais elementar 
justiça levar o Bike Tour 

ao Porto”

António Pinto de Sousa
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tra para o sucesso evidenciado pelo Bike Tour?
APS – Penso que será o atractivo de, contra uma inscrição, rece-
berem um kit tão completo, que inclui bicicleta, mochila e capace-
te. Além disso, bem sei que São Paulo é uma cidade com muitos 
milhões de habitantes mas também aqui, sem qualquer género de 
comunicação, as 5 mil inscrições esgotaram em dia e meio. Em Ma-
drid bastaram cinco dias úteis… Além dessa grande apetência, há 
ainda a alegria que se gera durante o evento, o que o torna inesquecí-
vel, fazendo com que seja apetecível voltar no ano seguinte. Depois, 
também é um evento que, além de ter este modelo que é único no 
mundo, toca duas componentes muito importantes: a social e a am-
biental, diria que as duas grandes vertentes que hoje em dia o mun-
do mais luta para aperfeiçoar, dando a volta ao caos que vivemos. 
 
O Secretariado Nacional de Luta Contra a Droga brasilei-
ro considerou que esta iniciativa se insere clara e inequivo-
camente num plano conceptual de prevenção contra o uso 
de drogas. Em Portugal parece ainda haver algum receio em 
reconhecer o Bike Tour como uma iniciativa preventiva… 
APS – Eu não sou técnico mas, face à experiência que tenho, não te-
nho qualquer dúvida em classificá-lo como preventivo porque, quando 
incentivamos as pessoas, enquanto ser individual, mas também as 
famílias, o grupo de amigos a adoptar um estilo de vida saudável, é 
automática a prevenção. E a prevenção não é só relativamente ao 
uso de drogas mas a qualquer hábito ou estilo de vida que não seja 
saudável. Portanto, essa questão não me preocupa e considero até 
uma perda de tempo estarmos a debater se se trata ou não de uma 
iniciativa de cariz preventivo. De qualquer forma, foi curioso e até 
engraçado ter reparado nisso aqui no Brasil: é tão lógico para eles ser 
um acto de prevenção pura que nem discutiram e adoptaram imedia-
tamente o termo.
 
Entretanto, foi também lançado um repto pelo Secretário Nacional 
brasileiro para que a iniciativa seja replicada em Brasília…
APS – Sim, realmente lançou-nos esse desafio. Obviamente, já falei 
com a Sportis, já recebemos outros desafios quer de patrocinadores, 
quer da própria Rede Globo, a quem agradecemos a excelente cober-
tura que nos deram e a inestimável parceria que estabeleceram com o 
evento. Agora, isso dependerá também muito de o Governo Estadual 
indicar parceiros patrocinadores porque nós não podemos nem vamos 
pedir aos nossos patrocinadores que sejam sempre os mesmos. O que 
vamos, obviamente, pedir ao Governo Federal Brasileiro é que seja 
ele a orientar, de alguma forma, em parceria connosco, a expansão 
do evento pelo Brasil, sabendo que este país, só capitais de Estado, 
tem 22.

António Pinto de Sousa

tarquias passa cada vez mais pela construção de ciclo vias. Até nisso 
o evento se enquadra nas políticas municipais e na própria política na-
cional. Portanto, quantas mais bicicletas circularem, melhor. E embora 
humildemente, o evento já cria postos de trabalho em Portugal e creio 
que criará cada vez mais, portanto, acho que é de termos orgulho. Não 
é todos os dias que vemos um evento internacionalizar-se, levando a 
imagem do País por esse mundo fora.
 
Até ao momento, o Bike Tour resume-se às grandes cidades. Para 
quando o alargamento da iniciativa às mais pequenas?
APS - Existe já um programa derivado do Bike Tour, o City Bike Tour, 
concebido para que as autarquias possam ter acesso a estes eventos e 
modelos de prevenção. É realizado com 800 kits e bicicletas, a um preço 
perfeitamente acessível às autarquias que estão a ser visitadas. Já temos 
bastantes contactos encetados, a aceitação tem sido muito satisfatória 
e, no próximo ano, começará a espalhar-se pelas autarquias de Portugal. 
 
  Janeiro 2009  
Lisboa, Porto, Madrid, São Paulo e, na meta, podia ler-se, conti-
nua… Qual será, afinal, a meta do Bike Tour?
APS – O Bike Tour não tem meta. É um evento pensado para a 
promoção de um estilo de vida saudável, para prevenir o abuso de 
substâncias e todo o género de dependências. Temos em vista, 
entre 2009 e 2010, conseguir chegar a Luanda, dando o primeiro 
passo em África e sedimentar bem estes eventos. A Sportis, como 
parceira organizativa, fez obviamente um grande investimento quer 
em Madrid, quer em São Paulo, onde os investidores e patrocina-
dores não foram ainda de grande monta e é preciso, especialmen-
te junto destas duas cidades, puxar por eles. É de salientar o papel 
dos três grandes investidores portugueses: a Vivo, a EDP e a Galp. 
A EDP é o nosso maior patrocinador que, tal como a Vivo, esteve 
connosco desde a primeira hora. A Galp está connosco desde este 
ano. Vai passar a estar também nos eventos em Portugal, em Ma-
drid e mesmo em São Paulo, onde não tem sequer uma operação 
directamente relacionada ao nível do retalhe – a nível institucional 
tem apenas a exploração petrolífera em parceria com a Petrobras, 
não estando pois à espera de um retorno directo comunicacional, e 
mesmo assim não deixou de estar presente numa causa social tão 
importante aqui em São Paulo, o que reflecte uma atitude muito me-
ritória e também contribuiu para mais um evento bem conseguido. 
 
Tendo em consideração que, em relação à edição de Lisboa, as 
inscrições esgotaram em dois dias e que há quem reclame ainda 
não ser desta que conseguirá participar, que explicações encon-

“Um evento ímpar, com 
características únicas no 

mundo e que se traduz 
numa grande mais-valia 

para todos”
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  Janeiro 2010  
Na primeira edição do Bike Tour, em 2006, o António Pinto de 
Sousa referia-se ao Bike Tour através das seguintes palavras: 
“Pedala Só Com a Tua Energia resulta numa acção de preven-
ção destinada à família e aos grupos de amigos?” Ainda é as-
sim?
APS – Efectivamente, ainda é assim. O Bike Tour, com o lema Pe-
dala Só Com a Tua Energia, é sem dúvida uma acção de preven-
ção, através de um apelo à adopção de um estilo de vida saudável, 
que abrange grupos desde famílias e grupos de amigos à faixa 
da população que nunca usou drogas, à que usa pontualmente… 
Entendo que se mantém e se tem alargado às mais distintas áreas, 
desde a ambiental, a da inclusão, aos deficientes e continua com 
perspectivas claras de crescimento. 

Nessa mesma altura, referia ainda que tinham acabado de pro-
var que a intervenção do IDT não se resumia às áreas do trata-
mento e da dissuasão e que o Bike Tour constituía um exemplo 
de prevenção no seu melhor…
APS – Sim, e continuo a achar isso… Embora entenda que os divi-
dendos que o IDT pode tirar do Bike Tour estão ainda muito aquém 
do que poderá ser aproveitado. É necessário fomentar um maior 
envolvimento a nível nacional e a prova disso é que acabámos de 
receber um estudo que demonstra que, após a segunda iniciativa, o 
São Paulo Bike Tour já tem mais impacto na cidade de São Paulo do 
que o Lisboa Bike Tour em Portugal e, a nível internacional, o Bike 
Tour pode tirar imensos dividendos que ainda não está a tirar com 
a celebração de protocolos nas mais diversas áreas. Tendo nós em 
Portugal uma política e uma vastíssima experiência comprovada, 
avaliada e reconhecida internacionalmente, através da nossa Es-
tratégia Nacional de  Luta Contra a Droga, já com dez anos, temos 
com certeza muito a dar e dividendos a tirar a países como o Brasil, 
Espanha e a todos aqueles por onde o Bike Tour se venha a alargar. 
É preciso fazer um esforço de investimento e haver uma vontade 
real para que passemos das palavras à prática para que possamos 
tirar esses dividendos. 

Quando projectaram o Bike Tour, de âmbito inicialmente nacio-
nal, já concebiam a hipótese de o mesmo se internacionalizar 
como hoje acontece com a adesão de cidades como Madrid e 
São Paulo?
APS – Estava, ou melhor, surgiu… Após o sucesso das duas pri-
meiras iniciativas em Portugal, começou obviamente a pensar-se 
na internacionalização. O que tem sido uma tarefa extremamente 
difícil mas real. No Brasil tem corrido bem melhor do que em Es-

panha, onde temos encontrado imensas dificuldades ao nível dos 
patrocínios e apoios mas há outras perspectivas de alargamento, 
passos que terão que ser dados com muita segurança.

Após o crescimento evidenciado, o conceito Bike Tour conti-
nua a ser hoje o mesmo que há quatro anos?
APS – O conceito também cresceu. Já temos uma rede social My 
Bike Tour, continua a crescer o número de inscrições para deficien-
tes, para cegos, a área ambiental está cada vez mais presente, 
influencia, como no caso de São Paulo, a criação de ciclo vias, in-
fluencia uma mudança de atitude no nosso dia-a-dia, contribuindo 
fortemente para a consciencialização ambiental… Portanto, o Bike 
Tour, para além da sua génese, que residia essencialmente num 
projecto de prevenção, através do apelo para um estilo de vida 
saudável, é hoje em dia um evento que ultrapassa esse conceito. 
Cresceu e muito!

Este São Paulo Bike Tour contou ainda com a realização de 
um seminário. Prevêem um maior retorno das realizações de 
Lisboa e Porto a partir deste momento?
APS – Sim, isso é um facto. Aliás, está prevista, com a participa-
ção do Instituto do Desporto de Portugal, do IDT, da Sportis e do 
Bike Tour a realização de um congresso que antecederá o Bike 
Tour de Lisboa, onde se promoverá uma reflexão conjunta com o 
Ministério da Educação e as autarquias sobre todo este fenómeno 
e a possibilidade de o alargarmos, quer ao nosso parque escolar, 
que está em profunda reformulação, juntando estas três compo-
nentes, desporto, toxicodependência, atitude ambiental, podendo 
assim prestar um contributo, enriquecendo e complementando a 
nossa educação.

O Kids Bike tour é uma aposta ganha? Vão replicar o sucesso?
APS – O Kids Bike tour é um projecto que está em plena expansão, 
começou em Portugal e teve como parceiro a Ibersol. È uma apos-
ta ganha e que pensamos vai continuar com a mesma dinâmica e 
crescimento, porque sendo uma iniciativa que pretende promover 
estilos de vida saudável, o Kids como sabe destina-se a crianças e 
todas tem direito ao Kit de participação. Mas tal como nos adultos 
são muitas as crianças a querer estar presentes e a participar.

Uma última questão: O António, passada a fase da doença, vai 
estar mais presente numa iniciativa que ajudou a criar?
APS – Naturalmente que sim, se essa for a vontade da Sportis e 
do CD do IDT.

