
É só um pouco mais de azul
Não é preciso ir buscar o Manoel de Oliveira

para desdramatizar a questão do aumento
da idade da reforma para 66 anos. Basta pôr
os olhos na energia em palco de Mick Jagger,
70 anos, ou nos resultados que Pinto da Cos-

ta, com 76 anos acabados de fazer, alcança
com a sua liderança e visão estratégica.
Como dirigente desportivo com mais títulos

conquistados a nível mundial, já há muito se

libertara da lei da morte. Mas nem por isso

abranda o trabalho de fazer do seu clube

uma fonte de permanentes alegrias para os

adeptos, o orgulho dos nortenhos e uma das

mais poderosas marcas portuguesas com

projeção e reconhecimento internacionais.
O 20.° título de campeão nacional de futebol

ganho em 31 anos de presidência só não é

mais uma linha no curriculum de uma carrei-
ra maior que a vida devido às circunstâncias
dramáticas em que foi decidido.
Com ele ao leme, o F. C. Porto tornou-se
mais do que um clube de futebol e a sua im-

portância e influência extravasaram de for-
ma clara para além das estritas fronteiras
do desporto com a inauguração do Estádio
do Dragão, pensado como a âncora de uma

megaoperação de requalificação urbana da

zona mais degradada e pobre do Porto, que
apenas ficou a meio porque no entretanto o

poder político na cidade caiu em mãos que
meteram a renovação no congelador.
0 controlo do Porto Canal foi mais um passo
na estratégia de fazer do F. C. Porto um foco
de poder global capaz de atuar como enzi-
ma catalisadora do progresso do Norte e do

país, que conheceu este ano um novo de-
senvolvimento, com a abertura do Museu
do F. C. Porto (o projeto era a menina dos
olhos do presidente e teve em Antera Hen-
rique o seu eficiente executor), que não só

enriquece a oferta turística da cidade mas
também preserva, recolhe e expõe as me-
mórias "de um livro de honra de vitórias
sem igual".

Jorge Nuno fechou com chave de ouro o ano
azul da inauguração do museu (e do golo de
Kelvin que fez ajoelhar Jesus no Dragão), ao

partilhar alguns dos seus segredos de gestão
no livro "31 anos, 31 decisões". Caso para os

portistas dizerem: venham mais 31, para
termos um pouco mais de azul, um pouco
mais de euforia.

JORGE NUNO PINTO DA COSTA Presidente do F C. Porto



O cavaleiro da esperança
A surpresa atravessou o Atlântico e a curio-
sidade foi tão grande que o mais prestigiado
jornal do mundo não resistiu e despachou

para o Porto uma equipa de reportagem
com a missão de apresentar aos leitores o

primeiro independente a ganhar uma gran-
de cidade na Europa Ocidental.

Chegar à capa da edição internacional do

"The New York Times" meia dúzia dias de-

pois de ter tomado posse, é uma boa notícia

para Rui Moreira (não consta que em 12

anos o seu antecessor tenha merecido se-

quer uma referência no fundo de uma pági-
na par do interior) e também para a cidade,
que bem anda precisada de publicidade,
ainda para mais gratuita e positiva.
Órfão de liderança política, descontente com

os partidos e políticos tradicionais, o Porto

apaixonou-se por este independente, de ver-
bo desenferrujado, aspeto confiável e físico

que lembra a Torre dos Clérigos (ambos pare-
cem um ponto de exclamação!), e por isso en-
ganou as sondagens e entregou-lhe a Câmara.

A lua de mel entre a cidade e o seu novo
presidente está para durar, até porque ele
tem feito por isso, reconciliando-se com as

instituições a que a Câmara tinha voltado as

costas, apesar de elas serem a carne, o san-

gue e o nervo do Porto. Dragão de ouro, vi-
sitou o museu do F. C. Porto na companhia
de Pinto da Costa. Homem de cultura, assis-
tiu na Casa da Música ao concerto que selou

o fim do divórcio de Pedro Burmester com a

cidade onde nasceu e cresceu.

Pragmático, aliou-se aos socialistas de Pizar-
ro para garantir um governo estável da Câ-

mara. Inteligente, começou a construir as

fundações da unidade na região de que será

o líder natural, lançando a ideia de uma Liga
do Norte. Esperto, aliou-se a Matosinhos e

Gaia numa Frente Atlântica, destinada a cap-
tar fundos europeus Em pouco tempo, Mo-
reira fez o suficiente para não desiludir to-
dos (e são muitos) que o olham como o cava-
leiro da esperança da causa nortenha. Agora
só tem de continuar a dar-lhe. O ano de

2014 se encarregará de confirmar se ele tem
as vistas largas, o pulso rijo, a coragem pron-
ta, a aritmética e o cálculo desembaraçados
que são as características necessárias ao lí-

der de que o Norte precisa - e por que suspi-
ra desde finais do século passado.

RUI MOREIRA Presidente da Câmara Municipal do Porto



Um farol para a gestão pública
Os privados gerirem melhor que os públicos
é uma regra que, como todas as regras, tem

exceções, e uma das mais luminosas é a de
António Ferreira, 54 anos, o gestor público
que fez com que o S. João tenha sido eleito,
pelo terceiro ano consecutivo, o maior e

mais eficiente hospital do país, de acordo

com a avaliação da Escola Nacional de Saú-

de Pública.

