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“O nosso trabalho
é fundamentado

na ciência, o nosso
alcance é internacional

e a nossa missão é
contribuir para um

mundo onde as pessoas
vivam e prosperem
em harmonia com a 

natureza.”—
PAULO MIRPURI

Presidente da Mirpuri Foundation



6_ _7 

A Mirpuri Foundation vem no presente documento 

apresentar o seu Relatório de Atividades para o ano

de 2018.

No decurso do ano, as seis principais áreas de 

intervenção da Fundação estiveram particularmente 

ativas, com vários projetos iniciados e outros 

concluídos com sucesso. Foi um ano particularmente 

gratificante pelos excelentes resultados obtidos e 

orgulhamo-nos do extenso trabalho que realizámos.

Na área da Conservação dos Oceanos, um destaque 

especial para a Campanha “Turn the Tide on 

Plastic”, que foi extremamente bem sucedida e cuja 

mensagem alcançou 825 milhões de pessoas em todo 

o mundo. Esteve ainda na génese de importantes 

iniciativas legislativas em muitos Países, alterações 

de comportamentos e desencadeou vários projetos 

de pesquisa científica centrados na identificação da 

extensão do problema e nas possíveis soluções para 

este flagelo mundial. 

Na área da Conservação da Vida Selvagem, 

uma nota para realçar as três expedições à 

longínqua e perigosíssima região do Cáucaso, 

inseridas no programa de proteção do 

Leopardo Persa, em perigo de extinção.

Neste documento poderá ainda descobrir 

vários outros importantes projetos levados 

a cabo pela Mirpuri Foundation em 2018 

nas áreas da Responsabilidade Social, Artes 

Performativas, Aviação e Medicina.

O financiamento necessário à persecução da 

nossa atividade foi assegurado pelos fundos 

próprios da Fundação, pela Família Fundadora 

e pelos nossos doadores e patrocinadores, 

a quem deixamos aqui o nosso público 

agradecimento. 

O número de voluntários que colaboram com a 

Fundação tem vindo a crescer paulatinamente, 

em muito contribuindo para o bom andamento 

dos projetos em curso. Os voluntários são 

na sua maioria de elevado nível académico, 

com uma vasta experiência profissional e 

fortemente motivados. O tempo que oferecem 

e o forte entusiasmo com que colaboram, são 

dos mais valiosos ativos da Mirpuri Foundation.

Depois de um bem sucedido ano de 2018 

entramos no ano de 2019 com uma renovada 

vontade de fazer mais e melhor, “for a better 

world”.

PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation

A Fundação
MENSAGEM DO
PRESIDENTE
—
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A Mirpuri Foundation é uma organização sem fins 

lucrativos instituida em Portugal pelo empresário Paulo 

Mirpuri com o objetivo de contribuir para um mundo 

melhor para as gerações futuras. Acreditando que 

liderar pelo exemplo é a melhor forma de transformar 

mentalidades, a Mirpuri Foundation promove a 

colaboração entre autoridades, empresas, comunidades 

e indivíduos.

Criada em 2016, foi reconhecida oficialmente pelo 

Despacho n.º 1950/2018 de 15 de fevereiro de 2018, 

publicado na 2ª Série do Diário da República, 

N.º 39, de 23 de fevereiro de 2018. 

A Mirpuri Foundation atua em seis áreas 

distintas: Conservação Marinha, Preservação 

da Vida Selvagem, Artes Performativas, 

Responsabilidade Social, Educação 

e Investigação Médica e Educação e 

Investigação Aeronáutica. O seu compromisso 

para com a sustentabilidade é transversal e 

refletido em todas as suas atividades.

Mirpuri Foundation é sinónimo de 

tecnologia, investigação, formação 

e inovação. A estas características 

aliam-se os valores de integridade, 

perseverança e altruísmo para 

impactar positivamente o planeta.

A Fundação
HISTÓRIA E MISSÃO
—
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1
PROGRAMAS
Conservação Marinha
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CONSERVAÇÃO 
MARINHA
—

Os oceanos sustentam a vida na Terra e todos os ecossistemas 

envolventes, tornando-nos a todos dependentes da sua 

fragilidade.  Eles regulam os fenómenos meteorológicos, 

produzem metade do oxigénio que respiramos e absorvem um 

terço das emissões de gases com efeito de estufa, sendo ainda 

fonte de sustento económico e do bem-estar de bilhões de 

pessoas em todo o mundo. No entanto, este recurso que um dia 

se acreditou ser inesgotável, está próximo do seu limite. Vive-se 

a época da pesca excessiva, do lixo marinho, da acidificação e 

do aumento das temperaturas das águas, que por 2050 pensa-se 

que será de 2 a 3 graus, o que, a acontecer, significa a perda da 

maioria dos recifes de corais em todo o mundo. A ação humana e 

o seu modo de vida estão no centro da destruição massiva de um 

dos bens mais preciosos do planeta. E, se assim é, é também pela 

mão humana que se encontrará a solução. 

Para 2018 a Mirpuri Foundation escolheu a conservação 

marinha como um dos principais temas de trabalho. A Mirpuri 

Foundation está consciente da urgência de proteger os oceanos 

e trabalha para alertar o público e as autoridades mundiais 

para a importância inegável da preservação dos mares e dos 

ecossistemas marinhos, sensibilizando as populações que os 

afectam para as diversas ameaças e respetivas consequências. 

O trabalho da Mirpuri Foundation visa consciencializar, mas 

também agir em defesa do ambiente e da Natureza. 
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Planeta Ameaçado
O GRANDE PROBLEMA
CHAMADO PLÁSTICO
—

Um dos maiores problemas que vivemos na actualidade é a existência de plásticos de utilização única, 

que chegam diariamente aos nossos oceanos. São cerca de oito milhões de toneladas de plástico que 

acabam no mar todos os anos. Isto significa um camião cheio descarregado por minuto, que não só 

destrói os ecossistemas marinhos mas que também chega ao organismo humano, uma vez que entra na 

cadeia alimentar. E aqui cruzamos a conservação marinha com a investigação médica, duas áreas muito 

importantes para a Mirpuri Foundation.

O momento de agir é agora, para 
evitarmos que, muito em breve, o 
planeta enfrente dificuldades ainda 
maiores. Se nada fizermos, prevê-se 
que em 2050 haverá mais plástico 
do que peixe no mar.
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A Volvo Ocean Race é a competição mais longa e mais exigente do mundo, com uma plataforma de 

comunicação capaz de alcançar centenas de milhões de pessoas. A Mirpuri Foundation acredita que 

se for capaz de inspirar outras pessoas e essas pessoas inspirarem outras, e se milhões de pessoas, 

individualmente, estiverem conscientes da direção que devemos seguir e do que precisamos fazer para 

mudar o curso dos problemas que afetam os nossos oceanos, poderemos ter um impacto muito grande.

A participação na Volvo Ocean Race foi sobre isso mesmo, sobre poder alcançar um grande público com 

a mensagem de “Turn the Tide on Plastic”, durante os 8 meses de corrida, em 45.000 milhas náuticas ao 

redor do mundo, 12 escalas chave e 6 continentes. 

Volta ao Mundo
VOLVO OCEAN RACE
2017-18
—
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8 meses de corrida, 

45.000 milhas náuticas

à volta do mundo,

12 escalas chave e

6 continentes. 

Volta ao Mundo
ROTA VOLVO OCEAN RACE
2017-18
—
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Volvo Ocean Race 2017-18
CAMPANHA “TURN THE 
TIDE ON PLASTIC”
—

A Mirpuri Foundation fundou e patrocinou uma das sete equipas 

da edição 2017-18 da Volvo Ocean Race, a equipa “Turn the Tide on 

Plastic”, que carregou uma forte mensagem de sustentabilidade 

para os oceanos e amplificou a campanha “Clean Seas” das Nações 

Unidas. 

O “Turn the Tide on Plastic” foi uma inovação na história da regata, 

promovendo valores como a igualdade dos géneros e inclusão 

de velejadores mais jovens. O barco foi o único com uma skipper 

feminina, o único com uma equipa de velejadores 50-50 feminina-

masculina, e foi a equipa que contou com um maior número de 

tripulantes com menos de trinta anos. 

A Mirpuri Foundation foi 
o principal parceiro de 
sustentabilidade da edição 
2017-18 da Volvo Ocean Race 
e o patrocinador fundador 
da equipa “Turn the Tide on 
Plastic”.
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A equipa fundada pela Mirpuri Foundation foi também 

a única na regata a competir sem uma mensagem 

comercial, apenas ambiental, sensibilizando as 

populações para as consequências nocivas do uso 

de plástico descartável, não só através da mensagem 

que a equipa fez navegar pelo mundo mas também 

através de ações como workshops ou limpezas de 

praia pelas cidades por onde passou.

A Mirpuri Foundation foi também o principal parceiro 

de sustentabilidade da Volvo Ocean Race. Juntas, 

ambas as organizações implementaram os Programas 

de Sustentabilidade e Ciência, projetados para evitar 

que os plásticos poluam o oceano, maximizando o 

impacto nas cidades por onde passou a regata e 

minimizando o impacto nas vilas que a receberam. 

Os programas visaram inspirar e deixar um legado 

positivo para a saúde futura dos nossos mares.

O primeiro barco na história 
desta mítica regata,
com bandeira portuguesa.

Esta participação foi também um primeiro passo para construir um novo capítulo no que toca à história 

marítima dos Portugueses e de criar uma nova geração de velejadores oceânicos. Pela primeira vez na 

história da regata estiveram dois portugueses juntos numa equipa desta dura competição, o Bernardo 

Freitas e o Frederico Melo, num barco que estreou a bandeira portuguesa na Volvo Ocean Race.
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Volvo Ocean Race 2017-18
MINISTRO DA ECONOMIA
BATIZA BARCO PORTUGUÊS
—

Antes do início da regata, o então Ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral batizou e apadrinhou o 

barco “Turn the Tide on Plastic”. A cerimónia teve lugar na Doca de Pedrouços, onde também se localizava 

o estaleiro naval da Volvo Ocean Race, um espaço permanente que desde 2016 fez de Lisboa a sua casa e 

onde equipas de construção trabalharam exaustivamente para preparar as embarcações da competição. 

Esta foi uma cerimónia simples, mas plena de simbolismo. O evento contou ainda com a presença do 

Presidente da Mirpuri Foundation, Paulo Mirpuri, o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo e 

da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade Catarina Marcelino, entre outras individualidades.
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ESTRELAS INTERNACIONAISVELEJADORES PORTUGUESES

DEE CAFFARI I GBR 
Skipper

ELODIE-JANE METTRAUX I SUI 
Crew Member

ANNALISE MURPHY I IRL 
Crew Member

LIZ WARDLEY I AUS 
Boat Captain

BERNARDO FREITAS I POR
Crew Member

FREDERICO MELO I POR 
Crew Member

MARTIN STRÖMBERG I SWE
Watch Captain

NICOLAS LUNVEN I FRA
Navigator

FRANCESCA CLAPCICH I ITA
Crew Member

HENRY BOMBY I GBR 
Crew Member

BLEDDYN MON I GBR
Crew Member

LUCAS CHAPMAN I AUS
Crew Member

BIANCA COOK I NZL
Crew Member

BRIAN THOMPSON I GBR
Navigator

Volvo Ocean Race 2017-18 
A EQUIPA TURN THE TIDE 
ON PLASTIC
—
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Bernardo Freitas começou a velejar com 8 
anos de idade, tendo sido campeão nacional nas classes 
Optimist, 420 e SB20, e alcançando também o Top 25 
mundial com a classe 49er. Desde sempre que o jovem 
atleta tinha dois sonhos, que realizou: fazer a Volvo Ocean 
Race e participar nos Jogos Olímpicos (Londres 2012), 
onde alcançou um honroso 8º lugar e o Diploma Olímpico. 
Conta ainda com participações nas mais importantes 
competições mundiais, como o World Match Racing Tour, 
as Extreme Sailing Series e a Red Bull Youth America’s 
Cup, recebendo nesta última a medalha de bronze, o que 
representou um acontecimento histórico para Portugal.

Frederico Pinheiro de Melo começou 
a velejar ainda criança na classe Optimist, passando para 
a classe Laser, onde conquistou por três vezes o título de 
campeão nacional, chegando a vice-campeão mundial 
de juniores. Especializou-se também e com reconhecido 
sucesso nas classes Dragon, Finn e Star. O prestigiado 
velejador profissional participou ao longo da sua carreira em 
importantes competições como o World Match Racing Tour, as 
Extreme Sailing Series e a Regata Sydney-Hobart. Frederico 
Melo realizou um sonho ao representar as cores nacionais 
nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e ao participar na Volvo 
Ocean Race, a mais longa e dura regata à volta do mundo.

Dee Caffari Além da presença em algumas das 
maiores competições de vela como a Vendée Globe, a 
Global Challenge, ou a Barcelona World Race, Dee Caffari 
cruzou já os mares em quatro regatas transatlânticas. A 
velejadora detém o título de única mulher a ter velejado 
sozinha à volta do mundo em ambas as direções, assim 
como de única mulher na história a velejar à volta do
mundo 3 vezes, sem parar.

Martin Strömberg é um dos melhores velejadores 
suecos e estreou-se na Volvo Ocean Race na edição 2008-
09 e, na edição 2011-12, sagrou-se campeão a bordo do 
barco Groupama. Voltou à competição para partilhar a sua 
experiência e o seu conhecimento com os membros mais 
novos da equipa “Turn The Tide on Plastic” e pela forte 
crença na importância da mensagem da Mirpuri Foundation. 

Liz Wardley começou a sua carreira na classe Hobie 
Cat 16, onde ganhou inúmeros prémios, tendo-se tornado 
skipper na regata Sydney-Hobart com apenas 19 anos. 
Depois de competir em duas edições da Volvo Ocean Race, 
Wardley voltou a juntar-se à regata a bordo do “Turn the 
Tide on Plastic”.

Elodie-Jane Mettraux juntou-se à equipa 
vinda da Suíça, onde construiu um sólido histórico de 
navegação com o Geneva Training Center. Mettraux venceu 
o ranking amador no Tour de France à la voile em 2012 e foi 
fundamental na construção da equipa suíça e inteiramente 
feminina a competir em Match-Racing em 2013. 

Annalise Murphy participou nesta edição da 
Volvo Ocean Race imediatamente depois de ter ganho 
uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. Antes havia já conquistado o quarto lugar 
nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, e ganho os 
Campeonatos Europeus de 2013, na sua terra natal, 
Irlanda. 

Bleddyn Mon competiu na America’s Cup de 2018 
como parte da equipa Land Rover BAR pouco antes de se 
juntar à Volvo Ocean Race 2017-18. Foi durante os seus 
anos de adolescente que se tornou campeão europeu 
na classe 29er, adicionando a esse feito uma vasta 
experiência nas Extreme Sailing Series.

Nicolas Lunven junta-se à equipa “Turn the Tide 
on Plastic” depois de ter competido na equipa MAPFRE no 
início da edição 2014-2015. O velejador ganhou o Solitaire 
du Figaro em 2009 e desde então tem assegurado sempre 
lugares no pódio do evento em 2012 e 2016.
 
Francesca Clapcich competiu nos Jogos 
Olímpicos – Londres 2012 e Rio 2016 – nas classes Laser 
Radial e 49er, tendo-se tornado campeã mundial nesta 
última classe em 2015. Foi a sua primeira vez a navegar 
em alto mar, mas foi para ela uma honra poder participar 
na Volvo Ocean Race liderada pela sua heroína Dee 
Caffari. 