“O impacto que tem jun-
to das pessoas potencia 

uma boa adesão em qual-
quer sítio que se leve”
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“É um evento pensado 
para a promoção de um 
estilo de vida saudável, 

para prevenir o abuso de 
substâncias e todo o gé-
nero de dependências”

António… Recordo quando me transmitiram a história da sua condição clínica, nesse exacto momento 
percebi que se tratava de um grande desafio que eu teria enquanto fisioterapeuta. Ao conhece-lo, após o 
transplante e ainda na Corunha, constatei na primeira pessoa que era um lutador, pois quase sem força 
e ainda muito debilitado demos um grande passeio e conversamos pelas ruas. Nessa altura um simples 
passo era uma grande vitória e conseguimos ter várias nesse dia.
Foi assim que entrei na sua vida, com um objectivo muito específico, o de ajudar na sua reabilitação, 
após o transplante pulmonar. Brincalhão, sorridente, generoso, preocupado com o bem-estar da família e 
dos outros, amigo do amigo. O que inicialmente foi uma relação terapêutica entre utente e fisioterapeuta, 
rapidamente foi transformado numa relação de amizade e cumplicidade. Com um quadro clinico a reque-
rer alguns cuidados específicos, ele conseguia desdobrar-se para poder dar resposta a tudo e a todos. 
Atarefado com vários compromissos: a faculdade, a família, o trabalho, uma vida muito preenchida para 
além de todas as limitações de quem tinha sido sujeito a uma cirurgia. Mas tudo evoluía de acordo com 
o esperado, os tratamentos de fisioterapia corriam muito bem, e ao seu ritmo estava a recuperar a sua 

capacidade física. O rumo da sua vida ia no bom caminho.
Tenho muitas e boas recordações, contudo, houve dias em que a vontade de fazer fisioterapia não era nenhuma, em que as preocupações e 
as incertezas de todo o estado geral de saúde estavam mais patentes, e nessa altura conversávamos e as dúvidas que surgiram e as incer-
tezas eram esclarecidas. Nesses momentos o factor motivacional era determinante.
Um certo dia propus-lhe um desafio, o de realizar o passeio de bicicleta no World Bike Tour Lisboa, que foi uma das suas grandes paixões 
e projectos, ao qual se dedicou e contribuiu para tornar possível a sua realização. Um evento tão nobre de inclusão e inserção social, asso-
ciando a actividade física e a um estilo de vida saudável, que é hoje um evento nacional e internacional. Inicialmente pouco crente, aceitou 
o desafio. Nesse dia muitas pessoas questionaram se eu achava que era possível ele fazer o passeio, se não era arriscado para ele pela 
exigência a que iria ser sujeito. Literalmente correu tudo sobre rodas. Durante o percurso conversamos e pedalamos, o António ia dizendo que 
fazíamos somente o percurso da ponte Vasco da Gama. O meu papel naquele dia era motiva-lo o mais possível e ia sempre dando-lhe um 
reforço positivo para que ele acredita-se nas suas capacidades, para ele ir mais além, e foi mesmo, passamos a ponte e só paramos no final. 
Quando terminou o passeio de bicicleta, várias pessoas vieram felicita-lo, dando-lhe os parabéns pelo que tinha feito, algumas das quais que 
tinham questionado se ele seria capaz momentos antes. Mas eu sabia que era possível e seguro, pelo trabalho que tínhamos desenvolvido, 
tinha plena confiança nas suas capacidades e certeza que ele se iria superar, como se confirmou. Constatei no seu rosto a felicidade de quem 
tinha conquistado um grande desafio, com um esforço grande é certo, mas tinha atingido uma etapa muito importante na sua recuperação. 
Sentiu que a sua vida voltava a ser mais “normal”, como andar de bicicleta na rua, que até há uns meses antes era algo impossível ou talvez 
mesmo impensável. Foram de pequenos momentos como este, de pequenas conquistas como esta que o António foi deixando de estar tão 
focado no seu transplante e o ritmo do dia-a-dia começava também ele a crescer, por vezes de uma forma exagerada. 
Partilhar, dar, receber, escutar, aconselhar, aprender foi o que mais fiz com o António, senti a sua amizade e o seu bom coração. Ele somente 
queria estar bem para poder viver a sua vida, junto de quem mais gostava. O seu ritmo do dia-a-dia foi marco para o ritmo da sua vida.
As consequências da sua doença colocaram-no na minha vida e com isso aprendi muito. Sou hoje um melhor profissional, por ter investido 
mais na minha formação, para dar uma  resposta mais adequada e eficaz às necessidades do nosso António. Para mim é um exemplo de vida, 
que me ajuda a motivar e incentivar outras pessoas no desempenho da minha profissão.
Amigo António penso muitas vezes em si, tenho muitas saudades, a tristeza só o tempo ajudará a atenuar. Até sempre, até logo ou quem sabe 
até já grande António.

Tiago Teixeira
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Há momentos que é dificil expressar o 
que nos vai na alma. Sinto um enorme 

vazio. Obrigado António por me 
ter dado a honra de ser seu amigo  

e de poder ter partilhado tantas  
experiências a seu lado.

Eterno abraço. Diamantino Nunes

António Pinto de Sousa

É difícil descrever um ami-
go. O António foi e é um 
amigo. Digo isto porque 
acredito que os amigos não 
se vão embora. Habitam no 
nosso peito e é por isso que 
são amigos: porque fazem 
parte de nós. Um amigo, 
como disse O’Neill, é um 
espaço útil, um tempo fértil. 
A vida do António foi útil e 
fértil e a sua memória con-
tinua a sê-lo. Porque o seu 
exemplo de coragem, de 

determinação, de humildade e, sobretudo, de esperança con-
tagiou todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer. 

Susana Santos 

O António foi um campeão. Desde que o co-
nheci que o tratava assim, porque a sua força 
e a sua determinação me deram a inspiração 
dos campeões. Nunca lhe ouvi um queixume 
nem um assomo de desalento. Nos momentos 
mais dolorosos, o António encontrava sempre 
uma piada para nos alegrar, como se fosse ele, 
e não nós, quem o devesse fazer. E, se acaso 
recebia dos médicos uma notícia menos positi-
va, apressava-se a desafiar-nos para mais um 
projecto, tudo para que não desanimássemos, 
nem duvidássemos do seu entusiasmo. Tive a 
sorte de ser amigo do António a quem devo um 
extraordinário exemplo de combatividade. Tal 

como os verdadeiros campeões, o António nunca desistiu de melhorar e nessa luta, 
tornou-nos melhores a todos os que com ele convivemos. 

Mário Almeida 

Adeus, António!
Ainda nos tempos do SPTT (em 
1999, creio) o António apareceu no 
meu gabinete, irradiando entusias-
mo e pedindo-me a oportunidade 
de por em prática um plano de co-
municação institucional que tinha 
arquitectado; propunha-se usar 
a sua experiência “do lado de lá” 
para encontrarmos formas mais efi-
cazes de comunicar com o nosso 
público alvo, a utilização de men-
sagens mais directas e menos mo-
ralistas. Retenho desse encontro a 
postura afirmativa, a confiança que 
parecia ter nas suas capacidades. 

Com muita pena, e porque não dispunha de mecanismos para o fa-
zer, não pude contratá-lo; veio a conseguir entrar no IPDT, transitando 
depois para o IDT. Quando assumi a presidência deste, em 2005, vou 
encontrá-lo a trabalhar como administrativo na área do licenciamento e 
fiscalização dos nossos parceiros. 
Procurou-me imediatamente, retomando a antiga proposta; convenceu-
-me facilmente. Não sendo licenciado, não podia colocá-lo como “asses-
sor de comunicação”, mas veio trabalhar para junto do Conselho Direc-

tivo, com funções que classificaria de “secretário para a comunicação”: 
geria os contactos com os media, agendava-nos entrevistas, discutíamos 
a forma de passar algumas mensagens. Surgiu entretanto o envolvimento 
do IDT no projecto Bike Tour, e o António assumiu, com enorme dedica-
ção e profissionalismo, toda a articulação com a Sportis e a angariação 
de patrocínios. O seu papel nestas tarefas foi inexcedível.
Entretanto, ciente de que a licenciatura era importante, decidiu-se a ir 
estudar Comunicação Social. Deu provas de um querer e duma força 
que não me surpreendeu porque já lha conhecia; a fase final do curso 
já foi muito complicada, porque entretanto sobreveio a doença que viria 
a vitimá-lo.
Já depois do transplante pulmonar e de concluir a licenciatura, conti-
nuou a envolver-se profundamente no seu trabalho; sempre com a botija 
de oxigénio atrás, com um aspecto físico que deixava antever que as 
coisas não estavam a correr da melhor maneira, continuava optimista e 
dedicado, apresentando novas ideias e fazendo sempre planos para o 
futuro. Apareceu no Serviço poucos dias antes do último internamento, 
pouco antes do desfecho final; ainda então se mostrava optimista, mas 
retenho a sombra que lhe passou no olhar quando lhe perguntei pelas 
filhas, de quem falava sempre com enorme ternura. Afinal a confiança 
já não era tanta como a que aparentava…
Foi embora, mas deixou por aqui muitos e bons amigos. Também em 
nome deles me despeço: Adeus, António!

João Goulão



10

Un ídolo de la canción ha muerto esta misma sema-

na y aunque los resultados de la autopsia aún no han 

salido, es muy probable, conociendo la intensa vida 

de Amy Whinehouse, que la causa haya sido la sobre-

dosis. No he dejado de lado aún el periódico donde 

estoy leyendo esto y cojo otro que me deja un poco 

más sorprendida. Miley Cyrus, la famosa imagen de 

Disney Channel ha sido capaz de poner de moda una 

nueva droga, Salvia Divinorum. 

Teclead en Youtube ‘Salvia Trip’. Espasmos, hipe-

ractividad, sudores, gritos y actos incomprensibles. 

Son los efectos de la nueva droga, y una de las prime-

ras personas en probarla, la conocida actriz y cantan-

te. Un peligro para la salud de los más jóvenes, que 

ven en Miley un referente, un modelo a seguir, pues 

vaya camino les espera si uno de los videos ranking 

en el conocido espacio de videos, es la aparición de 

la cantante en pleno éxtasis de una droga de diseño, 

cuyos efectos aún se desconocen. Lo que sí ha conse-

guido, según he leído en el Información, es ‘disparar 

la ratio del consumo adolescente’. A la moda de los 

ídolos y con ganas de probar cosas nuevas, aunque 

no conozcan los riesgos. es lo único que tienen en 

mente los adolescentes americanos que aparecen en 

muchos de los videos de Youtube.

Pero a esas dos se suman una lista más extensa de 

conocidos: Britney Spears, Lindsay Lohan, Pete Do-

herty, Whitney Houston, Kate Moss, Tatum Oneal, 

Robie Williams, Courtney Love, etc Esta última no 

dejó de consumir heroína ni durante el embarazo.

Casi todos ellos, jóvenes promesas que entran muy 

pronto en un mundo de estrellas y famoseos, y que no 

saben llevar por el buen camino. 

Todos sabemos de la peligrosidad que supone la 

imitación sin reflexión. Los famosos son entes pú-

blicos que, sobretodo en lo que se refiere a adoles-

cencia y juventud, deberían calibrar sus actos, pues 

las consecuencias pueden ser letales. Pero, ¿Cómo 

podemos controlar eso? ¿Cómo conseguir que esos 

ídolos adolescentes se comporten conforme a la re-

gla socialmente menos peligrosa? ¿No entraña en 

ocasiones morbo de qué hacen y cómo actúan? ¿De 

cuál va a ser su próxima aparición y con qué va a sor-

prender? Otra cosa que hay que trabajar si queremos 

formar una sociedad concienciada con lo que respec-

ta a las drogas.

