
Clube tem projectos para um novo pavilhão, piscina e estacionamentos

Futebol Benfica aspira a uma remodelação do seu parque desportivo

Artesanato na Estrela
No refrescante cenário do Jardim da
Estrela e sob o tema "Verão Quente" reali-
za-se, no domingo, entre as 9 e as 19h00,
mais um Crafts & Design, certame que
promove o design e o artesanato contem-
porâneo e alternativo, especialmente ao
gosto de todos os que procuram peças não
massificadas que primem pelo binómio
criatividade/qualidade. São peças de autor,
criadas de raiz através de um processo on-
de se destacam o reaproveitamento de ma-
teriais e as novas abordagens. Além da ven-
da, o Joana Grupo de Teatro fará apresen-
tações da peça "Dona Gatafunha e o Res-
to do Mundo" (às 12 e às 17h00), e haverá
animação de rua entre as 14 e as 17h00. A

Crafts & Design começou há um ano,
com 20 participantes. Hoje são mais de
60 os criadores que ali se reúnem, no pri-
meiro e último domingo de cada mês.
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CONSULTÓRIO MÉDICO

Usar um champô, um creme hidratante
ou até um gel de banho são gestos habi-
tuais do dia-a-dia para milhares de pes-
soas. Mas a verdade é que, muitas vezes,
nos produtos mais comuns e até naqueles
que ostentam erradamente o rótulo "natu-
ral", escondem-se substâncias nocivas pa-
ra as quais a maioria dos consumidores
não está alerta. Estas substâncias podem
criar danos sérios à sua saúde, pelo que é
importante aprender a ler os rótulos dos
cosméticos, para saber quais evitar.

Elementos como Cores Sintéticas, Fra-
gâncias sintéticas; propileno Glicol; Petrola-
tum, PVP/VA copolimero, Metil, Propil, Bu-
til e Etil Parabenos; Dietanolamina (DEA),
Trietanolamina (TEA); Diazolidnil Ureia, Imi-
dazolidinil Ureia; Lauril/ Laureth Sulfato de
Sódio; são substâncias a evitar, mas que
frequentemente estão presentes nos pro-
dutos de higiene.

Para as pessoas que têm problemas de
alergia, eczema, dermatite ou pele sensível
o acto de selecção dos produtos de higiene
é ainda mais importante. A pensar nisso,
as marcas Aubrey e Urtekram, têm gamas
de produtos 97% vegan, com uma selec-
ção sem perfume, e não testados em ani-
mais. Os produtos são seguros para toda a
família mesmo para as crianças ou pes-
soas que sofrem de alergias. Estas marcas
encontram-se disponíveis ao mercado na-
cional, possibilitando uma alternativa ver-
dadeira àqueles que procuram cosméticos
realmente ecológicos.

Mais informações em
www.rita-c.com

Os jogos do poder têm fintado
as aspirações do Futebol Benfi-
ca, o popular "Fófó", que há cer-
ca de 12 anos tem na Câmara um
projecto para construir nos seus
terrenos um pavilhão gimnodes-
portivo, uma piscina e um par-
que de estacionamento. Agora
que o novo executivo camarário
está prestes a tomar posse, o pre-
sidente do dinâmico clube, Do-
mingos Estanislau, manifesta-se
disposto a não deixar cair no es-
quecimento um plano de obras
considerado vital para o futuro
das centenas de jovens desportis-
tas e suas famílias que fazem par-
te do universo do "Fófó".

"Tudo levava a crer que ia,
finalmente, receber luz verde
do anterior presidente da Câ-
mara, quando esta caiu…", re-
sume Estanislau, recentemente
reeleito, de forma categórica,
para mais um mandato.

O decano dirigente está, de
resto, convicto de que o projec-
to se enquadra no lote de acti-

vidades que poderão avançar,
desde já, sem interferir com as
conhecidas limitações financei-
ras da Autarquia. "O nosso
projecto tem uma engenha-
ria financeira própria e que
não passa, sequer, por espe-
culação imobiliária, pois tra-

ta-se de construir dentro
das nossas instalações", expli-
ca, adiantando que "só falta
luz verde política, a qual se-
rá um sinal claro de que o no-
vo executivo quer, realmen-
te, ser eficiente e assumir-se
como efectivo apoiante da

prática desportiva e das suas
vertentes sociais".

De resto, "fizeram-se pisci-
nas que estão fechadas e a dar
prejuízo,enquantoonossopro-
jecto não só não acarreta cus-
tos para aAutarquia como ser-
virá para consolidar a nossa ac-
tividade, que émuito diversifi-
cada e não vai de férias", diz o
presidente do "Fófó", puxando
pelos galões do clube "que é, afi-
nal, o quarto mais importante
de Lisboa". E com uma garantia
adicional: "Aqui o dinheiro in-
vestido não se destina a ser en-
terrado numa equipa milioná-
ria de futebol de onze".