Henry Bomby fez parte de quatro edições do 
Solitaire du Figaro, acumulando ainda dois anos de 
experiência a velejar a bordo do MOD70 trimaran Phaedo 
3. Formado pela Academia Artemis Offshore, Henry 
Bomby conta já com mais de 30.000 milhas náuticas de 
experiência, e a Volvo Ocean Race materializou o seu 
desejo de dar a volta ao mundo a velejar. 

Lucas Chapman Antes da sua estreia na edição 
2017-18 da Volvo Ocean Race, Lucas Chapman acumulou 
experiência nas mais variadas embarcações, tendo ainda 
competido cinco vezes na regata Sydney-Hobart. 

Bianca Cook cresceu a ver a Volvo Ocean Race na 
sua terra natal, em Auckland na Nova Zelândia. Apesar da 
sua formação em design gráfico, Bianca optou por seguir a 
sua carreira na vela e dedicou cinco anos do seu trabalho 
aos superyachts, trabalhando na sua formação de Officer 
of the Watch. 

Brian Thompson iniciou o seu caminho na 
vela com apenas três anos. Com uma vasta experiencia 
em competições offshore, Brian Thompson foi o primeiro 
velejador a circum-navegar o mundo quatro vezes sem parar 
e este é apenas um dos mais de vinte e cinco records que 
detém no mundo da vela. Thompson sagrou-se campeão 
da Volvo Ocean Race como parte integrante da equipa ABN 
AMRO ON de Mike Sanderson, na edição 2005-06. 

Volvo Ocean Race 2017-18 
A EQUIPA TURN THE TIDE 
ON PLASTIC
—

VELEJADORES PORTUGUESES ESTRELAS INTERNACIONAIS
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Volvo Ocean Race 2017-18
UM MARCO HISTÓRICO
NA LUTA CONTRA O PLÁSTICO
—

Durante a regata, o barco “Turn the Tide on 

Plastic” levou a bordo um equipamento científico 

inovador que recolheu amostras de água com o 

intuito de examinar a presença de microplásticos 

nos oceanos. Alcançando os locais mais remotos 

do planeta onde nenhum cientista havia antes 

chegado, esta tecnologia permitiu a construção 

de uma análise profunda e inédita à saúde do mar 

e comprovou a presença de microplásticos nos 

mares dos quatro cantos do mundo, mapeando as 

zonas mais afetadas. 

Para além da presença de plástico, os barcos da 

regata procederam ainda a outras medições de 

dados oceanográficos, incluindo temperatura das 

águas, níveis de CO2 dissolvido, de salinidade e 

de clorofila em algas. Estes elementos permitiram 

aferir os níveis de acidificação dos oceanos 

e quantificar a absorção de CO2 pelo mar. 

Paralelamente, 30 bóias científicas, distribuídas 

durante a regata, transmitiram dados essenciais 

para a previsão de mudanças de tempo e de clima, 

mesmos agora a ser utilizados pela Organização 

Meteorológica Mundial e pela Comissão 

Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO. 

Este programa foi apoiado por um consórcio 

científico que incluiu a NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration), JCOMMOPS 

(UNESCO-IOC), GEOMAR e SubCtech.

Ponto Nemo
Foi através deste equipamento que o mundo 

pôde testemunhar a presença de plásticos no 

Ponto Nemo, o local mais remoto do planeta, 

mais próximo dos humanos na estação espacial 

internacional do que daqueles em terra. Aqui foram 

registadas 26 partículas de microplástico por 

metro cúbico. Para a Fundação, a Volvo Ocean Race 

e o barco “Turn the Tide on Plastic” representaram 

uma poderosa plataforma de comunicação para a 

consciencializar o público do grave problema que é 

a poluição e devastação dos oceanos.

“O Programa de 
Ciência da Volvo 
Ocean Race contribuiu 
enormemente para o 
melhor entendimento do 
microplástico em todo o 
mundo e também para 
o traçar de um mapa 
global da percentagem 
de CO2 nos oceanos. A 
regata demonstrou que os 
barcos e os velejadores 
em competição podem ser 
excelentes apoiantes da 
Ciência.”—

DR. TOSTE TANHUA
Geomar Institute for Ocean Research Kiel 



42_Conservação Marinha Conservação Marinha_43 

Volvo Ocean Race 2017-18
OCEAN SUMMITS
—

A Mirpuri Foundation foi a patrocinadora principal das 7 Ocean Summits da Volvo Ocean Race 

2017-18. Como principal parceira de sustentabilidade, a Mirpuri Foundation possibilitou a 

concretização desta parte essencial do programa de sustentabilidade da regata. 

Como oradores, Paulo Mirpuri, Presidente da Mirpuri Foundation e as Medical Advisors da 

Fundação, Dra. Luíza Mirpuri e Dra. Ivone Mirpuri, ajudaram as Ocean Summits a cumprir o seu 

objetivo de alertar e educar indivíduos, empresas e governos sobre as problemáticas a afetar 

os oceanos, inspirando as entidades a tomar ações significativas para reverter o estado de 

degradação do planeta. Também Dee Caffari, skipper da equipa Turn the Tide on Plastic, partilhou 

a sua experiência como velejadora num mar contaminado por plástico.

As Ocean Summits serviram de plataforma para impulsionar o debate e a discussão entre 

algumas das maiores mentes do mundo, criar relevância local nos vários mercados e incentivar ao 

combate à poluição pelo plástico.
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Durante a stopover da Volvo Ocean Race em 

Itajaí, a Mirpuri Foundation esteve presente 

no seminário técnico-científico “O Futuro dos 

Oceanos: Combate ao Lixo Marinho”. Sílvia 

Mirpuri, Diretora de Comunicação da Mirpuri 

Foundation, reforçou o ponto de vista desde 

sempre defendido pela Mirpuri Foundation: que 

os Oceanos atingiram o seu limite e que é urgente 

reverter a situação.

Volvo Ocean Race 2017-18
CONFERÊNCIA “O FUTURO
DOS OCEANOS”, BRASIL
—

Organizado pela Fundação Itajaí para o Ambiente 

(FAMAI), o Município de Itajaí, a Universidade 

Federal de Santa Catarina e apoiado pelas Nações 

Unidas, o evento juntou cidadãos proeminentes 

como o Procurador do Ministério Público de Santa 

Catarina, Darlon Airton Dias, o representante do 

Ambiente para as Nações Unidas, Fernanda Daltro, 

ou o Professor Armando da Costa Duarte, da 

Universidade de Aveiro.
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Volvo Ocean Race
2017-18
EDUCAR PARA UM 
MUNDO MELHOR
—

Como parte do seu Programa de Sustentabilidade, a Volvo Ocean 

Race desenvolveu com a Mirpuri Foundation, um conjunto de 

módulos educativos destinados a crianças dos seis aos doze 

anos. De forma simples, divertida e pedagógica, estes módulos 

desvendam a emoção de velejar na Volvo Ocean Race e ensinam 

sobre a importância dos oceanos e da sua conservação.

As aulas foram projetadas para dotar as crianças de conhecimento 

sobre o impacto do plástico nos ecossistemas marinhos e 

encorajá-las a fazer uma promessa pessoal de reduzir a sua 

pegada de poluição. Alguns dos jovens ficaram tão inspirados que 

não só prometeram fazer mudanças na sua própria vidas, como 

levaram a mensagem para casa e incentivaram amigos e familiares 

a fazer os seus próprios compromissos.

A jornada continua mesmo após a regata, uma vez que os 

recursos do programa educacional estão acessíveis para 

download na página da Volvo Ocean Race. Deste modo, 

professores de todo o mundo poderão sensibilizar as novas 

gerações para a urgência de salvar os oceanos. De entre as 

várias línguas disponíveis inclui-se, com o apoio da Mirpuri 

Foundation, uma versão na língua portuguesa.
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Volvo Ocean Race 2017-18
AVIÃO “TURN THE TIDE 
ON PLASTIC”
— O Airbus A330-200 replicou os grafismos do barco 

“Turn the Tide on  Plastic”, em competição na Volvo 

Ocean Race. Tal como o barco, o avião mostrou um 

lado azul escuro poluído pelo plástico e outro azul 

claro, limpo e vivo. Operando a nível global, o Airbus 

A330 continua a consciencializar todo o mundo 

para a importância de agir em prol de um planeta 

menos poluído.

De forma a amplificar a campanha “Turn the Tide 

on Plastic” da Mirpuri Foundation, a companhia 

aérea Hi Fly pintou um dos seus aviões comerciais 

de longo curso com a mesma mensagem de 

sustentabilidade.

Uma Mensagem
de Sustentabilidade
para o Mundo
No ano 2018, o Airbus A330-200 espalhou 

a  sua mensagem de sustentabilidade por 

39 destinos e 32 países, através de 517 

voos e 2.569 horas de voo.

“Estou incrívelmente
orgulhoso de poder
contar com duas
equipas fantásticas
que estão a espalhar
a mensagem não só
pelos mares mas também 
pelos céus.”—

PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation
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Bélgica EUA Afeganistão Reino Unido 
Bulgária Senegal Tajiquistão Iraque Nova 
Zelândia Austrália Jamaica República 
Dominicana Itália Cuba Alemanha            

Ilhas Reunião Tailândia Maiote Maurícias 

Marrocos Canadá França Turquia Arábia 

Saudita Tunísia Brasil França Quénia 

Venezuela Argentina Espanha Portugal 

Panamá Jordânia Ìndia China Nigéria Guiné 

Congo  Guiana  Maurícias Rússia  Polinésia

Volvo Ocean Race 2017-18
PAÍSES QUE RECEBERAM O AVIÃO
“TURN THE TIDE ON PLASTIC”
—
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Volvo Ocean Race 2017-18
A VOLTA AO MUNDO
EM NÚMEROS
—

Mais de 2.5 milhões de visitantes nas Race Villages. 

23 velejadoras mulheres na regata – o número mais

elevado de sempre. 7 Ocean Summits por todo o mundo 

focadas em sustentabilidade e nos perigos do plástico. Mais de 

2.050 oradores e participantes nas Ocean 

Summits, entre eles governos, startups e grandes organizações.

388.000 garrafas de plástico evitadas em 12 

stopovers. Mais de 114.000 crianças de 40 países 

participaram no Programa de Educação para a Sustentabilidade.

30 bóias científicas recolheram dados científicos sobre 

os oceanos e o clima. 93% das amostras retiradas dos 

oceanos registaram a presença de partículas de microplásticos.
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International Sports Awards

Os International Sports Awards celebram os melhores 

trabalhos do mundo na área do desporto, reconhecendo 

anualmente realizações individuais, coletivas e 

empresariais.

O programa de sustentabilidade da Volvo Ocean Race, 

em parceria com a Mirpuri Foundation, foi premiado 

na categoria “Sports CSR Campaign of the Year” do 

International Sports Awards.

O prémio foi entregue à líder do programa, Anne-Cécile 

Turner, na Convenção Internacional do Desporto, em 

Genebra, na Suíça. O programa foi reconhecido pela 

sua inovação e pela forma como combinou um evento 

desportivo global com uma poderosa mensagem de 

sustentabilidade, gerando um amplo impacto. A iniciativa 

teve ainda um poder catalisador para a mudança ao 

impulsionar governos, empresas, indivíduos e crianças 

(através de um programa educacional) a desempenhar o 

seu papel no combate à crise dos oceanos.

“Deixámos um legado
duradouro e todos os
envolvidos na regata

estão determinados a
manter a sustentabildade

no seu coração e
estamos dedicados ao

desenvolvimento de um
novo roteiro para inspirar 

ações e criar resultados
tangíveis no futuro.”—

ANNE-CÉCILE TURNER
Sustainability Programme Leader

“A Mirpuri Foundation,  
como Principal Parceiro  
de Sustentabilidade  
da Volvo Ocean Race  
sente-se honrada com  
este prestigioso prémio.
O mérito vai para  
Anne-Cécile e a equipa  
que trabalhou muito  
para manter a  
sustentabilidade no  
coração da regata,  
dentro e fora de água.” 

—

PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation

Volvo Ocean Race 
2017-18
PRÉMIOS EM 
DESPORTO E 
SUSTENTABILIDADE
—

Beyond Sport Awards

A Beyond Sport é uma organização global que promove, 

apoia e celebra o desporto de forma a abordar problemas 

sociais em comunidades de todo o mundo, acreditando 

que o desporto pode ser usado para atingir objetivos 

empresariais e sociais.

A campanha “Turn the Tide on Plastic” venceu o 

prestigiante prémio atribuído anualmente por esta 

instituição. O trabalho inovador levado a cabo para 

destacar os impactos do plástico nos ecossistemas 

marinhos foi reconhecido na categoria de “Melhor 

Campanha Corporativa ou Iniciativa no Desporto para 

o Bem”, sendo considerada pelos juízes como “um 

fantástico uso de uma plataforma global para espalhar 

uma mensagem importante no que respeita aos perigos da 

poluição pelo plástico”.

O juiz distinguiu ainda o valor da investigação científica 

e a forma como a campanha incentivou as gerações mais 

novas.
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“Estamos muito satisfeitos 
pelo trabalho desenvolvido 
pela nossa equipa nos últimos 
12 meses e do seu enorme 
impacto para tentar resolver 
o gravíssimo problema de 
plástico que os nossos oceanos 
enfrentam presentemente. 
A “Beyond Sports Awards” 
honra simultaneamente as 
equipas de Sustentabilidade da 
“Volvo Ocean Race” e a Mirpuri 
Foundation.”—

PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation
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Volvo Ocean Race 2017-18
HOMENAGEM À 
PRESENÇA PORTUGUESA 
NA “VOLVO OCEAN RACE”
—

Bernardo Freitas, 
Frederico Melo e 

António Fontes a serem 
homenageados pelo 

Presidente da República 
Portuguesa.

Os velejadores portugueses Bernardo Freitas, 

Frederico Melo e António Fontes foram 

homenageados pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República Portuguesa Professor Doutor 

Marcelo Rebelo de Sousa. Os atletas fizeram história 

na edição 2017-18 da Volvo Ocean Race.

 

O evento foi organizado pela Confraria Marítima 

Portuguesa e teve lugar dia 26 de Outubro. A 

cerimónia teve início no Planetário Calouste 

Gulbenkian com a exibição de um documentário 

produzido pela Mirpuri Foundation e que retratou a 

experiência de um ano da competição. A homenagem 

por parte do Presidente da República foi feita no 

Pavilhão das Galeotas do Museu da Marinha. Ao 

discurso inspiracional do Chefe de Estado seguiu-se 

um jantar convívio para os convidados. 

Para além das famílias dos velejadores, o evento 

contou ainda com a presença de figuras proeminentes 

como o Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas, Almirante António António Mendes Calado, 

o Deputado Dr. Júlio Miranda Calha, o Gran Maestre da 

Cofradía Europea de la Vela, Capitão de Mar e Guerra, 

Francisco Quiroga e Senhora, o Fundador e

Presidente da Mirpuri Foundation, Dr. Paulo Mirpuri, 

o Presidente da Federação Portuguesa de Vela, Sr. 

António Roquette, o Presidente do Comité Olímpico 

Português, Prof. José Manuel Constantino, a Vereadora 

da Câmara Municipal de Cascais Dra. Joana Balsemão 

e o Presidente da Direção da Confraria, Almirante 

Alexandre da Fonseca.
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Luta Contra o Plástico
RC44 CASCAIS CUP
—

Em Novembro, Paulo Mirpuri liderou um dos oito barcos 

em competição na última etapa da época 2018, que 

teve lugar em Cascais. O barco serviu de plataforma 

para espalhar uma vez mais a mensagem “Turn the Tide 

on Plastic”, dando visibilidade a esta causa da Mirpuri 

Foundation.