Pero no dejemos de lado otro factor de riesgo. Si la 

pronta fama, la riqueza a edades muy tempranas y el 

estrellazo, conllevan que no se valore lo que se tiene 

y se acabe consumiendo, posiblemente por una ca-

rencia afectiva. También los casos opuestos existen. 

Casos de pobreza en los que niños o adolescentes se 

sumergen en las drogas en busca de esa felicidad que 

no encuentran en ningún otro sitio, por falta de cariño, 

o falta de apoyo paternal, por marginalidad o incluso 

por el propio ambiente en el que están sumergidos. 

Los extremos nunca fueron buenos. Se complica de 

ese modo su evolución y madurez, unos por carencia 

y otros por exceso. Y es que las drogas son acaban 

siendo un refugio de las debilidades humanas, y más 

si se trata de un blanco fácil como es el adolescente.

El refugio 
de la debilidad 
humana
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião Programa XXIV Encontro das Taipas
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1º dia - 19 de Outubro

9:30h – 10:00h – Sessão de abertura
10:00h – 11:30h – O toxicodependente aos olhos  da Medicina 
Moderador – José Vera 

Infeção por VHC – abordagem e orientação – Filipe Calinas 
A importância da patologia cardiovascular – Inês Vaz Pinto 
O tabagismo – verdades e consequencias – António Diniz

11:30h – Intervalo

12:00h – 13:00h – A comorbilidade psiquiátrica 
Moderador – Luísa Mendes

Análise descritiva da comorbilidade psiquiátrica reportada 
no ficheiro ativo do Serviço de Consulta da U. D./ Centro das 
Taipas – Miguel Vasconcelos 
Lidando com a comorbilidade – José Maria Vazquez

13:00 – Intervalo para almoço

15:00h – 17:00h – Stress e sofrimento
Moderador – Cristina Gago

Stress profissional nos técnicos de saúde – Sílvia Ouakinin 
Stress profissional no IDT – Jorge Câmara 
O primado do afeto na terapia e nas relações do dia a dia – 
António Mendes Pedro 

2º dia - 20 de Outubro

09:30h – 11:00h – Face a face com a comorbilidade –  
a experiência do terreno  
Moderador – Paula Andrade

Para além das dependências – a procura do  
cuidar numa saúde descuidada - Cláudia Pereira 
Uma tarefa diária - Cristina Polónia
Trabalhar no arame e sem rede -  Álvaro Pereira 

11:00h – Intervalo

11:30h – 12:30h   OMT – Treatment: A lifelong perspective?
Luís Patrício entrevista em palco Icro Maremmani 

12:30 – Intervalo para almoço

14:30h – 15:30h – O Alcoolismo nas equipas de tratamento dos CRI 
Moderador – Manuela Pereira

A problemática ligada ao álcool na ET do Barreiro –  
uma partilha de experiências – Helena Raposo 
Dependência de álcool – uma consulta da ET de  
Almada – Ricardo Lopes 

15:30 – Intervalo

16:00h – 17:00h – O tabaco e a saúde dos utentes e dos intervenien-
tes em dependencias
Moderador – Fernando Esteves

Os hábitos tabágicos na U. D./ Centro das Taipas –  
António Costa
Partilhando experiências – uma consulta de  
tabagismo no IDT – José Miragaia

3º dia - 21 de Outubro 

Sala 1 
Estratégias de (Re)inserção face à comorbilidade física e psiquiátrica
Moderadora: Angelina Roque 

09:30h – Projeto Housing  First – Inês Almas 
10:00h – A intervenção do Serviço de Emergência Social da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Etelvina Ferreira 
11:00h – Debate

11:30h – Intervalo 

12:00h – 13:00h – O Primeiro Trabalho – Uma metodologia 
para a reintegração social e laboral de utilizadores de drogas 
no âmbito da redução de riscos – Joana Marques

Sala 2 
Avanços em tratamentos biológicos
Moderador – A definir

09:30h – 11:00h – Implicações do tratamento da Hepatite C – 
(organização MSD)

11:00 – Intervalo

Moderador – Esther Casado
11:30h – 12:15h – Tratamento de manutenção com opióides 
de substituição e adesão ao tratamento da comorbilidade – 
(organização Reckitt)

12:15h – 13:00h – A evolução a 9 anos  dos utentes tratados 
com buprenorfina - dados preliminares  - Domingos Duran 

Sala 3 
09:30h – 11:00h – O papel do enfermeiro na educação para a saúde 
dos nossos utentes 
Moderadora – Elsa Coutinho

A Enfermagem nos serviços de ambulatório da U.D./ Centro 
das Taipas – Alcides Rodrigues e Ana Rodrigues
Os desafios da Enfermagem numa unidade de desabituação – 
Luísa Trindade
Estilos de Vida e Hábitos de Saúde nos Utentes em Tratamen-
to -  Carlos Iglésias e Eliana Carvalho
Pensar a Enfermagem construindo respostas com a comuni-
dade -  Ana Sequeira

 
11:00h – Intervalo

11:30h – 12:15h – Comorbilidade e Fisioterapia – da prevenção à 
recuperação
Moderadora – Sandra Simões

Leonor Madureira e Helena Matilde 

12:15h – 12:45h – Saúde e equilíbrio ocupacional
Moderadora – Ana Paula Moita

Ana Teresa Xistra, Celeste Silva e Teresa Alcântara 

12:45h – 13:15 – A intervenção do técnico psicossocial na educação 
para a saúde dos utentes 
Moderador – A definir 

Maria Salgado e Paula Coelho 

Sessão de Encerramentos
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O que trará de diferente para o futuro da instituição e do tratamento 
em si esta unidade de Gondomar?
Nós existimos desde 1991, através da Comunidade Terapêutica situada em 
Vila do Conde. São 20 anos de experiencia que tentamos plasmar neste pro-
jecto de 2000m2 de área coberta com capacidade, licenciada pelo IDT, para 
70 utentes. Assim, todos os espaços da unidade, dos ateliês aos quartos, 
zonas de circulação e acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida 
até às áreas exteriores, foram planificados antes de iniciar a construção, sem-
pre com o objectivo de facilitar a exequibilidade da abordagem terapêutica 
que a equipa técnica construiu em resposta ao desafio que lhes lançamos. 
Neste momento, iniciamos já a remodelação da unidade de Vila do Conde, o 
que só agora se tornou possível, pelo facto de, com esta nova unidade poder-
mos gerir os espaços de forma a ser viável proceder a obras sem com isso 
afectar o dia-a-dia dos utentes, bem como não negligenciando o processo 
terapêutico. Para além disso, face ao elevado número de utentes que têm 
chegado até nós – somos constantemente solicitados pelas equipas de trata-
mento do próprio IDT e por pessoas que vão conhecendo a instituição devido 
a experiências de familiares ou conhecidos – chegámos à conclusão de que 
necessitaríamos de intervir nas diversas valências de uma forma diferente, 
assumindo-as nas estruturas físicas. Desde 1998 que fazemos uma abor-
dagem mais directa aos adolescentes e aos doentes com duplo diagnóstico. 

Clínica do Outeiro Clínica do Outeiro

Rumo à 
Qualidade 
e Excelência 

Em Gondomar, num local recatado em que reina o verde 
e as sinestesias naturais de um raro ambiente rural a me-
nos de cinco minutos da cidade do Porto, surge uma lufada 
de ar fresco na oferta de tratamento em Portugal. Desde 
Outubro de 1991, a Clínica do Outeiro tem-se moldado, de-
monstrando grandes capacidades de adaptação às múlti-
plas alterações que o fenómeno dependências tem sofrido, 
procurando realizar uma intervenção inovadora nas áreas 
da prevenção secundária e terciária da dependência de 
substâncias.
A sua abordagem integradora da problemática da depen-
dência é reconhecida a nível nacional e a eficácia que lhe é 
atribuída resulta de uma metodologia que procura promo-
ver um espaço protegido, permitindo ao individuo a pro-
gressão no tratamento com o objectivo de alcançar e soli-
dificar a manutenção da abstinência da(s) dependência(s) 
em causa, culminando com a  (re)integração/inclusão na 
sociedade, tornando-os membros activos e produtivos. No 
decorrer dos 20 anos de experiência, a entidade, de cariz 
privado que gere a estrutura Clinica do Outeiro, entendeu 
que este seria o momento ideal para desencadear a vira-
gem. Dotada até há pouco tempo atrás de uma gestão, com 
quadros já algo ultrapassados face às profundas mudan-
ças verificadas nas dependências e na área do tratamen-
to, bem como, na (re)inserção social, a Clínica do Outeiro 
acabaria por beneficiar do arrojo e visão de duas figuras 
umbilicalmente ligadas à instituição: António Ribeiro e 
José Carlos Tavares. Juntos, arriscaram, ainda que em 
tempo de crise e avançaram para patamares que incluem, 
por exemplo, uma nova unidade e uma certificação da 
qualidade. Actualmente ao dispor da população, a Clini-
ca do Outeiro disponibiliza duas Unidades de Tratamento, 
uma em Vila do Conde e outra em Gondomar, visando o 
tratamento de Adolescentes, Adultos, Alcoólicos e doentes 
com Comorbilidade (Duplo Diagnostico). A nova Clínica 
do Outeiro, em Gondomar, designada como Unidade de 
Valbom, permite, a quem a visita, testemunhar peque-
nos “milagres” mas igualmente a oferta de qualidade de 
vida aos utentes que aqui procuram auxílio num processo, 
muitas vezes julgado impossível, de reabilitação. Além da 
aposta nas estruturas físicas e no equipamento das mes-
mas, os gestores da Clínica do Outeiro garantiram ainda 
o apetrechamento de recursos técnicos com provas dadas, 
de que constitui exemplo Jesús Cartelle, o actual director 
clínico das unidades e responsável pela implementação 
do processo de certificação. Mais do que uma luz ao fun-
do do túnel, uma pedrada no charco que Dependências foi 
conhecer, guiada na visita pelo administrador António Ri-
beiro e pelo director geral José Carlos Tavares. 
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Estes últimos representam, actualmente, uma valência muito significativa da 
nossa população e a abertura desta nova unidade traduz isso mesmo, sendo 
especialmente vocacionada para utentes com comorbilidade(s) - são 49 ca-
mas convencionadas com o IDT para esta valência.

Duplos diagnósticos que eram uma população de certa forma despre-
zada e evitada por este tipo de unidades há uns anos atrás…
Bastante! Entretanto, ao longo dos últimos anos, fomos remodelando a 
nossa estrutura interna, apostando significativamente na especialização da 
nossa equipa técnica, mais direccionada para esta problemática… Mesmo 
porque consideramos esta população específica, um grande desafio ao ní-
vel da intervenção terapêutica e uma mais-valia no crescimento quer insti-
tucional quer técnico.

Como é composta a vossa equipa?
A nível técnico, contamos com a Colaboração de três Médicos Psiquiatras, 
coordenados pelo Dr. Jesús Cartelle, que acumula as funções de director clí-
nico, temos um médico de Medicina Geral e Saúde Familiar, uma equipa de 
enfermagem constituída por dois elementos; sete psicólogos e dois técnicos 
de serviço social e, para além disso, temos uma equipa de monitores que já 
trabalha connosco há algum tempo e que também integram a abordagem te-
rapêutica realizada na Comunidade. São quase trinta colaboradores para um 
total de 151 camas licenciadas (83 protocoladas pelo IDT) nas duas unidades.