Para além do arranque deste e
de outros projectos - um areal pa-
ra "futvolei" no Parque Silva Por-
to é outro - Estanislau espera da
futura Câmara a reparação de um
"erro crasso": "OsJogosdaCida-
de geravam um dinamismo
nos clubes e nas colectividades
comonunca voltouahaverdes-
de que foram extintos".

Sites encerrados
Três sites portugueses na Internet que serviam
de plataformas para pirataria informática e troca
de "software" foram encerrados pelas autorida-
des nacionais numa operação inédita que afectou
200 mil utilizadores, anunciou a Polícia Judiciá-
ria (PJ), na quarta-feira. Os sites www.zetu-
ga.com, www.zemula.org e www.btuga.pt foram
encerrados no decurso de uma operação conjun-
ta da PJ e da Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica (ASAE), realizada terça-feira, que
visava evitar a "reprodução de conteúdos pro-
tegidospordireitosde autor atravésdaInter-
net, dando cumprimento a seis mandados de
busca, em Ovar, Leiria e Lisboa". Os gestores
dos sites em questão, entres eles um elemento da
PSP, foram constituídos arguidos e sujeitos a ter-
mo de identidade e residência.

Maria José Morgado investiga Câmara
A equipa da procuradora-geral adjunta, Maria Jo-
sé Morgado, vai ficar responsável pela coordena-
ção da investigação de todos os processos pen-
dentes (cerca de 25) sobre corrupção na Câmara
de Lisboa. Uma decisão tomada pelo procura-
dor-geral da República, Pinto Monteiro, que ma-
nifesta publicamente a sua confiança na directo-
ra do Departamento de Investigação e Acção Pe-
nal de Lisboa, que concluiu, recentemente, a in-
vestigação dos processos do Apito Dourado.

Exposição grátis para avós
Para assinalar o Dia Mundial dos Avós, ontem
celebrado, a organização da exposição "O Corpo
Humano como nunca o viu…" possibilita a entra-
da gratuita a todos os avós, com mais de 65 anos,
quando acompanhados pelos seus netos, até aos
18 anos, até domingo. A apresentação do Bilhete
de Identidade nas bilheteiras da exposição é obri-
gatória. O objectivo é ajudar a que diferentes ge-
rações descubram, em conjunto, "a complexida-
de do nosso próprio corpo e se conscienciali-
zem para a adopção de comportamentos
mais positivos", frisa José Cardoso, responsável
pela exposição, que está patente até ao final de
Setembro na Rua da Escola Politécnica, n.º 42,
em Lisboa.

Depois de ter ajudado a desco-
brir talentos como Figo ou Fu-
tre quando foi responsável pelas
equipas mais jovens de clubes
como o Sporting, João Barnabé
tem-se dedicado, nos últimos
anos, a ajudar homens e mulhe-
res, anónimos e em situações de
risco social, a reencontrarem as
suas melhores qualidades huma-
nas através da prática do "des-
porto-rei". Um trabalho que se
repetiu, mais uma vez, no âmbi-
to da preparação para o VI Cam-
peonato do Mundo de Futebol
de Rua, que se disputa a partir
de amanhã e até 5 de Agosto, na
Dinamarca, para onde viaja, ho-
je, a selecção nacional.

São oito os jogadores - sete
rapazes e uma rapariga, entre os
16 e os 20 anos, oriundos de ins-
tituições sociais ou de situações

de risco de exclusão - que vão
defender as cores nacionais nes-
ta iniciativa da Associação
CAIS (de ajuda aos sem-abrigo).

Além da vontade de marcar
muitos golos, todos levam na ba-
gagem o desejo de quebrar os "es-
tereótipos ligados à exclusão
social", com a ideia "marcante"
de que "todos podemrepresen-
tar o seu país independente-
mente da sua condição social",
e, sobretudo, de potenciar um es-
paço de "valorização pessoal e
de auto-estima".

Para já, João Barnabé conclui
que a "sua" selecção está a dar "li-
çõesde tolerância e fraternida-
de" que deviam ser seguidos nas
outras selecções. Embora admita
que uma semana de estágio é pou-
co para incutir regras de jogo em
equipa em pessoas habituadas a

um mundo onde cada um "joga
para si", confia que a selecção vai
estar a um bom nível em Cope-
nhaga, pois demonstrou uma ca-
pacidade de organização e adapta-
ção às regras "extraordinária".

Vanda Ramalho, técnica da
CAIS, lembra que dos cerca de
30 atletas que desde 2004 inte-
graram a selecção de futebol de
rua, 18 são casos de "sucesso de
integração" social.

FICHA TÉCNICA

‘Fófó’ pede revitalização

Produtos de higiene:
É melhor estar
atento aos rótulos
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