A equipa saiu vencedora da regata 5 desta competição do 

final do Campeonato do Mundo, que junta os mundos da 

vela e empresarial, permitindo que equipas em diferentes 

níveis de experiência possam velejar lado a lado em 

barcos de alta performance e design único.
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Equipa 
Mirpuri Foundation 

na GKSS
Women’s

Trophy.

Lovisa Karlsson (Suécia), 
Malin Holmberg (Suécia), 
Hannah Diamond (Reino 
Unido), Bianca Cook (Nova 
Zelândia) e Mariana Lobato 
(Portugal).
  

Luta Contra o Plástico
EQUIPA MIRPURI
FOUNDATION
NA GKSS
WOMEN’S TROPHY
—

A Mirpuri Foundation esteve presente na GKSS Women’s 

Trophy, a primeira regata exclusivamente feminina do 

“World Match Racing Tour”. Com o apoio da Mirpuri 

Foundation, o Catamarã M32 de alta velocidade e alta 

performance carregou a primeira bandeira portuguesa 

na competição e foi liderado pela skipper portuguesa 

Mariana Lobato. O GKSS Women’s Trophy teve lugar em 

Mastrand, na Suécia, e a equipa da Mirpuri Foundation 

carregou a mensagem de sustentabilidade que visa 

combater a poluição dos oceanos, tendo organizado uma 

limpeza às rochas da região, recolhendo vários sacos de 

lixo de plástico descartável.
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Paulo Mirpuri é um 
membro respeitado 
no mundo da elite de 
iates, reconhecido 
pelos esforços da 
Fundação para promover 
a sustentabilidade dos 
oceanos e seu papel 
como parceiro fundador 
da equipa “Turn the Tide 
on Plastic”.

“A International 
Conference of 
Yacht Clubs é uma 
plataforma importante 
para passar a 
nossa mensagem. 
Valorizamos muito 
o nosso lugar como 
membros do clube e 
estamos muito gratos 
pela oportunidade de 
debater temas com 
que nos preocupamos 
realmente.”—
PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation

Os membros dos 50 mais 
prestigiados clubes de iates 
do mundo organizaram 
este encontro para discutir 
questões importantes 
para os membros, como é 
exemplo a consciência e a 
responsabilidade ambiental. 
A reunião Europeia acontece 
anualmente e em 2018 o 
Clube Naval de Cascais foi a 
casa escolhida para acolher 
presidentes e comodoros da 
Europa e Estados Unidos da 
América.

Evento
INTERNATIONAL
CONFERENCE
OF YACHT CLUBS
—

Entre 12 e 14 de Outubro, o Clube Naval de Cascais 

recebeu a International Conference of Yacht Clubs, 

um evento que une numa só conferência alguns dos 

membros dos mais prestigiantes clubes de iates do 

mundo.

Depois de presentear cada um dos cerca de 60 

convidados da reunião regional anual do

International Council of Yacht Clubs com uma garrafa

de água reutilizável, Paulo Mirpuri, 

Presidente da Mirpuri Foundation, partilhou a sua visão 

e as suas ideias para um modo de vida mais sustentável 

e mostrou que simples mudanças no nosso estilo 

de vida têm um impacto duradouro no bem-estar do 

planeta. 

Após o discurso, Bernardo Corrêa de Barros, da 

organização Sailors for the Sea, juntou-se a Paulo 

Mirpuri e juntos fizeram uma apresentação sobre a 

poluição e sustentabilidade dos oceanos.
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Jovens da Escola de Vela 
Mirpuri Foundation nos 
barcos Optimist cedidos 
pela Fundação.

Ensino
ESCOLA DE VELA
MIRPURI FOUNDATION NO
CLUBE NAVAL DE CASCAIS
—

A Mirpuri Foundation acredita que a vela é um 
desporto que aproxima as pessoas do mar.

A Escola de Vela Mirpuri Foundation, no Clube 
Naval de Cascais, tem por missão não só educar 
excelentes velejadores, mas também cidadãos 
socialmente responsáveis. Os velejadores não 
só sabem dos graves problemas que o oceano 
enfrenta, como agem para a sua resolução. Para 
além disso, através do apoio da Mirpuri Foundation, 

a escola tornou-se agora mais sustentável e livre 
de plástico descartável. 

Situado no coração da vila, o Clube Naval de 
Cascais é a melhor escola náutica do país e a única 
a marcar presença regular nos Jogos Olímpicos, 
onde compete desde 1948. Este é também o Clube 
que formou Bernardo Freitas e Frederico Melo, cuja 
excelência de treino os levou à edição de 2017-18 
da Volvo Ocean Race.
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Em 2018, 
foram vários os 
workshops de 
sustentabilidade  
realizados pela 
Mirpuri Foundation, 
como é exemplo 
esta ação durante 
o curso de verão 
da Escola de Vela 
Mirpuri Foundation, 
que instruiu as 
crianças de forma  
divertida sobre 
a temática da 
importância da 
conservação dos 
nossos oceanos. 
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Primeiro em Portugal
SEABIN EM CASCAIS
—
O Seabin é um caixote do lixo flutuante que é colocado 

em marinas, docas, clubes náuticos e portos comerciais. 

O Seabin move-se com a ondulação recolhendo todo 

o lixo que flutua nas águas junto à estrutura onde está 

instalado. A água é depois bombeada de volta para o 

mar e o lixo que fica dentro do aparelho é recolhido e 

tratado. O equipamento tem ainda o potencial de recolher 

uma percentagem de óleos e poluentes que estejam na 

superfície aquática. 

Em Novembro de 2018 a Mirpuri Foundation instalou 

em Portugal o Primeiro Seabin do país.

Esta é também uma poderosa ferramenta educativa 

uma vez que os alunos do Clube Naval de Cascais, 

assim como os alunos das escolas do município, 

poderão acompanhar todo o processo de recolha de 

lixo, assistindo em primeira mão aos resultados deste 

programa.

Nas primeiras 
24 horas após a 
sua instalação o 
Seabin recolheu 
30 kg dos quais 
60% eram plástico 
de uso único.
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Investigação
SEABIN
SHARE PROGRAM
—
O Seabin Share Program é um programa elaborado pelo 

Seabin Project que envolve grandes grupos ambientais 

numa plataforma comum para compreender e mitigar 

a poluição nos oceanos através de soluções práticas e 

de impacto mensurável. O programa permite que estes 

grupos utilizem a tecnologia Seabin como ferramenta 

de pesquisa, permitindo a cientistas, especialista e à

equipa que trabalha no Seabin Project recolher dados de 

alta qualidade. 

O equipamento instalado em Cascais pela  Mirpuri Founda-

tion é o primeiro deste programa e Portugal foi a localização 

escolhida para dar inicio a esta recolha inédita de dados, 

que permitirá uma análise profunda ao estado do oceano. 
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Surf
ANTÓNIO SILVA, 
EMBAIXADOR 
MIRPURI FOUNDATION 
PARA A CONSERVAÇÃO
MARINHA
—

António Silva, de 32 anos, começou a sua carreira de 

surfista com 18. Reconhecido pela sua experiência 

em ondas gigantes, o português já surfou ondas 

entre os 20 e os 30 metros.

O participante frequente da competição “Big Wave 

World Tour” foi, em 2018, um dos embaixadores a 

espelhar os valores da Mirpuri Foundation. O surfista 

esteve empenhado na missão de  consciencialização 

para a quantidade de lixo  encontrada nos oceanos, 

nomeadamente em forma de plástico, 

fazendo-o não só através das suas redes sociais, mas 

também em ações promovidas pela Mirpuri Foundation. 

Como figura de renome no mundo do surf, e tirando 

proveito da exposição do desporto no meio digital, 

António Silva canalizou a sua notoriedade para 

inspirar os mais novos, guiando-os para um modelo 

de vida mais sustentável. Competindo em todo o 

mundo, António Silva carregou não só a bandeira 

Portuguesa, mas também a importante mensagem 

de sustentabilidade da Mirpuri Foundation.

António Silva num dos
vários workshops
organizados pela
Mirpuri Foundation.
O surfista partilhou a sua 
experiência e inspirou as 
crianças sensibilizando-as 
para as causas da 
destruição dos nossos 
oceanos.
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Como embaixador da 
Mirpuri Foundation, António 
Silva deu uma aula de surf 
a um grupo de crianças, 
inspirando-as a proteger os 
oceanos de forma divertida, 
mas também educativa.
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Luta Contra o Plástico
LIMPEZA DE PRAIA
—

Em abril de 2018, a Mirpuri Foundation convidou Bernardo 

Freitas, membro da equipa “Turn the Tide on Plastic”da 

Volvo Ocean Race 2017-18 e Miguel Lacerda, experiente 

velejador e mergulhador e conduziu mais de cinquenta 

voluntários à Praia da Comporta em Grândola para 

participar numa limpeza 
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Luta Contra o Plástico
LIMPEZA SUBMARINA
—
A Mirpuri Foundation aliou-se ao Clube Naval de Cascais e à Hi Fly, de 

quem a Mirpuri Foundation é a principal parceira de sustentabilidade, e 

organizou uma limpeza submarina para eliminar o lixo que diariamente 

se acumula no fundo do oceano.
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Parceria
EDIÇÃO LIMITADA
MIRPURI FOUNDATION/KARÜN
—

A Mirpuri Foundation aliou-se à Karün para lançar uma edição limitada de óculos de sol 

sustentáveis, feitos a partir de redes de pesca retiradas dos oceanos.

Tal como a Mirpuri Foundation, a Karün está a desafiar o mundo a adotar um novo ponto  de 

vista. As duas organizações uniram-se na missão de consciencializar e incentivar à ação no 

que respeita a poluição dos oceanos, provando que um negócio pode ser simultaneamente 

lucrativo e socialmente responsável.

Originária na Patagónia, Chile, a Karün inspira-se na natureza e produz óculos de sol de 

materiais reciclados e/ou reutilizados. Estes tornam-se uma fonte de receita para os 

empreendedores rurais que são incentivados a recolher estas matéria-primas e a impedir 

que as mesmas acabem nas águas do mar. Em adição, as receitas geradas pela Karün nas 

suas vendas são em parte doadas à Balloon Latam, uma ONG que promove a ação coletiva 

de forma a impulsionar o desenvolvimento sustentável das comunidades da América Latina. 

Este novo processo de produção revoluciona a perspetiva sobre como aproveitar o que é 

deitado fora, ao mesmo tempo que reduz a contaminação dos oceanos. 

“A nossa colaboração 
com a Mirpuri Foundation 
é um símbolo do grande 
impacto que podemos ter
no mundo se decidirmos 
trabalhar em conjunto. Não 
importa o quão “pequenos 
ou grandes” somos, todos 
podemos contribuir para 
mudar a perspetiva de 
quem somos no mundo: 
somos todos parte da 
natureza e enquanto 
formos conscientes disso, 
as nossas decisões serão 
tomadas em conformidade, 
especialmente na forma 
como gerimos negócios.”—

THOMAS KIMBER
Fundador da Karün
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Campanha
“DICAS PARA VIVER COM 
MENOS PLÁSTICO”
—

A Mirpuri Foundation desenvolveu uma campanha gráfica que tem vindo a 

acompanhar a nível digital as suas iniciativas para a conservação da vida 

marinha e redução da utilização de plástico de uso único. A campanha 

“Dicas para viver com menos plástico” estreou-se a 26 de abril de 2018 

e consistiu na partilha de pequenas e práticas mudanças para reduzir 

o consumo de plástico. As dicas foram publicadas semanalmente nas 

plataformas de comunicação da Mirpuri Foundation de forma a amplificar 

o seu alcance, assim como divulgadas em eventos em que a Mirpuri 

Foundation fez parte.
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Campanha
“SAVE THE CORAL REEFS”
—

Adicionalmente, servindo os corais de habitat 

para um quarto de todas as espécies marinhas, a 

morte do coral destruirá vida marinha importante, 

afetando assim os mais de 500 milhões de pessoas 

que dependem do peixe como alimento e fonte de 

receita. A Mirpuri Foundation preparou uma série 

de ações, a desenvolver nos próximos anos, de

forma a consciencializar a população sobre a 

problemática - partilhando também nas suas 

plataformas de comunicação diversas dicas 

práticas sobre o que cada um de nós poderá fazer 

- procurando envolver indivíduos, comunidades, 

governos e organizações, levando-os a agir e a 

tornarem-se agentes ativos de conservação. 

A campanha “Save the Coral Reefs” foi lançada em julho de 2018, pela Mirpuri 

Foundation, a par do Ano Internacional dos Recifes de Corais com o propósito 

de incentivar a sua proteção e pôr um fim à sua destruição. Se nada for feito, 

estes ecossistemas terão desaparecido em 2050. Com 50% dos corais para 

sempre perdidos, a Mirpuri Foundation quer agir agora e acredita que a 

mudança começa com a consciencialização.

Os recifes de coral são a base do ecossistema marinho, representando para 

o oceano o que as árvores representam para as florestas. Apesar de cobrirem 

agora menos de 1% da superfície terrestre, os corais são vitais para todo o 

planeta, uma vez que produzem parte do oxigénio que respiramos, serem 

ecossistemas muito ricos em biodiversidade - abrigando uma infinidade de 

espécies de peixes, moluscos, crustáceos, cnidários e algas -, são muito 

importantes na proteção da erosão e tempestades na costa, fornecem areia 

para as praias e são fonte de matéria-prima para pesquisas farmacológicas.
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A380
PASSAR A MENSAGEM ATRAVÉS
DO MAIOR AVIÃO DO MUNDO
—

Consciente de que grandes problemas precisam de grandes respostas, a Mirpuri Foundation deu início à sua 

campanha aliando-se à Hi Fly para pintar o maior avião do mundo. De um lado, o Airbus A380 revela um oceano 

contaminado, escuro, poluído, e o aviso de que em 2050 não haverá mais corais no fundo dos nossos mares. 

Mas a esperança chega do outro lado do avião, com a mensagem de que não é tarde demais, inserida na 

pintura do oceano em toda a sua beleza e esplendor: azul, limpo e cheio de vida. Esta é a forte mensagem de 

sustentabilidade que a Mirpuri Foundation está a levar aos quatro cantos do mundo, cruzando os céus a bordo do 

icónico e mais notável avião à face da Terra.

Foi também produzido um vídeo para alertar os passageiros do Airbus A380 da destruição massiva dos corais do 

planeta, mostrando a sua importância para o mundo e o impacto das nossas ações na sua sobrevivência.



94_Conservação Marinha Conservação Marinha_95 

O Airbus A380 é o maior avião comercial do mundo. Este, com a sua pintura alusiva aos recifes de coral, foi 

o primeiro e único deste modelo a aterrar em Portugal.

O A380 é uma parte essencial da solução para o crescimento sustentável, fazendo mais com menos: 

alivia o congestionamento de tráfego em aeroportos movimentados, transportando mais passageiros com 

menos voos, de forma mais eficiente e com menor custo, reduzindo a sua pegada ambiental em termos de 

emissões de CO2 e de ruído. 
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Parceria
AKZONOBEL
—

A Akzonobel juntou-se às causas ambientais da Mirpuri 

Foundation, sendo parceiro para a pintura do A330 

“Turn the Tide on Plastic” e do A380 “Save the Coral 

Reefs”, para a qual criou 19 cores, muitas das quais 

feitas à medida, para este design único, que transmite a 

mensagem de que, se nada for feito até 2050, os corais 

de todo o mundo desaparecerão.