Voltando a esta obra de Gondomar, face aos constrangimentos actu-
ais o desafio é enorme…
Sim, foram dois enormes desafios em simultâneo: desde logo, toda a enor-
me envolvência financeira que resulta de um projecto e uma obra como esta, 
sobretudo numa altura de crise como a que atravessamos e, ao mesmo tem-
po, o projecto de certificação, levado a cabo numa empresa com 20 anos, 
sendo natural alguma cristalização nalguns quadros da empresa, natural foi 
também que os mesmos tivessem de abandonar o nosso projecto por força 
do que são hoje a missão, visão e valores da Instituição. Como é óbvio, não 
se pode partir para um projecto de certificação, dotado de uma constante 

dinâmica, com pessoas resistentes à mudança e que menosprezem novos 
conhecimentos e evidencias cientificas comprovadas, que rejeitem a ino-
vação só por ser inovação. Houve uma reestruturação dos accionistas da 
empresa, houve a entrada de novos quadros, a aposta no Dr. Jesús Cartelle 
como garante de um processo cada vez mais direccionado para o utente 
como pessoa e cidadão, ao contrário de uma tendência anteriormente rei-
nante que consistia na adaptação da pessoa ao processo e às estruturas.

Quer isso dizer que não existe propriamente um processo terapêutico 
standard?
O nosso modelo surgiu em 1991, fruto de um acordo com o programa Le 
Portage, implementado no Canadá, e imbuído de estratégias cognitivo-
-comportamentais. Os técnicos canadianos estiveram em Portugal a dar 
formação aos nossos técnicos e monitores, bem como os nossos técnicos 
deslocaram-se ao Canadá no sentido de receber formação especializada 
nesta área e, a partir daí, até porque os processos são dinâmicos, houve 
uma adaptação constante à realidade portuguesa. Mais ainda, a realidade 
da população actual é completamente diferente daquela com que nos depa-
rávamos há 20 anos atrás. Teve que haver adaptação para os adolescentes, 
para doentes com comorbilidade… Esta área científica deve ser abordada 
pelos técnicos e pelo director clínico.

Se é verdade que há 20 anos atrás tratavam fundamentalmente heroi-
nómanos, hoje são em menor número os novos dependentes de he-
roína, surgindo os tais duplos diagnósticos, dependentes de álcool, 
cocaína ou substâncias de síntese. Em que medida se conseguiram 
adaptar a estas novas realidades e responder às necessidades tera-
pêuticas, sociais e outras abordagens que estes utentes manifestam?
A primeira adaptação, foi o encerramento da unidade de desabituação, 
onde tivemos perdas significativas, pelo investimento que representava, 
mas temos de ser pragmáticos e assumir as perdas para que não aumen-
tem ainda mais. Quando recuamos 20 anos, constatamos que estávamos 
perante uma população 100 por cento privada. Cerca de 95 por cento eram 
consumidores de heroína e cocaína, utentes que tinham uma família es-
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truturada e, como tal, beneficiavam de apoio familiar. Com o decorrer dos 
anos e face a esta crise que é hoje vivida de forma mais intensa do que 
há dez anos atrás, com o surgimento das tais substâncias de síntese, co-
meçou a chegar até nós um novo tipo de utentes, com patologias clínicas 
associadas provocadas pelo consumo dessas drogas; nessa altura, tam-
bém se começaram a verificar consumos mais precoces, o que resultou que 
começássemos a receber um número já significativo de utentes menores. 
Convém realçar aqui que fomos pioneiros a providenciar tratamento para 
todos os grupos específicos: em 1998 para adolescentes, logo a seguir, 
também fomos pioneiros ao estabelecermos convenções com o IDT para 
doentes com quadros comórbidos associados ao consumo de substâncias 
e, em 2008, quando o IDT assumiu o álcool, também ao nível da convenção. 
Os únicos grupos específicos que não trabalhamos são as grávidas, uma 
vez que obriga a uma estrutura específica. Constatamos actualmente uma 
população completamente heterogénea e, face aos problemas sociais que 
têm surgido, entendemos como premente a adopção de uma abordagem 
numa perspectiva de maior solidariedade social. Não andaremos longe da 
verdade se afirmarmos que, actualmente, somos das poucas, senão única 
instituição privada parceira em redes sociais, parceira da Estratégia Nacio-
nal para a Integração das Pessoas Sem Abrigo e parceira de inúmeras IPSS 
vocacionadas para o tratamento de dependências. São adaptações que re-
sultam do surgimento de novas realidades às quais nos encontramos aten-
tos e flexíveis na procura de uma melhor intervenção. A heterogeneidade da 
nossa população prende-se com indivíduos que estão na rua, sem qualquer 
retaguarda familiar/social, com necessidades específicas e indivíduo que 
chegam até nós com uma estrutura familiar de suporte, com necessidades 
completamente diferentes. Daí que também tivéssemos criado o departa-
mento de serviço social composto por técnicos de grande experiencia em 
encontrar soluções para as dificuldades/necessidades que surgem na diver-
sificada população. De salientar também o brilhante desempenho do IDT, 
uma equipa fantástica ao nível da competência e disponibilidade que tem 
colaborado connosco de forma extraordinária, apoiando-nos e supervisio-
nando numa atitude proactiva, sempre disponível para ajudar e incentivan-
do o crescimento/desempenho institucional. Também por isso, o modelo do 
IDT é hoje uma referência mundial.

Como afirmaram, há uns anos atrás quase não era necessário haver 
referenciação por parte de entidades ou equipas públicas porque os 
utentes chegavam às CT directamente ou por referência particular. 
Como vai, actualmente, o processo de referenciação?
Hoje em dia, a maioria dos utentes são encaminhados pelas equipas de 
tratamento do IDT. Quanto aos doentes auto-propostos, o novo despacho 
conjunto e as novas normas propostas pelo IDT – por nós muito bem re-
cebidas – permitem que haja um elo de ligação muito mais sólido entre as 
comunidades terapêuticas, como a nossa, e os técnicos de referência das 
equipas de tratamento do IDT. O presente e o futuro passam por aí, por um 
trabalho em parceria, em sintonia, em prol do bem-estar e da recuperação 
dos utentes. Esta simbiose permite um trabalho sério e profissional, com 
melhores garantias de sucesso ao nível da recuperação/reinserção/reinte-
gração dos nossos utentes.

Jesus Cartelle – Director clínico
 
O que mudou na instituição?
Jesus Cartelle (JC) - Los cambios producidos en la Clínica Outeiro 
proceden de una adecuación a los nuevos perfiles de los consumi-
dores de sustancias y por tanto de los utentes de la Institución. Por 
otra parte, el análisis de la forma de trabajar y funcionar ha hecho que 
tengamos mucho mas presentes valores como la alegria, la confian-
za o la complementariedad de las distintas aproximaciones científi-
cas así como un esfuerzo por mejorarnos dia a dia. En este sentido 
no es tanto un corte con el modelo pasado sino una reinterpretación 
de nuestra misión y como afrontar los proximos años y como adelan-
tarse a lo que va a pasar. En ese sentido la Clínica Outeiro ha co-
menzado ya a funcionar como una Unidad de Estancia Prolongada 
para abordar casos de pacientes con muy dificil integración socio-
-familiar desde una orientación fundamentalmente socio-educativa. 

Que importância tem a certificação para a instituição ? E Para os 
utentes
JC - La certificacion de calidad tiene una importancia capital para cual-
quier organización tanto de caracter público como privado.
En el área de la salud es fundamental adquirir el compromiso de mejo-
rar la calidad de la asistencia cara a conseguir una mayor satisfaccion 
no solo de los utentes, sino tambien de los propios trabajadores y de las 
instituciones con las que nos relacionamos

Esta é uma Comunidade terapêutica ou uma clínica de resposta 
para doentes?
JC - Outeiro cada vez apuesta mas por ser una unidad de tratamiento 
de conductas adictivas mas que una comunidad terapeutica al uso.
Los utentes precisan de proyectos de intervencion personalizados y 
adaptados a sus necesidades y así la cartera de servicios de la Clínica 
Outeiro es amplia y con un gran campo de respuestas

Pode-se falar em modelos terapêuticos sem evidencia cientifica?
JC - La dependencia es una patología biopsicosocial de etiología mul-
tifactorial, crónica, compleja en cuanto a su génesis y en cuanto a su 
resolución. Para su abordaje es preciso conjugar distintos saberes, sa-
beres que proceden de distintas disciplinas cientificas, y tambien hay 
que contar con el saber que, acerca de la patologia, tienen los propios 
utentes y la sociedad. No es posible hablar de un modelo terapeutico 
que se maneje a espaldas de lo que es claro y patente para la ciencia. 
El tratamiento de cualquier patologia no es una cuestión de fe, es una 
cuestion de arte y de ciencia.
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O Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos 

Humanos, através da Direcção-Geral da Juventude, apresentou o pro-

grama “Bo ki ta disidi” – Tu decides, numa cerimónia presidida pela Mi-

nistra, Janira Hopffer Almada.

O programa consiste em intervenções de mobilização comunitária de 

proximidade, envolvendo treino de competências pessoais e sociais, au-

mento do voluntariado juvenil, redução de comportamentos de risco e 

educação para a não-violência.

O objectivo último é conseguir a melhoria da saúde global da comuni-

dade juvenil cabo-verdiana, sobretudo dos jovens que abandonaram o 

sistema educativo e prevenir comportamentos anti-sociais.

“Bô ki ta disidi” é um programa de informação, apoio e aconselhamento 

juvenil, desenvolvido a partir dos Centros da Juventude com apoio dos 

Centros de Saúde e inclui a abordagem de Educação Pelos Pares, com 

o objectivo de promover a troca de informações sobre distintos temas de 

saúde, entre os quais a violência e orientação vocacional; mobilizar a co-

munidade juvenil para iniciativas de promoção em saúde, educação para 

a não-violência e desenvolvimento comunitário; prestar apoio e orienta-

ção em situações de crise juvenil; ser uma alternativa de ocupação dos 

tempos livres dos jovens, entre outros.

Originalmente o programa Tu Decides, é um programa de prevenção de 

dependências em meio escolar que se debruça sobre a etapa crítica 

de vida para a experimentação e consumo de drogas: a ADOLESCÊN-

CIA (especificamente as faixas etárias dos 12/14 anos aos 16/17 anos). 

Não é um programa centralizado na informação sobre as drogas, mas 

baseia-se nas influências sociais, contemplando ao mesmo tempo as in-

fluências do grupo de pares (pressão do grupo) e os factores afectivos e 

cognitivos que intervêm no momento da tomada de decisão e resolução 

de problemas. É apresentado através de 3 manuais (professores, alunos 

e pais), que contêm toda a informação necessária à aplicação do pro-

grama. Os manuais abordam as temáticas através de banda desenhada 

e de diversas actividades. Encontram- se disponíveis para aplicação 2 

versões do programa: uma para a faixa etária dos 12 aos 14 anos, e outra 

para aplicação a jovens dos 15 aos 17 anos.

Surge como uma oportunidade para os jovens Caboverdianos, que vi-

vem num mundo sem ninguém ,serem ouvidos, e apoiados, e poderem 

participar e decidir sobre um problema que os afecta gravemente.Com 

este programa os jovens recebem a  informação, a explicação e a for-

ma de abordar o tema adequadas à idade, à personalidade e ao nível 

de conhecimento (sobre comportamentos de risco e comportamentos 

preventivos) dos adolescentes. É importante saber relacionar e articular 

o consumo de álcool e outras drogas com  o estilo de vida e contextos 

recreativos dos adolescentes. Não se consome simplesmente – “porque 

sim” – mas em situações concretas e específicas.

 Se é o próprio adolescente que coloca uma pergunta sobre o tema das 

drogas, deve-se saber diferenciar, se a pergunta, é uma simples curio-

sidade pontual sobre o tema, ou se expressa uma preocupação mais 

profunda, ou algo que se está a passar com ele/alguém próximo. Bo ki ta 

disidi, é pois uma oportunidade de prevenir os consumos a que a socie-

dade Caboverdiana em boa hora aderiu.

“Tu Decides” / Bo ki ta disidi
em Cabo Verde

“Tu Decides”
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Un ídolo de la canción ha muerto esta 

misma semana y aunque los resulta-

dos de la autopsia aún no han salido, es 

muy probable, conociendo la intensa 

vida de Amy Whinehouse, que la causa 

haya sido la sobredosis. No he dejado 

de lado aún el periódico donde estoy 

leyendo esto y cojo otro que me deja un 

poco más sorprendida. Miley Cyrus, la 

famosa imagen de Disney Channel ha 

sido capaz de poner de moda una nue-

va droga, Salvia Divinorum. 

Teclead en Youtube ‘Salvia Trip’. Espasmos, hipe-

ractividad, sudores, gritos y actos incomprensibles. 

Son los efectos de la nueva droga, y una de las prime-

ras personas en probarla, la conocida actriz y cantan-

te. Un peligro para la salud de los más jóvenes, que 

ven en Miley un referente, un modelo a seguir, pues 

vaya camino les espera si uno de los videos ranking 

en el conocido espacio de videos, es la aparición de 

la cantante en pleno éxtasis de una droga de diseño, 

cuyos efectos aún se desconocen. Lo que sí ha conse-

guido, según he leído en el Información, es ‘disparar 

la ratio del consumo adolescente’. A la moda de los 

ídolos y con ganas de probar cosas nuevas, aunque 

no conozcan los riesgos. es lo único que tienen en 

mente los adolescentes americanos que aparecen en 

muchos de los videos de Youtube.

Pero a esas dos se suman una lista más extensa de 

conocidos: Britney Spears, Lindsay Lohan, Pete Do-

herty, Whitney Houston, Kate Moss, Tatum Oneal, 

Robie Williams, Courtney Love, etc Esta última no 

dejó de consumir heroína ni durante el embarazo.

Casi todos ellos, jóvenes promesas que 

entran muy pronto en un mundo de es-

trellas y famoseos, y que no saben lle-

var por el buen camino. 

Todos sabemos de la peligrosidad 

que supone la imitación sin reflexión. 

Los famosos son entes públicos que, 

sobretodo en lo que se refiere a adoles-

cencia y juventud, deberían calibrar 

sus actos, pues las consecuencias pue-

den ser letales. Pero, ¿Cómo podemos 

controlar eso? ¿Cómo conseguir que esos ídolos ado-

lescentes se comporten conforme a la regla social-

mente menos peligrosa? ¿No entraña en ocasiones 

morbo de qué hacen y cómo actúan? ¿De cuál va a 

ser su próxima aparición y con qué va a sorprender? 

Otra cosa que hay que trabajar si queremos formar 

una sociedad concienciada con lo que respecta a las 

drogas.

Pero no dejemos de lado otro factor de riesgo. Si la 

pronta fama, la riqueza a edades muy tempranas y el 

estrellazo, conllevan que no se valore lo que se tiene 

y se acabe consumiendo, posiblemente por una ca-

rencia afectiva. También los casos opuestos existen. 

Casos de pobreza en los que niños o adolescentes se 

sumergen en las drogas en busca de esa felicidad que 

no encuentran en ningún otro sitio, por falta de cariño, 

o falta de apoyo paternal, por marginalidad o incluso 

por el propio ambiente en el que están sumergidos. 

Los extremos nunca fueron buenos. Se complica de 

ese modo su evolución y madurez, unos por carencia 

y otros por exceso. Y es que las drogas son acaban 

siendo un refugio de las debilidades humanas, y más 

si se trata de un blanco fácil como es el adolescente.

El refugio 
de la debilidad 
humana
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião
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Temas a serem abordados: 

• Papel da Sociedade Civil na definição  
da estratégia Europeia
• Prevenção e Investigação 
• Tratamento e Investigação
• Redução de RIscos
• Tratamentos de Substituição:  
abordagens integradoras 
• Educação pelos Pares

Sessões de treino/Workshops: 
• Abordagens terapêuticas a pais e filhos 
• Educação pelos pares
• Abordagens dinâmicas e Expressão dramática
• Prevenção em contexto Escolar : 
 Tu Decides e “Xavier”

Themes to approach: 

• Role of Civil society and  
European Drug Strategies
• Prevention and Research 
• Treatment and Research
• Impact of Harm Reduction
• Treatment: Substititution and Recovery  
and integrative approaches
• Peer Education

Training session: 
• Parents and children treatment 
• Peer-education engagement and evaluation 
research
• Theatre therapy 
• School Prevention  Decide Yourself and “Xavier”

PROGRAMA PROVISÓRIO PROVISORY PROGRAM 

Plenários com tradução simultânea de Português/Inglês e Inglês/Português
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World Bike Tour mostra ao mundo o 
que o Grande Porto tem de melhor
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World Bike Tour mostra ao mundo o 
que o Grande Porto tem de melhor
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Transmissão televisiva  
leva evento a todo o mundo
Com a transmissão em directo, a partir das 11h00 até às 13h00, a Rádio Te-
levisão Portuguesa, através da RTP Internacional, possibilitou que o evento 
WBT Porto, pudesse ser acompanhado nos quatro cantos do mundo.
O nevoeiro matinal que se fazia sentir quase impossibilitou a utilização do 
helicóptero RTP. Felizmente, com o aproximar da hora da partida foi-se dis-
sipando, possibilitando assim a captação das sempre fantásticas imagens 
aéreas. No Plateau, situado no Lais de Guia, o apresentador de serviço, 
Carlos Alberto Moniz, recebeu uma série de convidados para abordagem 
de diversos temas interligados directa ou indirectamente com os valores do 
projecto WBT e aquilo que o mesmo tenta potenciar: promoção de hábitos 
de vida saudável, fomento da prática desportiva e benefícios da utilização 
da bicicleta como meio de lazer ou transporte. Na Ponte da Arrábida, Fran-
cisco Mendes ia relatando o que ia acontecendo e aproveitou também para 
trocar algumas impressões com os convidados participantes no passeio de 
bicicleta que estava prestes a ser realizado. No final do evento, Dependên-
cias conversou com alguns dos participantes.

Nuno Oliveira, vice-presidente 
da CM Matosinhos

O presidente Guilherme Pinto comentava que o World Bike Tour era o 
evento que finalmente unia as três autarquias. Começa em V. N. Gaia, 
passa pelo Porto e termina em Matosinhos. Acredita na possibilidade 
destas três autarquias poderem um dia trabalhar juntas em prole das 
suas populações?
Vice-presidente da CM Matosinhos, Nuno Oliveira (NO) – Eu acredito 
nisso e se calhar vai ser inevitável. Nos dias que correm, só projectos com 
muita massa crítica é que conseguem ultrapassar fronteiras e, estou con-
vencido que estas três cidades formam o coração da Área Metropolitana 
do Porto. Só estas cidades juntas é que fazem com que uma cidade como 

World Bike Tour Porto

Cerca de 6 mil pessoas responderam uma vez mais 
positivamente ao desafio proposto pela Sportis, em 
parceria com o IDT, e encheram de energia a edição 
portuense do World Bike Tour. Naquele que é por 
muitos considerado o percurso mais emblemático 
deste evento desportivo que há muito ultrapassou as 
fronteiras nacionais, face à beleza paisagística que o 
envolve, uma sinestesia de cores, sons e emoções po-
sitivas preencheram um traçado que ia desde a Ponte 
da Arrábida, passando na Foz do Porto e terminando 
no Passeio Atlântico de Matosinhos, cumprindo as-
sim a 5ª edição do World Bike Tour Porto.
O embarque nos autocarros que transportariam os 
participantes do WBT Porto 2011 deu-se bem cedo, mas 
nem esse factor tirou o ânimo a todos aqueles que se 
preparavam para participar nesta experiência única. 
A boa disposição e o tão habitual convívio entre os 
6 mil participantes era bem patente logo à entrada 
para os autocarros e transbordava ainda mais aquan-
do de um dos momentos mais aguardados: a chegada 
à Ponte e o primeiro contacto com as tão desejadas 
bicicletas.
Música, cor, festa e alguma ansiedade antecederam 
o Hino Nacional, interpretado por Francisco Mendes, 
na Ponte, e Carlos Alberto Moniz, na chegada, em 
conjunto com os milhares de pessoas que se encon-
travam na ponte e todas as outras que acompanha-
vam a transmissão em directo na RTP1 e RTP Inter-
nacional.
A partida deu-se às 11:32h da manhã, no tabuleiro da 
Ponte da Arrábida, altura em que os participantes 
e convidados começaram a pedalar em direcção ao 
Passeio, num percurso de aproximadamente 14 km. 
Tratou-se de mais uma iniciativa com o objectivo de 
promover o desporto para todos, a saúde e a sensibi-
lização ambiental.
O World Bike Tour viajará agora, uma vez mais, até 
São Paulo, estando ainda prevista, para o próximo 
ano, uma nova etapa, com destino ao Rio de Janeiro, 
para além da fidelização de cidades como Madrid e, 
claro está, Lisboa e Porto…
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o Porto extravase os seus limites geográficos e tenha uma metrópole de 
quase um milhão. E isso, à escala ibérica e, sobretudo à escala europeia é 
que conta, porque independentemente do imaginário que os cidadãos têm 
sobre a importância de uma cidade como o Porto, quando lá fora dizemos 
quantos habitantes tem o Porto (ronda os 200 mil) ficam sempre a olhar 
com alguma desconfiança, ou seja, o Porto é bem maior que o seu limite 
administrativo! E portanto, esta grande comunidade da área metropolitana 
do Porto, só faz sentido com esta agregação do seu coração: Porto, Gaia e 
Matosinhos, porque aqui se congrega aquilo que provavelmente mais dinâ-
mico tem a própria região. Depois, a paisagem do percurso do Bike Tour é 
magnífica sem dúvida. A Ponte da Arrábida, a Ribeira de Gaia, do Porto, e 
naturalmente a praia de Matosinhos. Para os cidadãos, acho que cada vez 
mais essa fronteira administrativa não existe. Estamos convencidos que faz 
muito mais sentido, que as três cidades estejam mais unidas em projectos 
que alavanquem a economia da região e que façam com que, toda a comu-
nidade se envolva nesses projectos, do que cada um per si “na sua capela” 
a trabalhar sem uma estratégia comum para toda a metrópole. Assim, acho 
que vai ser inevitável que cada vez mais se trabalhe em conjunto, porque a 
população e a região merecem.