A AkzoNobel é uma empresa especializada no fabrico 

de tintas e revestimentos. Fundada em 1792, tem uma 

numerosa carteira de clientes em todo o mundo. Sediada 

na Holanda, a AkzoNobel atua em mais de 150 países 

e emprega cerca de 34.500 pessoas, que fornecem 

produtos e serviços de alta qualidade.

“Estamos muito orgulhosos 
por estar envolvidos na 
campanha “Save the Coral 
Reefs” da Mirpuri Foundation, 
que se alinha tão bem com 
nossas próprias ambições de 
continuar a reduzir o impacto 
ambiental. O avião carrega 
uma forte declaração sobre a 
importância de criar um futuro 
sustentável, e é bom ver os 
nossos produtos usados para 
transmitir uma mensagem tão 
importante.”—
MARTIJN DIEBEN
Gerente regional de vendas da AkzoNobel
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A campanha “Save the Coral Reefs” estreou-se em julho com a aterragem 

do Airbus A380 no Farnborough Air Show, com a sua nova e surpreendente 

pintura. Esta feira internacional é uma das maiores do mundo da aviação, 

atraindo centenas de visitantes dos vários cantos do mundo. Rapidamente o 

Airbus A380 se tornou uma das maiores atrações do evento, amplificando o 

alcance da mensagem que carrega.

Apresentação ao Mundo
FARNBOROUGH 
INTERNATIONAL AIRSHOW 
2018
—

Durante os seus dias de exibição, para além das centenas de fãs de aviação, o A380 recebeu a bordo vários líderes 

e profissionais da indústria, media e influenciadores, membros da equipa “Turn the Tide on Plastic” da Volvo Ocean 

Race e convidados VIP, como Sua Alteza Real o Príncipe Michael de Kent de Inglaterra.
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Por oferecer a cabine mais 
confortável, silenciosa, 
eficiente e inovadora, o 
Airbus A380 proporciona 
uma experiência única aos 
passageiros.
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A Mirpuri Foundation assinou em 2018 um protocolo com 

a Universidade do Minho para, em conjunto, construir um 

programa de investigação e desenvolvimento que assinala 

um marco histórico no combate ao plástico. A parceria 

contempla a criação de uma alternativa que mudará o 

rumo da produção em massa de embalagens de plástico 

substituindo, por exemplo, as garrafas de água. Esta 

será uma opção barata, igualmente leve, cem por cento 

reciclável, e sem efeitos nocivos para a saúde e o ambiente.

Através do investimento da Fundação, este grupo de 

cientistas prepara-se para, em 2019, apresentar um 

protótipo que revolucionará para sempre a indústria dos 

bens de consumo. As embalagens serão feitas de materiais

de fácil reciclagem e decomposição, substituindo assim 

as opções descartáveis apresentadas nas prateleiras. 

Nascidas em Portugal, prometem ser um exemplo para o 

mundo. 

O planeta enfrenta hoje altos níveis de poluição pelo 

plástico. A destruição de habitats, a morte das espécies 

e a deterioração da saúde humana são problemas reais e 

chegou a hora de levar a luta pela sustentabilidade mais 

longe. Esta é uma iniciativa pioneira e inovadora, que 

pretende liderar a mudança ao inspirar os mais diversos 

sectores a oferecer ao consumidor escolhas cada vez mais 

responsáveis e que não ameacem a sobrevivência das 

futuras gerações.

Inovação
DESENVOLVIMENTO
DE PROTÓTIPO
DE ALTERNATIVA
À GARRAFA
DE PLÁSTICO
—
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As garrafas reutilizáveis 
Mirpuri Foundation 

foram o brinde mais 
requisitado da Web 

Summit, transmitindo 
a forte mensagem de 

sustentabilidade “Turn 
the Tide on Plastic”

Evento
WEB SUMMIT
—

Em 2019, a Mirpuri Foundation juntou-se à Web Summit para ajudar o evento a tornar-se livre de plástico.

A Mirpuri Foundation distribuiu 30 mil garrafas reutilizáveis e equipou o recinto de pontos de abastecimento 

de água, de forma a promover um consumo responsável e sustentável.
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O Presidente Paulo Mirpuri foi um dos oradores do 

palco Planet:Tech, sob o tema “What will be the 

final straw?”. Abordou alguns dos problemas mais 

eminentes que a geração atual enfrenta e partilhou 

algumas iniciativas em prática combater a poluição 

pelo plástico ou a destruição dos recifes de corais.

No mesmo palco esteve presente Alexandra Cousteau, 

ativista e neta de Jacques-Yves Cousteau, e o Ministro 

Português do Ambiente e da Transição Energética 

João Pedro Matos Fernandes, que anunciou que, 

o Governo irá banir a partir de janeiro de 2019 o 

uso de plásticos de uso único em todos os seus 

departamentos.

O palco Planet:Tech foi um 
espaço dedicado a explorar 

alguns dos maiores 
problemas económicos e 
ambientais que afetam o 

nosso planeta e contou 
com a presença de grandes 

empresas, startups de 
excelência, inovadores e 

influenciadores.

“Este é um grande 
dia para Portugal, 
para a Fundação 

mas, acima de tudo, 
um grande dia para 
as futuras gerações 

do país.”—
PAULO MIRPURI

Presidente da Mirpuri Foundation

Em paralelo, o palco Planet:Tech foi durante o dia 

apresentado pela diretora de Relações Públicas da 

Mirpuri Foundation, Ana Agostinho.

O líder da Mirpuri Foundation fez ainda parte do 

programa de mentores do evento, no qual partilhou a 

sua experiência e os frutos do seu trabalho com jovens 

empreendedores, guiando-os no seu caminho para o 

sucesso.

Ao todo foram mais de 70 000 visitantes, 600 oradores, 

12 000 gestores de topo e 2 600 jornalistas de mais de 

170 países que marcaram presença no maior evento de 

tecnologia e inovação do mundo. 
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Evento
OCEANS MEETING & 
OCEANS BUSINESS 
2018
—

A Mirpuri Foundation fez parte do evento 

internacional Oceans Meeting, que contou com a 

presença do Excelentíssimo Senhor Presidente 

da República Portuguesa Professor Doutor 

Marcelo Rebelo de Sousa.

A conferência reuniu especialistas de todo o 

mundo para partilhar ideias sobre o tema “Blue 

Circular Economy, Science, Green Shipping 

and Port Tech Clusters”. De entre os oradores 

estiveram presentes Peter Thomson (Nações 

Unidas), Vladimir Ryabinin (UNESCO), Vidar 

Helgesen (enviado especial do Primeiro Ministro 

da Noruega), Vincent Bouvier (Secretário Geral 

do Mar, Governo da França) e Ana Paula Vitorino 

(Ministra do Mar de Portugal).

A Fundação participou ainda na Oceans Business 

2018, um evento paralelo que visou gerar debate 

sobre a temática da conservação dos oceanos.

No seu espaço 
de exibição, a 
Mirpuri Foundation 
apresentou os seus 
programas e as suas 
iniciativas para a 
conservação marinha.
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Evento
ECO CASCAIS
—

A Mirpuri Foundation foi o principal patrocinador da primeira 

edição do Eco Cascais, um evento de sustentabilidade 

constituído por seminários, workshops, exposições e ainda 

um mercado ecológico. Como Medical Advisor da Fundação, 

a Dra. Luíza Mirpuri fez parte de uma mesa redonda onde 

se discutiu o impacto do plástico nos oceanos e na saúde 

humana. 

A iniciativa teve lugar em Cascais e apresentou várias 

soluções práticas para uma vida mais sustentável. 

Dra. Luiza Mirpuri
Medical Advisor da Mirpuri Foundation

No eco-mercado os visitantes 
puderam conhecer várias 
alternativas ecológicas 
para uma vida menos 
descartável, como palhinhas 
biodegradáveis, escovas 
de dentes de bamboo, 
pratos comestíveis ou até 
mesmo cosmética sem 
microplásticos.

Crianças e famílias  
foram convidadas a 

participar em workshops  
de reciclagem e  

outras atividades  
de sensibilização, para 

os efeitos nocivos do 
plástico de uso único.
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Visibilidade Mundial
ASTON MARTIN 
VANTAGE GT4
—

Agindo como embaixador, o empresário Mal Sandford 

mostrou em 2018 o seu apoio à Mirpuri Foundation e 

seus valores, amplificando mundialmente a campanha 

de sustentabilidade da Mirpuri Foundation e “Clean 

Seas” das Nações Unidas, na mítica corrida “24 Hours 

of Le Mans”. 
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2
PROGRAMAS
Conservação da Vida Selvagem
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CONSERVAÇÃO
DA VIDA SELVAGEM
—

A sobrevivência das espécies selvagens encontra-se 

cada vez mais ameaçada por diversos fatores externos, 

como o aquecimento global, que tem vindo a destruir 

o habitat de vários animais, provocando mudanças no 

processo de migração, escassez de comida e alterações 

no comportamento de reprodução.

Também a caça ilegal afeta violentamente o 

desenvolvimento da vida selvagem. Não só provoca 

a extinção de certas espécies, como interfere nos 

processos de hibernação e migração. Por outro lado, a 

retirada de certos animais leva a um ecossistema  

desequilibrado, provocando disrupção na cadeia 

alimentar.

E se a poluição contamina solos e sufoca os animais 

que ingerem materiais como o plástico, também a 

desflorestação elimina habitats e pontos de abrigo vitais 

às espécies selvagens, perturbando os seus mecanismos 

de sobrevivência.

A Mirpuri Foundation trabalha de forma a abordar de 

forma eficaz cada uma das problemáticas que afeta a 

conservação das espécies.
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Uma Espécie Ameaçada
LEOPARDO-DA-PÉRSIA
—

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, 

os Leopardos-da-Pérsia estão criticamente em perigo, sendo uma 

das subespécies deste felino mais ameaçadas. A sua distribuição 

é muito fragmentada e a população que vive em estado selvagem 

está estimada entre 870 a 1290 indivíduos.

Entre as diversas ameaças à sobrevivência encontra-se a redução  

do habitat natural, a caça para comércio ilegal da pele e ossos do  

animal e a perseguição direta consequente de ser considerado uma  

ameaça ao gado doméstico e às povoações locais.

A Mirpuri Foundation 
apoia um programa no 
Cáucaso, de reintrodução 
de Leopardos-da-Pérsia 
no seu habitat natural.
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Expedições
PROJETO “THROUGH THE EYES 
OF THE LEOPARD”
—

Os Leopardos-da-Pérsia habitantes do Jardim 

Zoológico de Lisboa foram também fotografados 

para que se possa dar a conhecer de perto a 

beleza destes animais, de momento inseridos 

no projeto que tem como objetivo final a sua 

reintrodução no seu habitat natural.

“Through the Eyes of the Leopard” é uma 

interpretação da perspetiva do Leopardo-da-

Pérsia ao longo das áreas da eco região do 

Cáucaso, onde um programa de recuperação se

A Mirpuri Foundation apoiou em 2018 o projeto “Through the Eyes of the Leopard”, que compreendeu 3 

expedições desenhadas com o objetivo de fotografar e expor o habitat do Leopardo-da-Pérsia, estudando 

paralelamente as possíveis formas de reintrodução da espécie. 

encontra em curso. Em 2019, as imagens 

recolhidas ganharão vida num livro de fotografia 

e numa exposição imersiva de forma a mostrar a 

um público nacional e internacional a beleza

natural da paisagem, a riqueza da sua fauna e 

flora, a herança cultural da região e a diversidade 

destas áreas tão únicas. O seu propósito final é a 

sensibilização da população para a necessidade 

de colocar em prática esforços comuns para a 

conservação da área e sua vida selvagem, de 

momento em risco.

A eco-região do Cáucaso é reconhecida como  

uma das mais ricas do mundo a nível de 

biodiversidade e diversidade cultural. Por isso, o 

WWF (World Wide Fund for Nature) considerou este 

um local prioritário para aplicar esforços intensos 

de implementação de planos de conservação. A 

situação atual do Leopardo-da-Pérsia na eco-região 

do Cáucaso é altamente alarmante. A população 

de leopardos remanescentes no Cáucaso Menor 

está estimada em apenas cerca de 40. No Grande 

Cáucaso, a leste, apenas oito a dez sobrevivem 

para além da pequena população de três animais 

reintroduzida na parte ocidental desta região. 
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“Through the Eyes 
of the Leopard”
A EQUIPA
—

Rui Bernardino
O Dr. Rui Bernardino é um dos médicos veterinários 

residentes do Jardim Zoológico de Lisboa, sendo ainda 

um dos vet advisors de serviço do Programa Europeu 

de Reprodução do Leopardo-da-Pérsia no âmbito do 

Programa Europeu de Espécies Ameaçadas (EEP).

José Dias Ferreira
O Engenheiro José Dias Ferreira é curador de 

mamíferos do Jardim Zoológico de Lisboa, tendo-se 

tornado também coordenador do Programa Europeu 

de Reprodução do Leopardo-da-Pérsia no âmbito do 

Programa Europeu de Espécies Ameaçadas (EEP).
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A última expedição concentrou-se nas regiões da Geórgia e Ossétia do Norte. Entre 27 de Setembro e 12 

de Outubro. Na Georgia, onde se pôde observar uma grande diferença de ecossistemas, foi já efetuada, 

no Vashlovani National Park, entre 2004 e 2009, uma monitorização de um leopardo macho. A Ossétia do 

Norte foi a segunda república a receber leopardos do projeto de reintrodução proveniente do centro de 

reprodução de Sochi, tendo sido, recentemente, libertados um casal de leopardos.

  

Entre 28 de Maio e 14 de Junho a expedição concentrou-se nas 

regiões do Azerbaijão e Daguestão. No Azerbeijão, a expedição 

estendeu-se desde a capital Baku até às regiões do sul, com 

grande enfase no Parque Nacional Hirkan, onde 3 a 4

Leopardos-da-Pérsia estão a ser monitorizados. O Daguestão 

é considerado uma área chave para a reprodução e dispersão 

do animal, sendo provavelmente a região com maior número de 

Leopardos-da-Pérsia no Grande Cáucaso.

A primeira expedição teve lugar na Arménia, de 13 

a 24 de Outubro de 2017 e no Irão, de 24 a 31 de 

Outubro do mesmo ano e cobriu 3.800 km a uma 

altitude acima dos 400 metros. Apesar da tensão 

militar nas regiões fronteiriças, o Dr. Rui Bernardino 

e o Eng.º José Dias Ferreira puderam visitar áreas 

protegidas e aldeias remotas onde a presença do 

animal fora registada.
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Proteção e Informação
APADRINHAMENTO DO
LEOPARDO-DA-PÉRSIA
—

No seguimento dos seus esforços para a conservação da espécie, 

a Mirpuri Foundation apadrinhou o Leopardo-da-Pérsia do Jardim 

Zoológico de Lisboa, contribuindo para a manutenção e bem-estar 

do animal. Junto ao abrigo do Leoparto será ainda colocado um 

painel que explicará aos visitantes do Zoo o projeto de reintrodução 

da espécie e a importância dos esforços de conservação. 
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Em Abril de 2018, com o apoio da Mirpuri 

Foundation, o veterinário Dr. Rui Bernardino 

(Jardim Zoológico de Lisboa) recebeu formação 

em Inseminação Laparoscópica pelo oviduto em 

felinos de modo a implementar esta técnica em 

espécies com alto interesse de conservação. 

O propósito final será a utilização de sémen 

congelado, para o programa europeu e para 

o programa de reintrodução do leopardo, a 

decorrer no Cáucaso. A formação decorreu no 

Assegurar a Continuidade
TÉCNICA DE
REPRODUÇÃO ASSISTIDA
—

CREW (Center for Conservation and Research of

Endangered Wildlife - Centro para Conservação 

e Pesquisa de Vida Selvagem em Risco) no Zoo 

de Cincinnati (Ohio, EUA), sob supervisão do 

Doutor Bill Swanson, especialista reconhecido 

internacionalmente. O Dr. Rui Bernardino fez-se 

acompanhar pela Especialista em Reprodução 

Doutora Imke Lüders (GeoLifes e Zoo de Münster) 

com quem tem vindo a trabalhar em conjunto no 

campo da reprodução do Leopardo-da-Pérsia. 
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Depois da expedição ao Evereste em 2017, a expedição ao 

Nepal em Abril de 2018 foi mais um dos grandes marcos 

do ano da Mirpuri Foundation.

O embaixador da Mirpuri Foundation, Luís Mirpuri, alcançou o 

lago mais alto do seu tamanho no mundo. Situado no coração 

do Nepal, o lago Tilicho situa-se a 5.015 metros de altitude, 

na área de conservação mais preservada de Annapurna. 

A expedição permitiu ver e partilhar em primeira mão os 

efeitos das alterações climáticas na vida selvagem.

Tilicho é um dos mais belos lagos do mundo, e a trilha 

para lá chegar é igualmente perigosa. No entanto, apesar 

de desafiante, o caminho revela vistas espetaculares 

sobre os Himalaias e desvenda a diversidade étnica das 

comunidades isoladas.

Rodeado pelas magníficas montanhas de Khangsar Himal ou Tilicho Himal, este tesouro natural resulta da 

acumulação do derretimento glacial de toda a encosta norte de Annapurna e do Pico Thorung. As suas águas 

azul-turquesa, a atmosfera serena e a impressionante vida selvagem fazem deste um destino fascinante para 

montanhistas de todo o mundo.

Nepal
O LAGO MAIS ALTO 
DO MUNDO
—
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3
PROGRAMAS
Artes Performativas
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ARTES 
PERFORMATIVAS
—

A arte é um dos grandes motores de inovação e do desenvolvimento da 

criatividade humana, abrindo portas a novas formas de experienciar o 

mundo e de ultrapassar diferenças e barreiras culturais, raciais ou de 

género. 

A Mirpuri Foundation trabalha para promover a igualdade de direitos 

e oportunidades nas áreas da educação e criatividade, dando asas e 

reconhecendo talentos, com principal ênfase na Dança, Teatro, Música e 

Literatura.

Do forte comprometimento da Mirpuri Foundation com as artes nasce um 

leque de projetos com o propósito de não só preservar e fortalecer o 

património cultural, mas também de valorizar e estimular a concretização 

de iniciativas artísticas no em Portugal.
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“A Mirpuri Foundation 
sente-se honrada em 
apresentar este evento 
e contribuir para o 
enriquecimento do 
panorama da cultura em 
Portugal.”—
PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation

Em 2018, os artistas nacionais foram desafiados pela  

Mirpuri Foundation a apresentar os seus projetos aos 

membros do júri do prémio de Dança, Música e Teatro.  

Esta iniciativa da Fundação compreendeu a entrega  

de 90 mil euros como forma de homenagear os grandes 

talentos nacionais e também de estimular a qualidade  

da produção artística no país.

Os conceituados Pedro Carneiro e Vasco Wellenkamp 

compuseram o júri do Prémio de Dança Anna Mascolo, 

enquanto o Prémio de Música Sequeira Costa contou  

com as figuras de renome Emanuel Pimenta e Alexander 

Stewart. O prémio de Teatro Carlos Avilez teve por júri  

os distintos Francisco Pestana e Eugénia Vasques. 

Aos jurados juntou-se ainda um membro da Mirpuri 

Foundation.

Gala 2018
PRÉMIOS
DANÇA, MÚSICA 
E TEATRO
—
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Premiar a Arte
CERIMÓNIA DE 
ENTREGA DE PRÉMIOS
DANÇA, MÚSICA E TEATRO 2018
—
A 3 de Novembro de 2018, numa cerimónia memorável 

no Teatro São Carlos, procedeu-se à revelação dos 

vencedores do prémio de Dança, Música e Teatro 

Mirpuri Foundation 2018. Apresentada por Catarina 

Furtado e o jornalista da BBC e explorador Paul Rose, 

a primeira parte da Gala levou ao palco bailarinos das 

melhores companhias de ballet do mundo (Bolshoi 

Ballet - Moscovo, The Royal Ballet – Londres, The 

Mariinski Ballet – São Petersburgo, State Ballet 

of Georgia – Tbilisi), e também os reconhecidos 

portugueses Patrícia Henriques e Miguel Ramalho, da 

Companhia Nacional de Bailado. Após a interpretação de 

pas-de-deux de famosas obras do repertório clássico, o

prémio, no valor total de €90.000, foi entregue aos 

artistas vencedores de cada uma das áreas. Para além 

da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida pelo Maestro 

Pedro Neves, o evento foi ainda prestigiado com a 

atuação do Tenor Felipe de Moura. A cerimónia contou 

com a presença do convidado de honra Vladimir Vasiliev, 

o lendário bailarino do Bolshoi Theatre, considerado o 

“Deus da Dança”. Além de Carlos Avilez, Anna Mascolo 

e os jurados dos prémios, o Presidente da Mirpuri 

Foundation Paulo Mirpuri teve a honra de receber

D. Duarte de Bragança, Secretários de Estado do Governo 

Português, oficiais das Forças Armadas, entre outras altas 

individualidades nacionais e internacionais.
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Durante o 
espetáculo foi 

apresentado
um filme que
espelhou os

mais recentes 
trabalhos e

os projetos da
Mirpuri Foundation.

Paulo Mirpuri, Presidente 
da Mirpuri Foundation, 
entrega o Prémio
Prestígio e Carreira 
a Vladimir Vasiliev, 
considerado o “Deus
da Dança”. 
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O Tenor Felipe de Moura 
prestigiou o evento com o 
tema “The Impossible Dream”, 
música de Mitch Leigh e letra 
de Joe Darion.
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Dança
PRÉMIO
ANNA MASCOLO
—

Anna Mascolo, figura proeminente do panorama da Dança Clássica 

em Portugal, foi bailarina da Companhia Le Grand Ballet du Marquis 

de Cuevas onde interpretou papéis de solista.

Em 1958, cria em Lisboa a sua própria Escola onde desenvolve 

o seu método de ensino, pela qual recebe em 1974 o Diploma de 

Excelência do Professorado atribuído pelo Ministério da Educação 

de Portugal.

A Bailarina desempenhou diversos cargos na UNESCO ao longo 

da sua carreira e dirigiu instituições de renome como o Grupo 

Experimental de Ballet, da Associação do Centro Português 

de Bailado e que deu origem ao Grupo Gulbenkian de Bailado 

(posteriormente Ballet Gulbenkian).

Foi também docente no Conservatório Nacional e na Universidade 

Técnica de Lisboa e professora convidada de Cursos de Dança, 

Master Classes e Seminários em todo o mundo.

Pelo seu vasto conhecimento e experiência, organizou e participou 

em conferências de Dança nacionais e internacionais e tomou lugar 

como membro de Júri em reconhecidas competições de Ballet, 

nomeadamente no Concurso International de Ballet do Teatro 

Bolshoi em Moscovo e no Japan World Ballet Competition em Osaka, 

entre muitas outras.

A Gala de entrega de Prémios da Mirpuri Foundation, foi o último 

acto público em que Anna Mascolo participou.
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Pedro Carneiro
Pedro Carneiro iniciou os seus estudos na Escola 

do Ballet Gulbenkian, em Lisboa, continuando-os 

mais tarde em Estugarda. Dançou no Stadttheater 

Hagen e no Oper Bonn na Alemanha, bem como 

no The National Ballet em Lisboa e completou o 

seu curso de ensino em São Petersburgo. É desde 

1996 professor de dança clássica e de carácter 

na Escola Nacional de Dança do Conservatório de 

Lisboa, tendo sido também membro do conselho 

de administração, diretor e presidente da mesma 

instituição por vários anos, levando a escola a 

desenvolver uma reputação internacional. Pela sua 

excelência e experiência é com frequência júri em 

diversas competições internacionais de Ballet.

O JÚRI

Fernando Duarte – “Murmúrios de Pedro e Inês”
“Murmúrios de Pedro e Inês” foi coreografado em parceria com a sua mulher e bailarina Solange Melo e é o 

primeiro projeto independente do intérprete, coreógrafo e docente Fernando Duarte. O bailado retrata a cultura 

contemporânea portuguesa ao trazer para o presente uma história que pertence a todos, a de Pedro e Inês, 

que é dançada, contada, ouvida, vista e sentida através de uma fusão artística contemporânea, fazendo deste 

um espetáculo original e apelativo para um público transversal ao público de dança. A obra convida artistas 

das mais diversas disciplinas artísticas de forma a reforçar o poder da dança como veículo de expressão 

humana, filosófica e de emoção. O Prémio Dança 2018 foi entregue a Fernando Duarte pelo lendário Bailarino 
Vladimir Visiliev.

Vasco Wellenkamp
Vasco Wellenkamp iniciou a sua carreira como 

bailarino do Ballet Gulbenkian, mudando-se 

mais tarde para Nova Iorque para estudar Dança 

Contemporânea. Depois de trabalhar com Valentine 

Pereyaslavec no American Ballet Theatre, retornou 

ao Ballet Gulbenkian como principal coreógrafo 

residente, cargo que exerceu por quase 20 anos. Foi 

galardoado com vários prémios e criou em 1998 a 

Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, 

através da qual apresentou o seu trabalho por 

todos os continentes. Vasco Wellenkamp criou 

coreografias em Portugal, Inglaterra, EUA, Croácia, 

Suíça, Itália, Holanda, Áustria, Argentina e Brasil e as 

suas obras foram já apresentadas por todo o mundo.

VENCEDOR PRÉMIO DANÇA
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Música
PRÉMIO 
SEQUEIRA COSTA
—

José Carlos Sequeira Costa consagrou-se ao longo da 

sua carreira de quase sete décadas como um dos mais 

conceituados pianistas clássicos do país. Desenvolveu 

a sua própria interpretação musical a partir de uma 

compreensão das escolas alemã e francesa, adquirida 

através de estudos junto de conceituados nomes como 

Vianna da Motta, Mark Hamburg, Edwin Fischer, Marguerite 

Long e Jacques Fevrier. 

Aos 22 anos venceu o Grand Prix Ville de Paris no Concurso 

Marguerite Long International Piano em Paris e aos 27 anos 

fundou o Concurso Internacional de Música Vianna da 

Motta em Lisboa. 

Com uma extensa discografia, Sequeira Costa atuou nas 

maiores salas do mundo, incluindo a Salle Gaveau e Salle 

Pleyel em Paris, o Carnegie Hall de Nova York ou o Kennedy 

Center em Washington DC. 

Além de docente da Universidade do Kansas e da Escola 

Cordelia Brown Murphy, Sequeira Costa lecionou master 

classes em todo o mundo e foi júri de algumas das mais 

prestigiadas competições internacionais de música.

No outono de 2014 atuou pela última vez na Europa, num 

memorável recital na Fundação Gulbenkian.
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esquecido” através de atuações e projetos editoriais. 

O “Ensemble MPMP” tornou-se oficial em 2012, 

constituído por alguns dos melhores jovens músicos da 

atualidade e dirigido até hoje pelo maestro Jan Wierzba.

O grupo tem uma intensa agenda de concertos e tem 

apresentado, muitas vezes em estreia absoluta, obras 

antigas e também contemporâneas.

O Prémio Música 2018 foi entregue ao MPMP por Laura 

Mirpuri. 

Emanuel Pimenta
Emanuel Pimenta é compositor luso-brasileiro de música 

erudita contemporânea, arquiteto e urbanista. Aluno 

de personalidades como Hans-Joachim Koellreutter, 

Conrado Silva e Holger Czuka, tornou-se mais tarde diretor 

da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea e 

colaborou, como compositor, com John Cage. As suas 

composições foram já executadas por grandes nomes 

como David Tudor, John Kosheri, John Tilbury ou Christian 

Wolff.  A carreira de Pimenta é composta por mais de 

quatrocentas composições musicais e mais de cinquenta 

discos compactos, sendo os seus concertos regularmente 

realizados nos grandes teatros do mundo como o Lincoln 

Center ou a Ópera Garnier. O artista tem ainda o seu nome 

publicado em oitenta livros. Pimenta foi membro de vários 

júris e continua a ser membro ativo da Academia das 

Ciências de Nova York, da Academia das Artes, Ciências e 

Letras de Paris e da Sociedade Americana para o Avanço 

da Ciência, em Washington D.C., entre outros.

O JÚRI

Alexander Stewart
Alexander Stewart nasceu em Londres em 1964 e 

iniciou os seus estudos aos seis anos de idade. 

Depois de estudar na King’s School e na Guildhall 

School of Music & Drama, na Grã-Bretanha, e na 

Academia de Música Szymanowski, na Polónia, o 

músico realizou concertos e recitais em Inglaterra, 

França, Espanha, Portugal e Turquia e passou a 

gravar tanto para rádio como para televisão. De 

particular interesse são as suas interpretações 

do Mozart G maj, Bruch e Sibelius Violin Concerti 

com a Southend Philharmonic Orchestra. Um 

ávido interesse em promover a música portuguesa 

contemporânea levou-o ao Concerto de Pedro 

Teixeira da Silva, para dois violinos no World 

Première Performance, com o violinista português 

António Figueiredo no Palácio da Ajuda em Lisboa, 

2015. Alexander Stewart é atualmente um dos 

líderes da Orquestra Sinfónica Portuguesa como 

primeiro violino e membro fundador do Lacerda 

String Quartet e do Trio Aeternus.

MPMP
MPMP (Movimento Patrimonial pela Música 

Portuguesa) foi fundado em 2009 quando o 

seu Presidente Edward Ayres D’Abreu e Vice-

Presidente Duarte Pereira Martins, na altura alunos 

do conservatório de música, se aperceberam da 

existência de várias composições portuguesas 

de elevada qualidade, mas baixo reconhecimento, 

pouco tocadas pelas salas de concerto tradicionais. 

Juntos, criaram uma plataforma de contacto entre 

compositores, musicólogos, instrumentistas e  

melómanos e fizeram renascer este “património

VENCEDOR PRÉMIO MÚSICA
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Carlos Avilez é um dos mais importantes diretores de 

teatro português, cujas produções das obras de muitos 

dramaturgos contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento dos palcos portugueses do século XX. 

Avilez fundou em 1965 o Teatro Experimental de Cascais, 

onde trabalhou com alguns dos mais importantes artistas 

portugueses dos séculos XX e XXI. Foi diretor artístico 

dos Teatros Nacionais Portugueses e de muitas outras 

estruturas teatrais estatais e citadinas importantes. Em 

1992 fundou a Escola Profissional de Teatro de Cascais 

(EPTC), uma das mais prestigiadas escolas de teatro 

portuguesas. 

Conhecido como l’enfant terrible do teatro português, 

encenou já mais de 150 produções ao longo dos últimos 

52 anos e conquistou inúmeros prémios em Portugal e no 

estrangeiro, sendo ainda hoje reconhecido como um dos 

diretores mais influentes do país. 