Corre-se pela inclusão, quando se assiste que alguns autarcas, desig-
nadamente o autarca da cidade do Porto, exclui a autarquia de eventos 
sociais… Como é que isso se explica?
NO – Essa questão deverá obviamente ser colocada ao Dr. Rui Rio. Ele terá 
os seus motivos, mesmo que a maior parte da população e os colegas au-
tarcas não compreendam. Nós de facto, não compreendemos como é que 
muitos eventos da região acabam por ser feitos, quase de costas voltadas 
para os seus vizinhos, numa perspectiva ‘Portocêntrica’ daquilo que é a vida 
da nossa região. Nesse sentido, o que nós tentamos fazer é exactamente 
o contrário, tentamos perceber que quem nos olha a várias centenas ou 
milhares de quilómetros, olham para esta região como um todo e é a di-
versidade desta região que faz dela uma grande marca, seja pela história, 
pela arquitectura, pela vida cultural, pela paisagem ou pelas características 
do próprio povo.  Portanto, sem querer comentar demasiado as atitudes do 
presidente da Câmara Municipal do Porto, parece-nos que infelizmente o 
resto da região vai ter que combater um pouco isso e fazer com que neste 
tipo de eventos, também não se note tanto o esquecimento que parece que 
a cidade do Porto ou os seus responsáveis têm para com a própria cidade 
e a região.

Em conversa com o presidente da SPORTIS, Diamantino Nunes, no-
tei algum cepticismo quanto à renovação do evento no próximo ano 
com esta dimensão. Considerando o apoio, e o carinho que ele sente 
pela autarquia de Matosinhos neste evento, diferente do da Câmara do 
Porto ou de Vila Nova de Gaia, pareceu-me que o evento pode estar 
comprometido na sua continuidade? Quer comentar esta situação?
NO – A Câmara de Matosinhos tem assumido a sua responsabilidade, e é 

um facto que infelizmente, o apoio doutras instituições e doutras autarquias 
não tem sido tão forte como o de Matosinhos. Esta autarquia continua a 
achar que este evento ultrapassa muito as fronteiras da cidade de Matosi-
nhos e até mesmo destas três cidades, o Bike Tour é quase um evento re-
gional. Provavelmente até será o grande evento metropolitano a envolver os 
cidadãos. Nós vamos fazer tudo por tudo para manter o nosso apoio, exac-
tamente com essa visão, de que é um evento fundamental para a região. 
Portanto, esperamos continuar a convencer os parceiros e os nossos vizi-
nhos de que será mais fácil, se todos contribuírem, garantir a sustentabili-
dade deste evento ao longo dos tempos. Temos uns milhares de concida-
dãos a participar na prova; pratica-se um desporto por uma boa causa, pela 
inclusão social, pela igualdade, por bons motivos. Apesar de estarmos um 
pouco mais deprimidos com esta crise, é importante falar da região e do 
país por motivos positivos e, quando conseguimos juntar a essa publicidade 
de coisas boas, a prática de exercício físico, o alertar de toda a população 
contra os perigos daquilo que são as dependências, acho que estão aqui 
motivos e todos os ingredientes para que no futuro a população e a região 
seja melhor. Isto é, no fundo Matosinhos tudo fará, para que este tipo de 
eventos aconteçam, este e outros, porque temos a consciência de que eles 
são muito importantes, para a nossa comunidade.

Sendo o responsável pela área social, este evento para além da ques-
tão das dependências, da droga, da inclusão, perspectiva um outro 
caminho – a igualdade contra a violência. Acredita na possibilidade 
das autarquias terem um papel fundamental na intervenção desta 
área, num momento em que estamos a passar uma fase mais crítica 
de crise social?
NO – Considero que independentemente das dificuldades, o estado de ma-
turidade hoje da população portuguesa e da vida democrática nacional faz 
com que um conjunto de direitos consagrados constitucionalmente estejam 
cada vez menos em causa e, portanto, a igualdade de oportunidades só 
faça sentido quando estamos preocupados com outro tipo de problemas 
que ainda vão existindo, como as questões da violência doméstica, da ainda 
desigualdade em termos de género, étnica e cultural. Assim, quanto mais 
população for enriquecendo do ponto de vista cultural e social, mais impor-
tante vai ser resolver esses problemas. E estou convencido que as autar-
quias têm aqui um papel, não apenas como promotoras desta mensagem, 
mas também de facilitador junto das instituições, para resolver os problemas 
que ainda existem, seja através de centros de apoio à vítima, seja através de 
políticas mais inclusivas, e de combate às desigualdades, nomeadamente, 
à desigualdade de género, isto é, acho que nestes pontos ainda há muito 
a fazer. Para que isso aconteça, é preciso que as autarquias bem como 
obviamente outros organismos da administração púbica, as pratiquem no 
seu dia-a-dia e tenham políticas activas, para que dentro das suas próprias 
organizações os nossos colaboradores sejam incentivados às boas práticas 
nesta matéria. Ao nível das chefias, temos cada vez mais chefias que são 
mulheres, demonstrando que desse ponto de vista há igualdade, e cada 
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Manuel Albano – CIG

Finalmente uma corrida, 13 km pela igualdade?
Manuel Albano (MA) – Exactamente. Não foi um percurso difícil. Foi 
uma experiência muito agradável, e acima de tudo uma prova muito bem 
organizada. O World Bike Tour é de facto um grande momento pela igual-
dade, em que toda a gente participou nas mesmas circunstâncias, o que 
é sem dúvida fundamental.

Ou seja, correr pela inclusão, pela igualdade, pela solidariedade, 
é uma forma diferente de estar na vida e de passar uma agradável 
manhã de domingo?
MA – Sim. É um princípio e é um valor. A igualdade é um valor e, portan-
to, todos esses pilares se cruzam claramente do ponto de vista da inclu-
são social, da partilha, da intrusão entre pessoas diferentes no mesmo 
meio. Foi interessante ver pessoas diferentes, com capacidades diferen-
tes, a participarem todas juntas.

É um evento que cruza pontes, pontes em que por vezes os cida-
dãos se confrontam com medidas que não são fáceis de enfrentar, 
ou seja, perceber por exemplo que um país em crise poderá trazer 
uma maior crise de valores?
MA – Não. As crises às vezes têm também essa característica que 
se revela rapidamente, mas consegue-se ultrapassar objectivamente 
a crise, a partir do valor das pessoas. Por essa razão, penso que ao 
investirmos cada vez mais no potencial humano, isto é, no potencial 
dos homens e das mulheres deste país conseguiremos ultrapassar 
de uma forma diferenciada esta crise. E é isso que é importante que 
se faça. 

Foi um dia diferente?
MA – É um dia diferente, que vale muito a pena. Cruzar as pontes é sem-
pre importante. São duas pontes emblemáticas da cidade do Porto, mas 
que também simbolizam a aproximação e a ligação, e isso é essencial.

vez mais vamos pelo mérito e não por outros tipos de referências, fazendo 
ainda com que nos projectos das escolas, nas Casas da Juventude, nas ins-
tituições, se vá formando para a cidadania. E, quanto mais cidadãos formos 
de corpo inteiro, de certo, menos desigualdade haverá e mais atentos es-
taremos para com os problemas daqueles que infelizmente acabam por ter 
algum género de handicap, seja por alguma deficiência à nascença, por al-
gum problema que tiveram ao longo da vida, ou por terem outro tipo de raça, 
de cultura ou até de orientação sexual. Portanto, acho que todos temos de 
estar muito atentos a isso, porque uma cidade moderna e a igualdade de 
oportunidades assim nos exige.

Matosinhos é de facto uma referência na Área Metropolitana do Porto, 
pelo seu crescimento e pelo seu desenvolvimento. Afinal de contas o 
que é que falta fazer na cidade de Matosinhos?
NO – Falta fazer muito em Matosinhos. Esta é uma cidade que tem uma 
história fantástica e é uma terra de gente empreendedora, que conseguiu ir 
ultrapassando sempre as dificuldades. As oportunidades que advieram da 
crise, da desindustrialização, da destruição de parte da nossa frota pesqueira 
fizeram com que o empreendedorismo em Matosinhos aparecesse no sector 
da restauração, para que o turismo em Matosinhos seja hoje uma realidade. 
Felizmente, vão-se vencendo crises sucessivas e isso faz de Matosinhos uma 
referência aliada a uma qualidade urbanística que nós temos feito cada vez 
mais nos últimos anos. Portanto, de alguma forma esta cidade moderna tem 
sempre desafios constantes, uma vez que ultrapassados esses problemas 
de primeira geração, se tem apostado nos últimos anos na cultura, o que tor-
na cada vez mais os cidadãos de Matosinhos mais exigentes. Assim, iremos 
estar cada vez mais atentos a manter por um lado aquilo que fomos conquis-
tando, ao longo das últimas décadas, mantendo um patamar de qualidade de 
vida de excelência no contexto metropolitano e, fazendo com que a cidade 
esteja sempre em dia, sempre cuidada, e a animação seja permanente para 
que não nos limitemos todos a vir dormir ou trabalhar a Matosinhos. É impor-
tante que nos sintamos na íntegra todos cidadãos de Matosinhos. Sejam os 
cidadãos que têm vindo a ser atraídos nas últimas décadas para este terri-
tório, como os novos matosinhenses. Pretendemos que se sintam cada vez 
mais parte desta grande comunidade. Já ultrapassamos os 175 mil habitantes 
e temos o desafio de que os novos matosinhenses o sejam de corpo inteiro. 
Esse é o grande desafio, mas independentemente daquilo que conseguimos 
atingir, seja nas diferentes políticas municipais, da educação, cultura, de ac-
ção social e, mesmo ao nível desportivo faz sentido continuarmos a ser mais 
exigentes connosco próprios, e sobretudo que façamos algo que tem que 
estar cada vez mais na cabeça das pessoas: garantir a sustentabilidade de 
tudo isto! Isto porque não fazia sentido termos atingido um patamar, que não 
perdurasse no tempo. Vamos dando passos sucessivos, mas passos em ter-
ra firme ou em degraus firmes, porque o pior que nos poderia acontecer era a 
pretexto de uma crise, ter que recuar em algum desses patamares. 

Então isso quer dizer que Matosinhos continua a mexer-se?
NO – Continua a mexer-se e espero que por muitos e bons anos!

World Bike Tour Porto
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No próximo ano, o Manuel Albano vai repetir a experiência?
MA – Penso que sim. É sempre um prazer participar em experiências 
como esta.

No sábado houve uma corrida pela inclusão em que as crianças 
finalmente tiveram um presente que possivelmente nunca tiveram 
na vida, partilharam a igualdade e a inclusão. O que pensa sobre 
este tipo de eventos?
MA – Estes eventos são fundamentais para criar esse espírito de solidarie-
dade, fraternidade, de dar aos outros aquilo que muitas vezes não tiveram 
e por todo esse espírito de solidariedade, penso que esse evento é indis-
pensável e promove claramente a ligação, promove as ‘Pontes Entre Nós’ 
como canta o cantor portuense Pedro Abrunhosa, (“Que Nunca Caiam as 
Pontes Entre Nós”). Portanto, também é isso que é importante que se faça!

Uma mensagem para o futuro…
MA – Há que acreditar. Acreditar nas pessoas, acreditar nos homens e 
nas mulheres e assim conseguiremos vencer todos os obstáculos que se 
nos atravessam na vida.

Orlando Teixeira, Skoda

Face a esta massiva adesão, parece inquestionável o investimento 
realizado pela Skoda no apoio a um evento como este…
Orlando Teixeira (OT) – É verdade! Antes de mais, é importante a Skoda 
associar-se a um evento desta natureza, subordinado a uma causa tão 
nobre como o combate à toxicodependência e a promoção de estilos 
de vida saudáveis. Por outro lado, a Skoda também tem na sua génese 
uma fábrica de bicicletas, de onde nasceu, tornando-se portanto perfei-
tamente compatível com este tipo de evento. É de facto um investimento 
significativo mas que não deixa de dar uma grande visibilidade à marca. 
Nós damos muita importância aos nossos clientes e, como tal, este ano 
convidámos muitos deles, do que resultou um grupo com mais de 120 
pessoas a participarem e confraternizarem neste Porto Bike Tour.

As pessoas aderem facilmente ao vosso convite?
OT – Sim, sem dúvida! As pessoas pedem por tudo para participarem no 
nosso evento, que é realmente muito interessante e motivador.

Em termos financeiros, também traz retorno?
OT – Sim, em termos financeiros há sempre o retorno mediático que 
me parece inquestionável. E, obviamente, do ponto de vista da ima-
gem, também é importante a marca mostrar-se junto do seu target e ser 
projectada numa transmissão em directo na televisão, em que a marca 
aparece várias vezes. Embora seja sempre difícil medir o retorno de um 
investimento como este, sabemos que há repercussões, quer em vendas 
directas, quer, mais tarde, na consolidação da imagem de marca.

Em que medida se cruzam os valores e missão deste evento com 
os da Skoda?
OT – A missão da Skoda é tornar os clientes felizes… Traduz-se na sa-
tisfação dos clientes, oferecendo produtos de elevada qualidade a bons 
preços, com capacidade para poder proporcionar às pessoas bons mo-
mentos. E este evento pretende exactamente o mesmo: proporcionar aos 
participantes momentos de alegria, de confraternização e de bem-estar.

Paulo Monteiro Rodrigues, Abimota

Em que medida reflectirá este evento uma imagem que Portugal 
deve exportar para o exterior, como já o faz através do World Bike 
Tour?
Paulo Monteiro Rodrigues (PR) – Este evento tem uma característica extra-
ordinária, que consiste em juntar à volta do pretexto da bicicleta um conjunto 
de outras vertentes que a mesma traz para a vida das pessoas. Refiro-me ao 
lazer, ao desporto e à mobilidade, juntando-lhe ainda a importância que repre-
senta para a saúde das pessoas. Trata-se de algo muito sério e que ainda não 
está muito estudado mas, quando preparava a minha intervenção neste espa-
ço, reparei num estudo do operador francês da bicicleta em Paris, que diz que 
cada km andado de bicicleta corresponde a uma poupança de 1,2 euros em 
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tante que as políticas públicas mudem e que tenham em consideração esse 
necessário incentivo.

Já que falamos em custos, este é também um evento que não represen-
ta qualquer tipo de encargo para o Estado, apesar de quase se poder 
considerar um serviço público…
PR – Nesse sentido, o WBT não é um evento subsidiado. Trata-se de um 
evento que fomenta uma prática saudável, que ao longo dos anos, pela noto-
riedade e força mediática que representa, conseguiu granjear um conjunto de 
empresas que partilham estas preocupações e que querem estar associadas 
a estes princípios de sustentabilidade e de prática saudável, identificando-se 
com o conjunto de valores que o WBT promove. A partir da iniciativa empre-
sarial privada, construiu-se um evento que procura também ter a sua susten-
tabilidade a nível económico, que não é um sítio, ao contrário do que se possa 
pensar, onde a preocupação passe por vender bicicletas, aqui a bicicleta é 
oferecida, mas antes criar um espaço onde as pessoas convivem, em que 
muitas delas, através da força de arrasto do evento, se iniciam numa prática 
que é saudável. É um lugar de encontro que tem o mérito dos grandes even-
tos e da grande capacidade de organização que cada vez mais demonstra. 

EDP Gás Kids Bike Tour

Biklas, a mascote do World Bike Tour, liderou um 
pelotão de 200 crianças que, alegremente, pedala-
ram em pleno Passeio Atlântico, em Matosinhos. 
Com idades compreendidas entre os 4 e os 11 anos, 
os pequenos ciclistas pedalaram durante a tarde de 
Sábado junto à Praia, em Matosinhos, participando 
com muito entusiasmo no EDP Gás Kids Bike Tour, 
uma prova que é igualmente sinónimo de diminui-
ção de desigualdades sociais. Os participantes, na 
sua maioria provenientes de instituições de apoio 
a crianças desfavorecidas, estiveram divididos em 
três escalões consoante a sua idade. Começaram os 
mais velhos, escalão C, dos 10 aos 11 anos, seguiu-se 
o escalão B, dos 7 aos 9, e, por fim, partiram as crian-
ças do escalão A, dos 4 aos 6 anos.
Ao estarem presentes nesta iniciativa os “Kids” pu-
deram levar para casa todo o kit de participação, 
composto por Bicicleta, Mochila, Capacete e T-Shirt.
Foram convidadas várias instituições, que “convo-
caram” as suas crianças a participarem nesta tarde 
de festa e de promoção da actividade física. Uma das 
instituições, “Pular a Cerca” prendou todos os pre-
sentes com o seu grupo musical, “Batucada”, que co-
loriu ainda mais a festa.

despesas de saúde. Portanto, veja-se a importância que assume um evento 
desta dimensão e o exemplo que isto representa também neste domínio.

Isto já para não falar noutras vertentes tão fundamentais, como a am-
biental ou mesmo a urbanística…
PR – Sim, a questão ambiental é fundamental. Aliás, a bicicleta tem tam-
bém essa vertente de podermos induzir comportamentos mais saudáveis, 
diminuindo simultaneamente a nossa pegada ecológica. Hoje em dia há um 
paradigma muito interessante que está a mudar: há uns anos pensávamos 
entre transporte público e privado; hoje, as cidades devem cada vez mais 
preocupar-se em terem soluções multimodais, ou seja, perceber como um 
percurso pode ser feito da forma mais racional, mais económica, mais sau-
dável e mais ambientalmente sustentável. E a integração da bicicleta nestas 
soluções, sejam bicicletas de utilização pública, seja a bicicleta individual, o 
facto de a podermos levar até um ponto, depois apanhar o autocarro ou o 
metro e o último km poder também ser feito de bicicleta em determinadas 
cidades é importantíssimo. Como o é repensarmos as cidades e o transporte 
para a cidade à luz destas novas possibilidades que estão a surgir. E creio 
que nada melhor do que uma altura de crise para estimular a criatividade e 
a descoberta destas soluções, que são mais económicas e mais saudáveis. 
E nesse aspecto o simples facto da bicicleta ser oferecida a cada participan-
te…não existe aqui nenhum negócio,  o custo da participação é meramente 
simbólico. Este é sem margem para dúvidas um evento social pela inclusão e  
igualdade em que participam famílias, e se fazem amigos…

Também parece importante a produção de estudos e de evidência para 
que os decisores políticos adoptem estratégias que facilitem e promo-
vam o uso da bicicleta…
PR – As dificuldades são de duas índoles: primeiro, o Estado habituou-se, e 
mal, a viver muito à custa da taxação da actividade relacionada com o auto-
móvel. São os impostos do petróleo, os impostos sobre o automóvel… Dizer 
ao Estado que vai ter de prescindir, em nome do ambiente e da sustentabili-
dade, dessas receitas é muito difícil… Por isso se torna tão difícil pensar em 
incentivos para esta área. Embora já existam muitos estudos que comprovam 
que aquilo que fazemos hoje se traduzirá em benefício para amanhã mas 
igualmente para hoje. Internalizar estes benefícios da equação que se faz da 
gestão pública é que me parece um trabalho que merece e deve ser feito com 
muita seriedade. Se calhar, ainda não pagamos o petróleo como devíamos 
pagar; o mesmo relativamente ao estacionamento na cidade… Por muito que 
custe ouvir isto, quando as contas estiverem todas bem feitas, concluiremos 
que será muito mais racional optar por outras soluções. E estamos a falar 
essencialmente no caminho da mobilidade. Obviamente, na vertente do des-
porto e do lazer, que são caminhos livres para cada um, é muito gratificante 
ver cada vez mais pessoas a escolherem a bicicleta como o seu instrumento 
favorito, como o seu veículo preferido para desfrutar paisagens, para desco-
brir territórios. É uma área que já está perfeitamente em desenvolvimento e 
que, naturalmente, depende de cada um. No aspecto da mobilidade é impor-
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De salientar que, para além da meritória iniciativa 
da Sportis, o evento apenas se torna viável graças ao 
já fiel apoio da EDP Gás. Dependências entrevistou 
José Syder, responsável pela empresa:

Após o sucesso evidenciado pela edição do ano passado, a EDP 
Gás renova o apoio ao EDP Gás Kids Bike Tour…
José Syder (JS) – Efectivamente, já estamos juntos com a organização 
deste Bike Tour desde a primeira hora, quer no Porto, quer em Lisboa. 
Aqui no Norte, a marca que a EDP utiliza é a EDP Gás, enquanto que 
a nível nacional e internacional, utilizamos a marca EDP. E gostava de 
salientar aqui um facto para nós muito importante, que é esta espécie 
de mini Bike Tour, o Kids. Este ano temos aqui uma série de instituições 
que convidámos a participar, entre as quais a Pular a Cerca, uma IPSS 
que actua junto do Bairro do Cerco, vizinha da sede da EDP Gás, a Cruz 
Vermelha de Esposende, o Centro Social de Soutelo e o Centro Social 
da Apúlia. Ou seja, trouxemos aqui cerca de 200 crianças, a quem pro-
porcionaremos o acesso a uma bicicleta, o que, para eles, corresponde 
naturalmente a um Rolls Royce… porque muitas delas não têm qualquer 
hipótese de comprar uma bicicleta.

Enquanto responsável pela EDP Gás, a empresa que viabiliza este 
tipo de vivências a duas centenas de crianças, o que resulta deste 
dia?
JS – É algo difícil de explicar… mas é algo bom, gratificante mas tam-
bém muito tocante. Aliás, às crianças que participaram no ano passado e 
este ano, nem lhes passava pela cabeça que iriam levar a bicicleta. E já 
ficavam satisfeitos com a participação em si, a mochilinha e o capacete. 
É realmente uma coisa muito gratificante e ainda bem que há empresas 
como a nossa que podem proporcionar isto.

O facto de elegerem instituições, que convidam, significa que a 
EDP acompanha e conhece o trabalho que está a ser desenvolvido 
no terreno pelas mesmas?

JS – Sim, de alguma maneira. Como temos área de concessão nos dis-
tritos de Porto, Braga e Viana do Castelo, o que tentamos fazer é arran-
jar instituições que abranjam estes três distritos e, naturalmente, ajudar 
aquelas que têm maiores dificuldades, proporcionando em simultâneo 
às crianças que estejam em maior risco uns meses mais felizes a darem 
umas voltas de bicicleta.

A EDP marca presença constante nos eventos de São Paulo, Ma-
drid, Porto e Lisboa… No meio desta conjuntura económica des-
favorável, este sinal que a EDP dá, impulsionador de uma marca 
portuguesa como o World Bike Tour, pretende transmitir algum tipo 
de mensagem à sociedade portuguesa e ao País?
JS – Quer dizer que o País não está tão adormecido como as pessoas 
pensam… E um conjunto de empresas como é o Grupo EDP, o maior 
grupo português nacional e internacionalmente, assume claramente uma 
responsabilidade social, algo que nunca deixará de mediar a nossa ac-
tuação.