Teatro
PRÉMIO
CARLOS AVILEZ
—
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Eugénia Vasques
Eugénia Vasques é hoje uma professora e crítica 

de teatro de renome. Formada em Portugal e 

nos Estados Unidos da América, é atualmente 

professora na Escola Superior de Teatro e Cinema 

(IPL) e investigadora do Centro de Investigação em 

Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do 

Algarve. É também membro do Conselho Editorial 

da Coleção HUMANITAS, do CIAC (Universidade do 

Algarve) e do Conselho Diretivo do Clube UNESCO 

para a Educação Artística. A esta vasta experiência 

profissional adiciona uma vasta lista de livros 

publicados.

O JÚRI

Elmano Sancho – “A Última Estação”
Enquanto Elmano investigava a vida de Ted Bundy, o homem que matou mais de mais de 35 mulheres, o seu 

rosto foi confundido com o do criminoso cuja fotografia Elmano guardara. Foi deste ponto de partida que surgiu 

uma reflexão sobre a violência e o desejo de transgressão na vida e na arte. “A Última Estação” interpela o 

conceito de Dibbuk, que na mitologia judaica representa o espírito ou o demónio que habita o corpo de cada 

um de nós, e retrata as estações da Paixão de Cristo: a condenação à morte anunciada abre caminho a uma via 

dolorosa que culmina na inumação, mas que aspira à ressurreição, a XV e última estação. O Prémio Teatro 2018 

foi entregue a Elmano Sancho por Carlos Avilez. 

Francisco Pestana
A carreira artística de Francisco Pestana começou 

em 1969 no Cénico de Direito, o primeiro grupo de 

teatro universitário em Lisboa e em 1970 estreou-

se no cinema e no teatro profissional. Francisco 

Pestana foi cofundador do coletivo teatral Comuna 

e do Novo Grupo / Teatro Aberto”. No cinema, 

participou em filmes de grandes nomes como Luís 

Galvão Telles, António de Macedo ou José Fonseca 

e Costa; na televisão marcou presença em séries 

como “Clube dos Campeões” e “Cuidado com as 

Aparências”. Ao longo de sua carreira, foi ainda uma 

personalidade de rádio e dobrou várias séries de 

animação. Paralelamente, deu inicio à sua carreira 

de dramaturgo ao produzir “A Ilha de Argüim”, mais 

tarde foi editada em livro e em televisão. Em 1995, 

Francisco Pestana foi premiado por distinção e 

mérito em Teatro pelo Governo da Madeira.

VENCEDOR PRÉMIO TEATRO
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Recuperar e preservar o legado histórico e cultural das artes é 

uma responsabilidade que vai além do Estado. Consciente do seu 

dever cívico, a Mirpuri Foundation assume através dos seus atos de 

mecenato um papel preponderante e fundamental na proteção de 

património rico e único.

Desde sempre que o mecenato tem relevo e importância na história 

da arte ao impulsionar o seu desenvolvimento para que abra portas à 

expressão, à educação e ao desenvolvimento económico e social. 

Esta é uma atividade de extrema honra e prestígio para a Mirpuri 

Foundation, que assim promove atividades culturais de qualidade e 

interesse para a sociedade.

Legado Histórico
PRESERVAR A CULTURA
—
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A Mirpuri Foundation assume um forte compromisso de apoio 

às artes, pondo em prática iniciativas que contribuam para a 

preservação e fortalecimento do património cultural. Neste 

sentido, assinou com o OPART (Organismo de Produção 

Artística) um protocolo de colaboração que contempla, até 2022, 

a concretização de ações conjuntas nas áreas da dança, música 

e teatro. 

Depois da organização no Teatro Nacional São Carlos da Gala de 

entrega dos Prémios Dança, Música e Teatro Mirpuri Foundation, 

a organização sem fins lucrativos irá apoiar a limpeza e restauro 

da fachada principal deste marco do património nacional. 

Inaugurado no ano de 1793 e situado no centro histórico de 

Lisboa, o Teatro Nacional de São Carlos é atualmente o único 

teatro nacional vocacionado para a produção e apresentação 

de ópera e de música coral e sinfónica. A obra do arquiteto 

José da Costa e Silva é inspirada nos grandes teatros da Itália 

setecentista e reveste-se de elementos neoclássicos, tendo sido 

classificado em 1928 imóvel de interesse público e Monumento 

Nacional em 1996.

Mecenato
TEATRO NACIONAL
DE SÃO CARLOS
—
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Para além do valor e beleza arquitetónicos do edifício, o 

Teatro Nacional de São Carlos caracteriza-se como uma casa 

viva de música e de cultura ao oferecer uma programação 

diversificada e de elevada qualidade. A instituição, atualmente 

gerida pelo OPART, celebra as artes performativas através 

da apresentação de concertos e bailados, mas também 

de encontros, conferências, exposições, cursos e outras 

propostas culturais que divulguem às diferentes idades a 

histórias da ópera, dos seus grandes compositores e do Teatro. 

Paulo Mirpuri, 
Presidente da 
Mirpuri Foundation, 
e Carlos Vargas, 
Presidente do 
OPART, assinam 
protocolo de 
colaboração válido 
até 2022.
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Mecenato
MUSEU NACIONAL 
DE TEATRO 
E DANÇA
—

O Museu Nacional do Teatro e da Dança tem o principal 
propósito de, através das suas coleções e arquivos, 
elevar o conhecimento da história e da atualidade 
das artes performativas em Portugal. Situado no 
edifício do século XVIII Palácio Monteiro-Mor, o 
museu detém já 250 mil peças que fazem parte do 
património cultural histórico das artes de espetáculo, 
desde trajes a adereços de cena, cenários, figurinos, 
cartazes, programas, discos e partituras. A instituição 
é responsável por trabalho de conservar, preservar, 
organizar, investigar e documentar todos estes 
materiais aos quais se somam mais de cerca de 120 mil 
fotografias e uma biblioteca com 35 mil volumes.

Quadros originais 
de Natalia Goncharova  
e Mikhail Larionov
Como forma de reconhecimento da importância da 

arte e cultura, a Mirpuri Foundation doou dois quadros 

originais dos pintores russos Natalia Goncharova e 

Mikhail Larionov ao Museu Nacional do Teatro e da 

Dança.

O trabalho de Goncharova foi 
exposto extensivamente pela 
Europa, Estados Unidos e 
Japão e, embora nunca tenha 
abandonado a pintura, muita 
da sua energia criativa foi 
direcionada para a decoração 
de palcos e desenho de 
vestuário assim como para 
ilustrações de livros. Hoje a 
sua obra pode ser encontrada 
em vários museus ou 
instituições de renome, como 
o Museu de Arte Moderna ou 
o “Guggenheim”, em Nova 
York.

As obras pertenceram à coleção particular do 

poeta Alberto Lacerda (1928-2007) e são de grande 

importância artística, patrimonial e museológica. Pelo 

apoio mecenático da Mirpuri Foundation o Museu 

Nacional do Teatro e da Dança torna-se assim o 

primeiro do país a integrar originais dos dois artistas.

Natalia Goncharova
A russa Natália Goncharova (1881-1962) foi uma 

destacável artista do grupo vanguardista russo do 

início do século XX. Participou em inúmeras exposições 

de arte em Moscovo, começando com obras do estilo 

primitivista e cubista, adotando mais tarde uma 

abordagem Cubo-futurista e raionista e integrando o 

Der Blaue Reiter.

Perto de 1913, Goncharova e o seu companheiro 

Mikhail Larionov iniciaram as suas colaborações com 

o “Ballets Russes”, mudando-se definitivamente para 

Paris poucos anos mais tarde.

Mikhail Larionov
Mikhail Larionov (1881-1964) iniciou os seus estudos 

em Moscovo, frequentando a Escola de Pintura, 

Escultura e Arquitetura de Moscovo. 

Larionov foi o fundador de dois movimentos 

influenciadores: Raionismo, conhecido como a primeira 

arte quase abstrata na Rússia e Neo-primitivismo, 

uma fusão dos seus interesses em Fauvismo e 

Expressionismo. 

Em 1915, Larionov partiu em digressão com o “Ballet 

Russes” de Sergei Diaghilev, desenhando para 

produções como “The Midnight Sun” (Soleil de Nuit) na 

Suiça em 1915 e “Russian Tales” (Contes Russes) em 

Paris, para onde mais tarde se mudou definitivamente.

O trabalho de Larionov tem 
sido objeto de exposições 
retrospetivas em instituições 
de renome como o Arts Council 
Gallery, em Londres o Musée 
d’art moderne de la Ville em 
Paris ou o “Musée National d’Art 
Moderne”, no “Centre Georges 
Pompidou”, em Paris. 
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As figuras 
na entrada 
do Museu 
do Teatro 
e Dança

Restauro
MÁQUINAS DE 
CENA DE OBRA 
DE GIL VICENTE
—

A Mirpuri Foundation possibilitou o restauro das 

peças de maquinaria teatral construídas para a 

produção da obra de Gil Vicente “Romagem dos 

Agravados”.

Com o passar dos anos as peças de grande valor 

cultural perderam a sua cor, o seu brilho e encanto, 

atingindo um elevado estado de degradação. A 

intervenção da Mirpuri Foundation veio trazer 

nova vida a estes personagens, preservando 

simultaneamente um importante marco cultural e 

procurando atrair mais visitantes para o museu.

As máquinas de cena ganharam vida pela mão do 

artista José Barros com o propósito de desfilar numa 

As máquinas de cena ganharam vida pela mão do 

artista José Barros com o propósito de desfilar numa 

procissão invulgar, nas Caldas da Rainha. Inspiradas no 

célebre quadro de Hieronymus Bosch “As Tentações 

de Santo Antão”, as peças desfilaram interpretando 

a tragicomédia “A Romagem dos Agravados”, uma 

das grandes obras de Gil Vicente. Esta homenagem 

surgiu 500 anos depois da primeira representação do 

dramaturgo, em 1502, e no único espaço onde o autor 

se representou que se mantém ainda de pé.

Neste Auto, figuras caricaturais, camponeses e 

pastores, fidalgos, regateiras e freiras, apresentadas 

por Frei Paço, um eclesiástico da corte, 

manifestavam as suas queixas e relatavam os seus 

descontentamentos, isto é, os seus agravos. 

As 6 máquinas de cena foram totalmente 

restauradas, entre maio e julho de 2018, pelo seu 

criador José Carlos Barros e por João Luís Barros, 

com o financiamento integral da Mirpuri Foundation.

“As Tentações de Santo Antão” 
de Hieronymus Bosch
O tríptico do pintor holandês, “As Tentações de Santo Antão”, data 

entre 1495 e 1500 e junta os quatro elementos do universo: ar, terra, 

água e fogo, criando uma diversidade de cenas e personagens. A 

obra representa a tentação e a solidão do homem face à maldade 

diabólica que domina o mundo físico, nela representado pela presença 

de criaturas monstruosas disfarçadas por uma falsa beleza. Quando 

fechado, o tríptico apresenta figuras mundanas que perturbam o 

caminho de Cristo para o Monte Calvário, envoltos numa atmosfera 

de maldade e distúrbio. Ao centro representam-se as fases da vida de 

Santo Antão, tentado e seduzido por demónios até encontrar o caminho 

para a salvação. A notável pintura pertence agora ao acervo do Museu 

Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL
—

Numa altura em que o mundo sofre as consequências da 

guerra e os conflitos assombram a humanidade, a União 

Europeia enfrenta um fluxo de refugiados sem precedentes. 

São milhares aqueles que cruzam diariamente as fronteiras 

em busca de paz e uma vida digna, atravessando caminhos 

que muitas vezes colocam a sua vida em perigo. Além 

disso, as leis vigentes são obsoletas e não se encontram 

adaptadas às necessidades requeridas por esta nova 

realidade. Este é um problema da comunidade global, mas 

também de instituições que, como a Mirpuri Foundation, têm 

o poder de intervir e dar o seu contributo positivo.

A Mirpuri Foundation apoia projetos e iniciativas em prol da 

sociedade, focando o seu apoio nas camadas jovens, idosas 

e migrantes, ajudando-as a desenvolver o seu potencial. Em 

adição, a Mirpuri Foundation promove e encoraja igualmente 

a responsabilidade social corporativa através da filantropia, 

da ética no trabalho, ações de voluntariado e esforços para a 

sustentabilidade.
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Estudo
INVESTIGAÇÃO INÉDITA
SOBRE IMPLICAÇÕES 
LEGAIS NO APOIO
A BARCOS MIGRANTES
—

A Mirpuri Foundation encontra-se a desenvolver uma nova pesquisa em 

parceria com o British Institute of International and Comparative Law. A 

investigação recai sobre as responsabilidades e implicações associadas ao 

resgate marítimo de refugiados por navios privados e comerciais.

Nos últimos anos, registou-se um número crescente de migrantes à procura 

de asilo. Os mesmos embarcam em travessias marítimas à procura de proteção 

e de uma vida longe da violência, do conflito ou da perseguição. Arriscando 

a vida em embarcações que não estão preparadas para as condições do 

mar nem para o número de pessoas que transporta, muitos não sobrevivem. 

Ao mesmo tempo que redes criminais organizadas enriquecem à custa do 

sofrimento destes indivíduos, a assistência de ONGs e de embarcações 

privadas tem sido cada vez mais procurada. Só em 2016, 381 navios mercantes 

foram desviados das suas rotas e 121 navios estiveram envolvidos no 

resgate de 13.888 pessoas. A sua assistência varia desde a monitorização 

de embarcações ao transporte de migrantes para um porto seguro. Contudo, 

diversas questões legais se colocam no âmbito da saúde e da segurança 

das pessoas a bordo e das obrigações ou potencial litígio das embarcações. 

Por outro lado, os navios que interrompem os seus serviços comerciais para 

prestar este auxilio não estão protegidos contra as implicações que esta 

interrupção para salvar vidas humanas acarreta.

“Embora tenham 
sido elaboradas linhas 
orientadoras sobre medidas 
práticas a aplicar durante a 
preparação para e durante 
operações de salvamento, 
ainda recai muita incerteza 
sobre algumas das questões 
legais em jogo. ”—
PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation
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O Observatório de Migração Mirpuri Foundation 

foi desenvolvido com o propósito de expor e 

analisar os problemas adjacentes à migração, 

como a exploração humana, o racismo, a xenofobia, 

a perda de vida ou os protocolos aplicados nas 

fronteiras que não estão de acordo com as leis 

internacionais.

Com o objetivo de gerar reflexão e debate, 

os relatórios e análises serão publicados na 

esperança de inspirar políticos, jornalistas e outros 

elementos-chave a agir positivamente com base 

em dados empiricamente recolhidos.

A investigação liderada pelo Investigador 

Dr. Jean-Pierre Gauci examinará os papéis, 

responsabilidades e implicações legais 

para embarcações privadas e comerciais. 

Considerará a legislação internacional e 

nacional em várias áreas, incluindo refugiados, 

criminalidade, direitos humanos e direito 

marítimo, bem como as práticas adotadas pelos 

Estados e indústrias. 

Em entrevista à Mirpuri Foundation, Dr. Gauci 

comentou que “Devido à falta de clareza 

em aspetos de enquadramento jurídico, em 

conjunto com as várias políticas envolventes, 

assistimos frequentemente às problemáticas 

levantadas, que incluem o recebimento de 

instruções por parte das embarcações para 

levar as pessoas para portos inseguros como a 

Líbia e o desembarque ser negado ou atrasado. 

Isto causa um desincentivo às empresas 

transportadoras a salvar pessoas no mar”.

Este é um estudo que mudará para sempre o 

panorama da migração. O produto final deste 

projeto inovador e único no mundo será a 

criação de orientações e recomendações 

práticas sobre as obrigações legais que 

abrangem navios particulares, comerciais 

e de ONGs, servindo também de apoio a 

formuladores de políticas no âmbito de buscas 

e salvamentos ao fornecer orientações claras 

e práticas aos navios privados em busca e 

salvamento.

Reflexão e Debate
OBSERVATÓRIO
DA MIGRAÇÃO
—
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EDUCAÇÃO E
INVESTIGAÇÃO MÉDICA
—

O campo da medicina registou grandes progressos nos últimos 200 anos, 

em 50 dos quais as novas tecnologias desempenharam um papel fulcral 

ao desenvolver novas ferramentas de diagnóstico, novos medicamentos, 

melhores equipamentos e plataformas. Consequentemente, a esperança 

de vida aumentou significativamente nas sociedades modernas. No 

entanto, enfrentamos agora novos distúrbios ao mesmo tempo que 

surgem doenças que não existiam ou consideradas raras até há pouco 

tempo, muitas delas como consequência de hábitos de vida descuidados. 

Em 2018 a Mirpuri Foundation concentrou grande parte dos seus esforços 

no estudo dos efeitos nocivos do plástico na saúde humana. Embora tenha 

contribuído largamente para os grandes avanços nos cuidados de saúde, 

a produção e utilização desmedida do plástico, emissor de inúmeros 

contaminantes químicos, interfere no sistema hormonal humano, estando 

na origem de desequilíbrios como a infertilidade. Deste modo, Medical 

Advisors da Mirpuri Foundation estudaram este fenómeno e partilharam 

os seus resultados pelo mundo.

A Mirpuri Foundation acredita na inovação e tecnologia como motores 

impulsionadores da medicina, e na medicina como força-chave para a 

melhoria de vida das populações. Contudo, apesar dos avanços nos países 

desenvolvidos, ainda existem vastas partes do mundo sem um sistema 

de saúde básico. Milhões de pessoas continuam a sofrer ou a morrer 

prematuramente de doenças curáveis e esta é uma das maiores tragédias 

do mundo de hoje. Por isso, a Mirpuri Foundation aposta na investigação e 

na educação como veículo para o desenvolvimento.
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Ameaça
EFEITOS DO PLÁSTICO
NA SAÚDE HUMANA
—

Ao estudar os efeitos nocivos do plástico na saúde 

humana, a Dra. Ivone Mirpuri e a Dra. Luíza Mirpuri 

advertem que se nada for alterado hoje, a espécie 

humana pode estar extinta em duzentos anos. 

Após investigação profunda, as especialistas 

comprovaram que os contaminantes químicos libertados 

pelo plástico atuam como disruptores endócrinos e 

interferem com o bom funcionamento hormonal do corpo 

humano. Uma vez que as hormonas controlam funções 

como a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, 

os estados de humor e até mesmo a fertilidade, 

um desequilíbrio a nível hormonal desencadeia 

anormalidades no desenvolvimento e instabilidade na 

saúde humana. Fertilidade reduzida, níveis cada vez 

mais elevados de cancro, crescente registo de ataques 

cardíacos, puberdade precoce e elevadas taxas de 

obesidade, de problemas respiratórios e de diabetes, 

são apenas algumas das doenças comprovadas como 

derivadas de uma alta exposição ao plástico, que 

começa desde o momento em que um ser se forma na 

barriga de uma mulher grávida.

Durante o ano de 2018, Medical Advisors da Mirpuri 

Foundation partilharam o seu conhecimento com 

o mundo através de eventos e conferências onde 

consciencializaram entidades e indivíduos para os 

perigos do plástico na saúde humana, apelando a uma 

total recusa ao seu consumo.
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Estudo
FATORES HUMANOS
NA AVIAÇÃO
—

O estudo de Fatores Humanos na Aviação tem por 
objetivo otimizar a relação entre o ser-humano (piloto) 
e os sistemas (sistemas de funcionamento de um 
avião), de forma a garantir a segurança e a melhor 
execução possível de um voo. Este estudo ganha 
especial relevância ao ser comprovado de que o erro 
humano, mais do que as eventuais falhas mecânicas, 
está por detrás da maioria dos acidentes e incidentes 
de aviação. 

Existem variadíssimos fatores humanos que podem 
influenciar a performance de um piloto, como por 
exemplo: o stress, a fadiga, a falta de planeamento, as 
possíveis falhas de comunicação, a operação indevida 
de equipamento e a negligência, entre outros. 

“Este é um estudo 
multidisciplinar e que 
envolve contribuições 
de áreas como a 
Psicologia, a Engenharia, 
o Design Industrial, a 
Estatística, Investigação 
de Operações e 
Antropometria.”—
PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation
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Estudo
MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA
—

A Dra. Ivone Mirpuri apoia o trabalho de pesquisa 

desenvolvido pela Mirpuri Foundation no campo da 

Medicina Anti-Envelhecimento. O objetivo desta 

investigação é o de melhorar a qualidade de vida da 

população mais velha. A Medicina Anti-Envelhecimento

é preventiva e tem como objetivo melhorar a 

qualidade de vida, atrasando o processo natural de 

envelhecimento através de nutrição apropriada, exercício 

físico, suplementos (alimentares e hormonais) e a 

implementação de um estilo de vida saudável. 

A Dra. Ivone Mirpuri é especializada em 
Patologia Clínica, com especialização 
aprofundada em Medicina Anti-
Envelhecimento pela “Hertoghe Medical 
School”, em Bruxelas.  A especialista 
recebeu ainda formação mais prática na 
“Cegenics”, instituição sediada em Las 
Vegas e reconhecida internacionalmente. 
Hoje dedica todo o seu tempo de 
trabalho à Medicina Anti-Envelhecimento 
e a Terapias Hormonais. É membro 
da Sociedade Mundial de Medicina 
Anti-Envelhecimento, assim como da 
Sociedade Internacional das Hormonas, 
sendo também membro da associação 
portuguesa de Patologia Clínica e 
Presidente da GEMAE (Grupo de Estudos 
de Medicina Anti-Envelhecimento).          
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Em 2018, Lisboa foi o destino escolhido pelo Consumer 

Goods Forum para a organização do Sustainable Retail 

Summit. O evento, que contou com a participação 

da Medical Advisor da Mirpuri Foundation, Dra. Luíza 

Mirpuri, e que se realizou nos dias 25 e 26 de Outubro, 

apresentou uma oportunidade única de conhecer em 

primeira mão a forma como empresas e consumidores 

estão a tomar medidas positivas para superar um dos 

maiores desafios da indústria atual.

Sob o tema “Re-think the plastics problem”, a Dra.

Luíza Mirpuri desafiou retalhistas e organizações a 

repensar a sua utilização de plástico de uso único, 

evidenciando as graves consequências deste consumo 

para o ambiente e para a saúde. No painel “Waste 

Not, Want Not: Collaborating on Sustainable Waste”, 

a especialista apresentou possíveis soluções para 

abordar o problema antes de debater com os restantes 

oradores o futuro do plástico. 

Para além da Dra. Luíza Mirpuri, outros líderes estiveram 

presentes como Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação 

Oceano Azul, em Portugal, Tom Heap, jornalista da BBC; 

Tiago Silva, Responsável Sénior de Responsabilidade 

Corporativa de Jerónimo Martins; Paul Crewe, Diretor 

Executivo e Responsável de Sustentabilidade do Grupo 

Anthesis no Reino Unido e Ignacio Gavilan, diretor de 

sustentabilidade ambiental do Consumer Goods Forum. 

Evento
CONSUMER GOODS FORUM
—

 Na plateia estiveram presentes o Ministro do Ambiente 

de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, e líderes da 

indústria de retalho como Walmart, Coca Cola, Sainsbury, 

Henkel, Ahold Delhaize, Marks & Spencer, Metro AG, Mars 

Incv e Sonae. 

O “Consumer Goods Forum” junta, a uma escala global, 

retalhistas e fabricantes com a missão de impulsionar 

a colaboração destas duas entidades para assegurar a 

confiança do consumidor e gerar mudança positiva

de forma eficiente. O seu alcance global coloca o 

“Consumer Goods Forum” numa posição única para 

impactar positiva e eficientemente a industria de bens 

de consumo em todo o mundo, sempre em prol das 

pessoas, do planeta e dos negócios. A organização 

ajuda executivos de todo o mundo a construir redes de 

contactos e desenvolver as suas capacidades através 

de eventos anuais, no qual se insere o “Sustainable 

Retail Summit”.
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A Dra. Luíza Mirpuri participou no evento promovido pelo Núcleo Nacional da 

Iniciativa Europeia da Biomonitorização Humana, que decorreu no Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em Lisboa e reuniu oradores 

nacionais e internacionais de renome. O objetivo principal da iniciativa foi o 

de reunir investigadores, reguladores e outras partes interessadas de modo 

a fomentar discussão acerca da aplicação de biomonitorização humana na 

saúde e em políticas ambientais, medindo paralelamente os seus riscos.

“A exposição ao plástico 
pode libertar substâncias com um 
perfil altamente toxicológico. 
A Ciência precisa de compreender 
quais os químicos a que somos 
expostos no nosso dia-a-dia 
de forma a promover políticas 
públicas para um futuro saudável.”—

DRA. LUIZA MIRPURI
Medical Advisor da Mirpuri Foundation

Workshop
BIOMONITORIZAÇÃO
HUMANA
—
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Em parceria com a Ocean Family Foundation, o evento teve 

lugar na Royal Geographical Society, em Londres. Unindo 

a indústria de super-iates e o mundo da conservação 

marinha, a conferência permitiu a troca de histórias, a 

partilha de experiências e a comemoração de sucessos no 

âmbito da sustentabilidade e proteção dos oceanos.

Moderado por Lilly Barclay, co-fundadora da organização A Plastic Planet e 

da Ocean Family Foundation, o debate em que participou a Dra. Luíza Mirpuri, 

Medical Advisor da Mirpuri Foundation, reuniu três outros especialistas 

para avaliar diferentes caminhos para reduzir os 12 milhões de toneladas de 

plástico que acabam no oceano a cada ano.  A necessidade de reação por 

parte dos cidadãos e das empresas e o papel da reciclagem foram alguns dos 

temas discutidos pelo painel.

Debate
“OCEAN TALKS”
—
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O evento realizou-se em Cascais a 19 de Abril e reuniu distribuidores Waterlogic de mais 

de 30 diferentes países. A Dra. Ivone Mirpuri, Medical Advisor da Mirpuri Foundation, 

sensibilizou o público para os efeitos nocivos do plástico na saúde humana.

De acordo com a Waterlogic, os seus produtos reduzem em até 72% a pegada de carbono 

das organizações quando em comparação com outros refrigeradores de água e reduzem 

drasticamente a quantidade de plástico usado diariamente no ambiente corporativo. O foco 

da Waterlogic é providenciar às empresas água de qualidade mas de forma sustentável, não 

recorrendo a um sistema de substituição de garrafões ou garrafas de plástico. 

Workshop
CONFERÊNCIA
WATERLOGIC
—
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6 
 

PROGRAMAS
Educação e Investigação
Aeronáutica
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EDUCAÇÃO
E INVESTIGAÇÃO
AERONÁUTICA
—

A Mirpuri Foundation apoia a formação de novos 

talentos nos diversos setores de Transporte 

Aéreo, assim como a Investigação nos campos da 

aeronáutica e aeroespacial que possam contribuir 

para melhorar a segurança, o progresso e a 

sustentabilidade da indústria.
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Inovação Tecnológica
DESENVOLVIMENTO E
TESTE DE NOVO WINGTIP
—

A inovação e a ciência fazem parte do ADN da Mirpuri 

Foundation. Por isso, nas várias frentes em que atua, 

a Mirpuri Foundation investe continuamente em 

iniciativas e tecnologias capazes de fazer a diferença, 

e o sector da aeronáutica não é exceção.

Por dia, cerca de 100.000 voos partem em diferentes 

direções por todo o globo. Apenas no ano de 2018, 

cerca de 4 biliões de passageiros viajaram em aviões 

comerciais, um número que se espera ver duplicado 

nos próximos 20 anos. 

comerciais, um número que se espera ver duplicado 

nos próximos 20 anos. Consciente de que esta é uma 

indústria poluente mas necessária ao desenvolvimento 

económico, a Mirpuri Foundation comprometeu-se a 

minimizar as suas repercussões ambientais.

Em 2018 a Mirpuri Foundation deu início a um projeto 

tecnológico que irá revolucionar para sempre a 

indústria da aviação. Esta é uma parceria com a 

empresa de engenharia “The Aircraft Performance 

Company”, especializada no melhoramento do

desempenho de aeronaves e em novas soluções 

para uma aviação mais ecológica. Encontrando-se 

agora em fase final de certificação, esta iniciativa 

pioneira inspirou-se na natureza para criar inovação 

sustentável.

Inspirado na Águia-Imperial nasce um novo wingtip, 

capaz de reduzir em 10% o consumo de combustível 

e em 30% as emissões de carbono dos aviões. 

Este equipamento inédito trará às empresas não só 

benefícios financeiros mas a oportunidade de reduzir 

fortemente a sua pegada ambiental.

Numa indústria que cada vez mais se preocupa com 

a sustentabilidade do planeta e que procura, a cada 

dia, nas suas operações, ter um impacto positivo, a 

aposta em tecnologias amigas do ambiente torna-se o 

caminho para um mundo melhor.
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A Mirpuri Foundation é a principal parceira da Academia Hi Fly. Os 

seus alunos são acompanhados por instrutores de voo e de cabine 

certificados pela EASA (Agência Europeia para a Segurança da 

Aviação) e recebem uma educação de excelência que os prepara 

para a obtenção da sua certificação como pilotos Airbus ou como 

assistentes de bordo.  

Estudantes com alto potencial e baixos recursos monetários 

podem candidatar-se a apoios da Mirpuri Foundation para pagar 

a sua formação. Este programa de apoio não se destina apenas 

a pilotos e assistentes de bordo, mas também a engenheiros, 

agentes de operações terrestres e despachantes operacionais de 

voo. 

Educação e Formação
HI FLY ACADEMY
—
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Num momento decisivo para a sustentabilidade do planeta, e numa acção inédita no mundo da 

aviação, a Mirpuri Foundation aliou-se à Hi Fly como seu principal parceiro de sustentabilidade 

e, juntos, fizeram descolar o primeiro voo de passageiros do mundo sem um único item de 

plástico descartável a bordo. 

Este “teste sem plástico” compreendeu quatro voos de um Airbus A340 da Hi Fly. Ao todo, 

foram mais de 700 passageiros a fazer parte destes voos teste, tendo o primeiro entrado na 

História a 26 de Dezembro, partindo de Lisboa com destino a Natal, no Brasil. 

Aviação
PRIMEIROS VOOS
SEM PLÁSTICO DO MUNDO
—

“Este voo histórico 
da Hi Fly, sem plástico 
descartável a bordo, 
faz parte do nosso 
compromisso de tornar 
a Hi Fly na primeira 
companhia aérea do 
mundo sem plástico 
dentro de 12 meses.”—

PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation
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Entre os materiais de 
plástico descartável que 
foram substituídos estão, por 
exemplo: copos, colheres, 
saleiros e pimenteiros, sacos 
para o enjoo, embalagens 
para roupa de cama, pratos, 
embalagens individuais de 
manteiga, embalagens de 
bebidas e escovas de dentes.  
Entre as muitas inovações 
apresentadas por 
especialistas ambientais 
aos passageiros no voo 
estão: talheres de bamboo, 
uma enorme variedade de 
embalagens de papel e 
recipientes que, uma vez 
utilizados, são compostáveis  
com os resíduos alimentares.