Fausto Ferreira –  
Centro Juvenil de Campanhã 

Em que medida o conceito World Bike Tour, introduz valores e ide-
ais de integração social?
 O conceito World Bike Tour permite a promoção de certos valores fun-
damentais para a actual sociedade, como a defesa do ambiente atra-
vés da utilização de meios de transporte alternativos. Por outro lado, 
divulga uma preocupação centrada na melhoria da qualidade de vida 
das crianças e jovens, no sentido de reforçar a importância de uma vida 
saudável, em harmonia com o meio ambiente. No que concerne à inte-
gração social, creio que todas as crianças e jovens, independentemente 
da sua origem geográfica, das suas características culturais, sociais e 
económicas, e até da sua ou forma de estar/ser, devem conviver com 
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panhia INforma”; Centro de Inclusão Digital: actividades relacionadas 
com as tecnologias de informação e comunicação; loja empreende-
dora: acções de promoção do empreendedorismo ; …) pretende-se 
contribuir para a formação de crianças e jovens responsáveis, partici-
pativos, perseverantes, empreendedores, criativos e activos.
Neste sentido, o Projecto Pular a Cerca na Cª do Rugby é um projecto 
de cariz desportivo, cultural, educativo e social assente na partici-
pação e responsabilização de crianças e jovens, o qual tem como 
objectivo promover a cidadania activa em crianças e jovens do Cerco 
do Porto. 

O que terá motivado o convite da EDP Gás, de que resultará a 
participação de 50 crianças no Kids Bike Tour?
Há cerca de um ano atrás, o Projecto Pular a Cerca na na Cª do Ru-
gby, promovia o Projecto “Mãos ao Ar”, em conjunto com a Casa da 
Música e a PSP. Um inovador projecto comunitário de música e dan-
ça que contou com a participação de crianças, jovens e famílias do 
Cerco do Porto e agentes da PSP. Este Projecto pretendeu contribuir 
para o desenvolvimento de interacções/interrelações Comunidade-
-Polícia e Polícia-Comunidade, no sentido da promoção da Inclusão 
e Coesão Sociais e  culminou com um espectáculo que juntou quase  
100 pessoas em palco, cruzando Hip Hop, BeatBox, percussão e a 
Banda da PSP.
Dada a proximidade geográfica entre a EDP Gás e o Bº do Cerco, 
estabelecemos o contacto, tendo em vista a parceria e patrocínio para 
aquele Projecto “Mãos ao Ar”. 
Do que nos foi transmitido, naquela altura, não foi possível satisfa-
zer o N/ pedido, mas decorrido um ano,  aquele contacto revelava 
resultados – o convite para participarmos com 50 crianças na EDP 
Gás Kids Bike Tour. Um convite que muito nos honrou e lisonjeou. 
Nesta sequência, acreditamos que o desenvolvimento de projectos/
actividades inovadores e cujos princípios e objectivos se movam em 
torno de questões socialmente pertinentes, poderão ser fundamentais 
no reconhecimento do trabalho desenvolvido junto de instituições e 
empresas, podendo abrir portas e criando oportunidades, como foi o 
caso da EDP Gás Kids Bike Tour.
Para finalizar refira-se que este é, sem dúvida, um convite muito 
importante, na medida em que é uma excelente oportunidade para 
promover a relação do Projecto com uma grande empresa nacional, 
possibilitando melhor dar a conhecer o Projecto (actividades promo-
vidas, dinâmicas construídas, principios e valores orientadores), na 
expectativa de futuras parcerias - essenciais na partilha e construção 
de um objectivo tão abrangente e complexo como é a inclusão social. 

Qual a importância atribuída a esta participação e ao evento Kids 
Bike Tour?
Obviamente que vemos com muito entusiasmo a participação de 50 

os seus pares nestas iniciativas e perceberem esta nova realidade, pois 
dela depende a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a susten-
tabilidade do planeta.

O que significa para as crianças da sua instituição a participação 
nesta iniciativa?
A “Casa Grande” que represento, e que se denomina Centro Juvenil de 
Campanhã, participa, durante todo o ano, em inúmeras iniciativas de di-
versos âmbitos levadas a cabo por diversas entidades, pois é uma im-
portante forma de interagir com a comunidade a que pertencem de pleno 
direito as crianças e jovens que acolhemos provisoriamente. Este tipo 
de iniciativas é muito importantes para todas as crianças e jovens, pois 
para além da possibilidade de uma sadia convivência entre todos os par-
ticipantes permite a promoção de um estilo de vida saudável e contribui 
também para os alertar para a questão ambiental.   

Receber uma bicicleta como oferta pela participação é caso raro 
em Portugal? 
Sim, creio que é um caso raro, pelo que é uma iniciativa muito positiva.
Que comentário lhe merece esta nova experiencia de diversão, 
igualdade e inclusão?
A ideia que preside à iniciativa é de louvar e pretende certamente promo-
ver o direito à  igualdade entre as crianças e jovens que participam, bem 
como a defesa do ambiente e à promoção de hábitos de vida saudáveis, 
isto para além de representar um relevante momento de lazer, traduzin-
do-se ainda numa interessante actividade desportiva. 
 
Márcia Andrade – Projecto Pular a Cerca

Em que consiste o Projecto Pular a Cerca na Companhia do Ru-
gby: Existe desde quando, qual a população abrangida e que ac-
ções são desenvolvidas?
O Projecto Pular a Cerca na Cª do Rugby desenvolve-se no Bairro do 
Cerco do Porto (Campanhã, Porto), sendo promovido pelo Agrupa-
mento de Escolas do Cerco, em parceria com a Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral, a Junta de Freguesia de Campanhã, a Universi-
dade do Porto e o Instituto Português da Juventude. 
Este Projecto visa dar continuidade, entre 2010 e 2012, às acções de 
promoção da inclusão social de crianças e jovens, iniciadas em 2001, 
pelo Programa Escolhas neste território.
A actividade do Projecto Pular a Cerca na Cª do Rugby assenta numa 
lógica de “Escola de Formação” com diferentes “Companhias”, que 
se cruzam entre si, sendo elas: - Cª Desportiva;  Cª Educativa;  Cª 
Formativa;  Cª Digital; Cª Empreendedora e Cª Cultural. Deste modo, 
a partir do rugby e de um conjunto diversificado de actividades (Esco-
linha de Rugby: “Cª do Rugby”; Grupo de Hip-hop: “New Generation”; 
grupo de percussão: “Batucada Radical”; Boletim Comunitário: “Com-
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Feira WBT

Após o segundo dia da Feira WBT, 
no Centro de Desportos e Con-
gressos de Matosinhos, 2450 pes-
soas já tinham levantado os seus 
Kits de Participação. Finalizavam-
-se os últimos preparativos para a 
recepção aos cerca dos 6 mil par-
ticipantes desta edição do WBT 
Porto. Todos os kits de participa-
ção tinham que ser recolhidos na 
Feira WBT, a qual esteve aber-

ta até sábado (30 de Julho), o dia anterior à realização do even-
to principal, com horário de funcionamento das 10:00 ás 20:00. 
O Kit de Participação, retirado na Feira, é composto pelo capacete, t-shirt, 
dorsal e cartão de embarque, elementos.

crianças do Cerco do Porto a participarem numa iniciativa que é leva-
da a cabo em várias cidade do mundo e cujos objectivos – promover 
estilos de vida saudáveis e promoção do bem-estar - são também 
partilhados por nós, principalmente através da Cª do Rugby.
Salientamos, no entanto, que esta participação foi também uma opor-
tunidade para promover projectos de empreendedorismo social, na 
medida em que as bicicletas oferecidas ao Projecto (propusemos à 
EDP Gás que as bicicletas fossem dadas ao Projecto, em alternativa 
à oferta individual), se constituirão como um recurso a ser partilhado 
pela comunidade, bem como ainda um recurso a ser gerido e renta-
bilizado por jovens (aluguer para festas de anos, passeios individuais 
e de grupos…). 

Qual a importância do desporto e da adopção de estilos de vida 
saudáveis para a promoção do bem estar e para a diminuição de 
desigualdades sociais?
Embora saibamos a importância do desporto e da adopção de esti-
los de vida saudáveis na promoção do bem estar, a verdade é que, 
na maior parte dos casos, fazer um desporto tem custos que muitas 
famílias não podem pagar. Aqui, as Escolas têm vindo a desempe-
nhar um papel fundamental, sobretudo através do Desporto Escolar, 
ou na promoção de Projectos como o Pular a Cerca na Cª do Rugby 
que, com o apoio do Programa Escolhas, da Junta de Freguesia de 
Campanhã e da Associação de Rugby do Norte, tem desde 2008, de-
senvolvido a Companhia do Rugby – Escola de Formação, permitindo 
a muitas crianças e jovens do Cerco do Porto praticarem, gratuita-
mente, rugby. A Companhia do Rugby tem possibilitado trabalhar não 
só os aspectos técnicos deste desporto (o saber jogar), como também 
um conjunto de valores e competências pessoais e sociais (esforço, 
trabalho conjunto e em equipa, alimentação, saúde,…), essenciais no 
desporto, mas também na vida, em geral. Mas, para além disso, con-
sideramos que a existência desta escolinha de rugby tem contribuído 
para promover a diversidade, inclusão e coesões sociais. Tradicional-
mente, o rugby foi um desporto elitista (praticado por jovens de  famí-
lias abastadas) e, neste momento, o rugby é jogado por crianças e jo-
vens de diferentes contextos sociais. E, no nosso ponto de vista, esta 
é a verdadeira inclusão social - com efeitos positivos para todas as 
partes envolvidas, propondo interações entre pessoas de diferentes 
origens/contextos/culturas  e uma oportunidade para aprender com a 
diversidade. E saliente-se que esta é uma escolinha de rugby muito 
especial, pois os jovens estão directamente envolvidos na sua dinami-
zação e sustentabilidade, quer através dos papéis que desempenham 
– treinadores, delegados, árbitros – quer através da organização de 
iniciativas que permitem reunir verbas, como foi o caso do Jantar de 
Gala realizado, em Dezembro de 2010, na sede do Agrupamento de 
Escolas do Cerco.
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Conferência de imprensa prometia…

A edição nortenha do projecto WBT foi apresentada na manhã do 
passado dia 20, nas instalações da Câmara Municipal de Matosinhos.
Guilherme Pinto, presidente da autarquia local e um dos políticos que 
mais acreditaram, desde o início, no evento, foi o anfitrião desta ce-
rimónia, tendo sido acompanhado na mesa de honra por Diamantino 
Nunes, presidente da Sportis, Adelino Ferreira, Delegado Regional 
do Norte do IDT, Paulo Peres, adjunto do vereador do desporto da 
Câmara Municipal de Gaia e Armando Oliveira, vice-presidente da 
Portolazer, entre outras notáveis presenças que assistiram a esta 
apresentação. Um denominador comum ressaltou das declarações 
de todos os responsáveis, que reforçaram o carácter inclusivo do 
evento, bem como o facto de o WBT ser um canal de promoção da 
prática desportiva por excelência, utilizando a bicicleta como forma 
de lazer ou até de transporte, amiga do meio ambiente. A aquisição 
de hábitos de vida mais saudáveis é uma necessidade premente da 
actual sociedade, melhorando assim, de uma forma genérica, a saú-
de pública, salientaram os responsáveis pela organização.