Nestes voos de teste foram evitados:

350 kg de plástico descartável, 1.000 copos, 500 chávenas, 700 kits de talheres, 

várias dezenas de colheres para café, 24 kits saleiro e pimenteiro, 500 
sacos de enjoo de plástico, 600 embalagens para mantas e almofadas e 300 para 

headsets, 1.164 pratos, 315 embalagens de manteiga, 800 unidades 

de natas para café, 200 garrafas de água, 100 garrafas de refrigerantes, 49 
gavetas, 12 jarros de bebidas, 250 flutes de champanhe, 24 kits escova de 

dentes e escova, 50 luvas de recolha.

 

“Mais de 100.000 voos 
descolam todos os dias no 
mundo inteiro e, no último ano, 
aviões comerciais transportaram 
quase 4 biliões de passageiros. 
Espera-se que este número 
duplique em menos de 20 
anos. Assim sendo, o potencial 
de marcar a diferença é, 
evidentemente, enorme.”—

PAULO MIRPURI
Presidente da Mirpuri Foundation
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A ser edificado em Portugal, este é um espaço 

já projetado com uma arquitetura inovadora e  

uma forte componente futurística, tecnológica  

e sustentável.

Centro de Inovação e Pesquisa nas áreas 

core da Mirpuri Foundation: Conservação 

Marinha, Conservação da Vida Selvagem, 

Artes Performativas, Responsabilidade Social, 

Educação e Investigação Médica, Educação 

e Investigação Aeronáutica. O edifício 

contará com: Anfiteatro, Núcleo Museológico, 

Laboratório e Polo cultural para as áreas da 

música, dança e teatro.

Centro de Treino
MIRPURI FOUNDATION
INNOVATION CENTER
—
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ESTATUTOS DA 
MIRPURI FOUNDATION 

 

 

Capítulo I 
Denominação, fim e património 

 
Artigo 1º 

(Denominação, natureza e duração) 
 
1. Paulo Miguel Côrte-Real Mirpuri constitui por tempo indeterminado, a pessoa coletiva de 

direito privado sem fim lucrativo e determinada à prossecução de fins de exclusivo interesse 

social, que denomina MIRPURI FOUNDATION, em tributo de honra aos seus pais: Arjan Issardas 

Mirpuri e Maria de Lourdes Côrte-Real Mirpuri. 

2. A Fundação tem domicílio na Rua Latino Coelho, número um, Edifício Viriato, oitavo andar, 

freguesia das Avenidas Novas, 1050-132 Lisboa, em Lisboa, podendo ser alterado por 

deliberação do Conselho de Administração, nos termos previstos para a alteração de estatutos. 
 

 

Artigo 2º 
(Fins fundacionais) 

 
1. A Fundação tem por objeto da sua atividade os seguintes fins: 

A) A promoção do ensino e formação profissional, da investigação científica e do 
desenvolvimento tecnológico, especialmente, mas sem limitar, nos seguintes âmbitos: 

  1 Aeronáutica e Aeroespacial; 

  2 Medicina e Ciências da Vida; 

  3 Proteção do ambiente ou património natural; 

  4 Náutica e Ciências do Mar; 

  5 Agronomia e Pecuária.    

B) A promoção das artes e da cultura e do património civilizacional tangível e 

intangível;  
C) A promoção do empreendedorismo e do trabalho e formação profissional; 



 

 

D) A proteção e o apoio à Família, a promoção do direito natural, da cidadania e dos 
direitos do homem e a observação e o diálogo sobre as tendências e estratégias sociais, 

económicas e políticas;   

E) O estudo e a promoção de iniciativas de apoio ao envelhecimento, à infância e 

juventude, às migrações e iniciativas de solidariedade social e humanitárias; 

2. A prossecução dos seus fins pode ser orientada e executada em cooperação com 

outras entidades ou através de entidades instituídas pela Fundação para o efeito.    

3. As atividades poderão ter perfil permanente ou eventual, nacional ou internacional. 

 
 

Artigo 3º 
(Património da Fundação) 

 
1. O património da Fundação é composto por uma dotação inicial, no valor de € 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil euros), realizada pelo instituidor. 

2. A Fundação poderá ainda obter receitas próprias da realização de actividades económicas, 

sem fim lucrativo, que se destinem à sua manutenção e estejam de acordo com o fim 
fundacional. 

3. O património da Fundação poderá ainda integrar atribuições patrimoniais com origem em 

novas dotações que o instituidor entenda realizar por atos inter vivos ou pela quota da herança 

que lhe destine em testamento ou pelos bens e direitos que venham a preencher a referida 

quota e ainda por liberalidades de terceiros, em subsídios, subvenções públicas ou privadas, e 

ainda as que provenham de rendimentos de bens próprios ou da realização normal da 

actividade fundacional.  
4. A aceitação de doações ou legados sujeitas a condição ou encargo dependente está sujeita 

à verificação da compatibilidade dessa condição ou desse encargo aos fins e possibilidades da 

Fundação. 

 

 

 

 
Capítulo II 

Estrutura orgânica da Fundação 
 



 

 

Artigo 4º 
(Órgãos da Fundação) 

 

1. São órgãos da Fundação o Presidente, o Conselho de Administração, a Direcção, o 

Conselho de Curadores e o Fiscal Único. 

 

 

Artigo 5º 
(Presidente da Fundação) 

 
1. O Presidente da Fundação é o seu instituidor, o Excelentíssimo Senhor Dr. Paulo Miguel 

Côrte-Real Mirpuri, que desempenhará o cargo a título vitalício, salvo se renunciar ao mesmo. 

2. O Presidente poderá, todavia, delegar alguns dos seus poderes em terceiros, mas nunca a 

título definitivo. Sempre que tal aconteça, a delegação não impede o Presidente de exercer os 

actos referentes à competência delegada, podendo avocar a si, em qualquer momento, os 

poderes delegados. 

3. A delegação de poderes do Presidente está sujeita a documento autêntico ou autenticado. A 
sua revogação ou avocação está sujeita a mero escrito particular. 

4. O cargo de Presidente da Fundação extingue-se com a morte ou renúncia do último dos 

Presidentes da Fundação referidos no número 1 e 2. 

 

 

 

Artigo 6º 
(Competência do Presidente da Fundação) 

 
1. Compete ao Presidente da Fundação: 

a) Representar a Fundação em juízo ou fora dele; 

b) Designar o Conselho de Administração, a Direcção, o Conselho de Curadores e o Fiscal 

Único; e 

c) Definir os objectivos estratégicos da Fundação e o modo de concretização do fim 

fundacional. 
2. O Presidente da Fundação, sempre que entenda, poderá elaborar regulamentos internos 

respeitantes ao funcionamento da Fundação e à interpretação e concretização do fim 



 

 

fundacional. 
 3. Os regulamentos do Presidente têm carácter vinculativo e obrigam todos os órgãos e os 

seus membros individualmente. 

 

Artigo 7º 
(Conselho de Administração) 

1. O Conselho de Administração é formado por um Presidente e por um número de vogais, 

num total entre três e sete membros, sempre ímpar. 

2. Ao Conselho de Administração compete: 
a) a gestão do património da fundação; 

b) deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos, de     modificação e de 

extinção da fundação; 

c) aprovar as contas do exercício e o relatório propostos pela Direcção; 

d) aprovar o Plano de Actividades e o Orçamento proposto pela Direcção. 

3. O Presidente do Conselho de Administração é, por inerência de cargo, o Presidente da 

Fundação. 

4. Cabe ao Presidente do Conselho de Administração convocar as reuniões e dirigir os 
debates. Em caso de empate, tem voto de qualidade. 

5. Os vogais do Conselho de Administração, são designados pelo Presidente da Fundação e, à 

sua morte, eleitos e destituídos pelo Conselho de Curadores que, na mesma deliberação, e 

salvo o previsto no n.º 2 do artigo 5º, designará o Presidente do Conselho de Administração. 

6. Os membros do Conselho de Administração são escolhidos entre os Curadores, sendo que 

suspendem durante o mandato do Conselho de Administração, as suas funções como 

curadores.  
7. O mandato do Conselho de Administração tem a duração de três anos. 

 

Artigo 8º 
(Direcção) 

1. A Direcção é o órgão executivo da Fundação, com funções de gestão corrente. 

2. A Direcção é designada pelo Conselho de Administração. 

 

Artigo 9º 
(Conselho de Curadores) 

 



 

 

1. O Conselho de Curadores é o órgão que tem por missão principal velar pelo cumprimento do 
fim fundacional e pelo exacto cumprimento dos estatutos e regulamentos internos emanados 

do Presidente, exercendo a sua actividade ad mentem do instituidor. 

2. Em vida do instituidor, o Conselho de Curadores goza das seguintes competências: 

a) Emitir parecer sempre que lhe for solicitado pelo Presidente; 

b) Propor actividades de realização dos fins fundacionais; 

3. Extinto o cargo de Presidente da Fundação, às competências previstas no número anterior 

acrescem: 

a) Eleger e destituir o Conselho de Administração e o seu Presidente, salvo o previsto no n.º 2 
do artigo 5º ; 

b) Eleger e destituir o Fiscal Único; 

c) Decidir da remuneração dos órgãos sociais. 

 

 

Artigo 10º 
(Composição) 

 
1. O Conselho de Curadores é composto por três a onze membros. 

2. Os curadores são livremente designados e destituídos pelo Presidente da Fundação, nos 

termos e condições que entenda. 

3. A designação é feita por convite dirigido por escrito ao curador. A destituição, pelo 

Presidente da Fundação, é comunicada por escrito ao curador, sem necessidade de invocação 

de motivo justificativo, e produz efeitos imediatos. 

4. Extinto o cargo de Presidente da Fundação, o cargo de curador é vitalício e apenas se 
extingue mediante a renúncia do próprio, dirigida por escrito ao Fiscal Único que de tal facto 

informará os restantes curadores. 

5. Os curadores devem ser ouvidos pelo Conselho de Administração na alteração aos estatutos 

da Fundação, sem prejuízo dos demais requisitos legais e estatutários. 

6.Extinguindo-se o cargo de Presidente da Fundação, após a morte do instituidor e de sua filha, 

a designação dos curadores é feita por cooptação.  

 

 
Artigo 11º 

(Funcionamento) 



 

 

 
1. A presidência do Conselho de Curadores é assumida pelo Presidente da Fundação ou pelo 

curador que este designar. Após a extinção do cargo de Presidente da Fundação e sem 

prejuízo do previsto no n.º 2 do artigo 5º, cabe ao Conselho de Curadores eleger o seu 

Presidente. 

2. Na falta de presidente eleito, preside às reuniões do Conselho de Curadores o curador há 

mais tempo no cargo e, em igualdade de circunstâncias, o mais velho. 

3. O Conselho de Curadores reúne obrigatoriamente uma vez por ano, até trinta e um de 

Março, para emitir parecer sobre as contas do exercício e o relatório do Conselho de 
Administração, bem como o Plano de Actividades e o Orçamento para esse ano, em datas 

anteriores às deliberações previstas no art. 7.º, n.º2 , alíneas c) e d). 

4. O Conselho reúne ainda sempre que convocado pelo seu Presidente, pelo Presidente do 

Conselho de Administração ou pelo Fiscal Único. 

5. O Presidente do Conselho de Curadores, o Presidente do Conselho de Administração ou o 

Fiscal Único deverão convocar o Conselho de Curadores, sempre que tal lhe seja solicitado por 

um número mínimo de três curadores. 

6. As deliberações do Conselho de Curadores são tomadas por maioria simples, tendo o 
Presidente da Fundação voto de qualidade e direito de veto. 

 

Artigo 12º 
(Fiscal Único) 

 
1. A fiscalização da Fundação compete a um Fiscal Único designado pelo Presidente da 

Fundação e, à sua morte, pelo Conselho de Curadores. 

2. O mandato do Fiscal Único é de três anos. 
 

Artigo 13º 
(Vinculação da Fundação) 

 

1. A Fundação obriga-se:  

a) Pela assinatura do Presidente da Fundação; 

b) Pela assinatura conjunta de dois membros do Conselho de Administração; 
c) Pela assinatura do membro da direcção; 

d) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da Fundação, nos termos dos respectivos 



 

 

poderes. 
2. Após a extinção do cargo de Presidente da Fundação, esta obriga-se: 

a) Pela assinatura do Presidente do Conselho de Administração; 

b) Pela assinatura conjunta de dois membros do Conselho de Administração; 

c) Pela assinatura do membro da direcção; 

d) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da Fundação, nos termos dos respectivos 

poderes. 

Artigo 14.º 

 (Dissolução e Liquidação da Fundação) 

1. A Fundação dissolve-se nos casos e segundo os termos previstos na lei, por meio de 

deliberação tomada em Conselho de Administração expressamente convocada para o efeito. 

2 Em caso de extinção, os bens deverão ser entregues às seguintes Fundações, em 

igual proporção: 

a) Fundação Anna de Sommer Champalimaud e Dr. Carlos Montez Champalimaud, pessoa 

colectiva número 507131827, com sede em Centro de Investigação Champalimaud, sito na 

Avenida Brasil, Lisboa; 

b) Fundação Oceano Azul, pessoa colectiva número 514165421, com sede no Oceanário de 

Lisboa, sito na Esplanada de D. Carlos I, Doca dos Olivais, freguesia de Parque das Nações, 

concelho de Lisboa; e 

c)Fundação Calouste Gulbenkian, pessoa colectiva número 500745684, com sede em Avenida 

de Berna, n.º 45-A, em Lisboa. 
 

 

 

Capítulo III 
Disposições Finais e Transitórias 

 
Artigo 15º 

(Remissão normativa) 



 

 

 
1. Em tudo o que não esteja previsto nos presentes estatutos, a Fundação reger-se-á pelas 

disposições da Lei-Quadro das Fundações referentes às fundações de direito privado e demais 

legislação aplicável. 

2. Em caso de lacuna quanto à estrutura orgânica da Fundação aplicar-se-ão as disposições 

referentes às sociedades por quotas, com as devidas adaptações, em tudo quanto não for 

incompatível com a lei aplicável às fundações, nem suprido por estas. 

 

 
Artigo 16º 

(Designação dos órgãos sociais) 
 

órgãos sociais para o triénio 2020-2022 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

- Paulo Miguel Corte Real Mirpuri 

- Maria Luíza Garraz Pereira Varela Mirpuri 
- Maria Filomena Corte Real Mirpuri Casal 

DIRECÇÃO: 

 - Paulo Miguel Corte Real Mirpuri 

FISCAL ÚNICO EFECTIVO: 

- Navalho, Morais & Associado, SROC, Lda, com sede na Av. Infante Santo, n.º 40 - 2º, em 

Lisboa, cartão de pessoa colectiva n.º 503631906, registada na Ordem dos Revisores Oficiais 

de Contas sob o n.º 138, representada por Dra. Maria Odete Lobato Navalho 
FISCAL ÚNICO SUPLENTE: 

-Dra. Isabel Navalho Oliveira, natural de Lisboa, solteira, com domicílio profissional na Av. 

Infante Santo, n.º 40 - 2º, em Lisboa, ROC n.º 1810. 

CURADORES: 

- Manuel Carlos Guerra Pinheiro Vieira Reis 

- Fernando Manuel das Neves Gomes 

- Gabriel Côrte-Real de Carvalho Goucha 

 
 

Os membros do Conselho de Administração actual ficarão a pertencer ao Conselho de 



 

 

Curadores quando terminar o actual mandato. 

No caso de ser recusado o reconhecimento da Fundação, os bens deverão ser entregues ao 

instituidor. 
 

 

 

 

 