Ter feito um MBA em Harvard ou no Insead,
ajuda muito a ser um bom gestor, mas não é

indispensável, como demonstram os sober-
bos resultados alcançados pelo presidente
do Conselho de Administração do Hospital
de S. João (HSJ), licenciado e doutorado em
Medicina pela Universidade do Porto, espe-
cialista em Medicina Interna e professor au-
xiliar na faculdade.
Não importa de que perspetiva seja olhado,
o HSJ é farol, um exemplo acabado de boa

gestão da coisa pública, pois aumenta de
ano para ano a produção em toda a linha,
tratando mais doentes, com o custo mais
baixo do país, fazendo mais cirurgias e pri-
meiras consultas, reduzindo a despesa e

mantendo as contas equilibradas.
Além de ser o rosto da excelência e rigor na

gestão do dinheiro dos nossos impostos, An-

tónio Ferreira é também um homem de pen-
samento livre, com um forte sentido de ci-

dadania e opiniões próprias e fundamenta-
das sobre a política, a saúde e a vida que
não se coíbe de exprimir.
É por isso que, com desassombro, aprovei-
tou a cerimónia da entrega da Comenda de
Ordem de Mérito que lhe foi atribuída pelo
presidente da República para denunciar a

indiferença de quem distribui as verbas pe-
los hospitais sem levar em conta o seu bom
ou mau desempenho, criticar o facto de os

fundos europeus poderem continuar a ser
desviados para uma Lisboa que já tem um
rendimento superior à média comunitária e

revoltar-se contra um sistema de financia-
mento que gasta 1200 euros com um doen-
te da capital e 700 euros com um do Norte.
A comenda é mais do que merecida. Mas o

importante mesmo para o excelente gestor
António Ferreira era que o HSJ recebesse o

dinheiro devido, para ele poder renová-lo
estruturalmente e lançar a construção do

Hospital Pediátrico Integrado.

ANTÓNIO FERREIRA Presidente do Conselho de Administração do Hospital de S. João
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Adrienßridge

0 MELHOR VINHO
DO MUNDO

O facto de a "master of wine" Jan-
cis Robinson ter acabado de pro-
clamar no "Finantial Times" que o

Taylor's Vargellas Vinha Velha Vin-
tage 2011 foi provavelmente o

melhor vinho feito nesse ano em
todo o mundo é música celestial

para os ouvidos de Adrien Bridge,
o diretor-geral do grupo Taylor
Fonseca (proprietário do

Yeatman), e uma excelente notícia

para o vinho do Porto.

Angela Abreu

DISTINGUIDA
PELA NASA

Investigadora do Centro de Enge-
nharia Biológica da Universidade
do Minho, esta cientista de 27
anos, natural de Famalicão, foi

premiada pela Agência Aeroespa-
cial Norte-Americana (NASA) e

pela Agência Espacial Europeia
(ESA) por ter desenvolvido um
método "inovador e eficiente" de

produção de hidrogénio "100%

biológico" que pode ser utilizado

para gerar eletricidade.

Carlos Sá

0
ULTRAMARATONISTA

A 17 de julho, o país inteiro ficou

a saber que tinha um novo herói.
Aos 39 anos, Carlos, que tinha
apenas 13 anos quando começou
a trabalhar numa fábrica têxtil
em Barcelos, ganhou a ultramara-
tona de Badwater, na Califórnia (o

mesmo estado norte-americano
onde o seu ídolo Carlos Lopes

conquistou para Portugal o pri-
meiro ouro olímpico), ao percor-
rer os 217 km da prova em
24h38m. Um nome a fixar.

Elisa Ferreira

UMJOKERPARA
SEGURO

O "basta" que gritou a 01 i Rehn ou-
viu-se por todo o Portugal. Con-
frontou Draghi com os efeitos da
austeridade e, remando contra a

maré, deixou as suas impressões
digitais nas novas regras da disci-

plina orçamental da zona curo. O

seu passado (o sucesso da 01 D do

Vale do Ave, a experiência de sete

anos como ministra), o perfil técni-
co e garra deixam Seguro num
bom dilema. Volta a mandá-la

para Bruxelas ou opta por tê-la
aqui para o que der e vier?

António Mota

UM SEMPRE EM PE

O estado comatoso da construção
no nosso país não foi suficiente

para derrubar o maior grupo por-
tuguês de construção civil e obras

públicas, que a devido tempo sou-

be, pela mão de António Mota,
acautelar o futuro, diversificando a

sua geografia e atividades, apos-
tando em África e na América Lati-

na - e está a estudar a cotação em

Londres, Lisboa ou Amesterdão da

subholding Mota-Engil África.

António Portela

UM PASSO NUMA
LONGA MARCHA

Numa indústria de ponta como a

farmacêutica, controlada por pode-
rosas multinacionais e em que a

inovação exige investimentos na

casa das centenas de milhões de

euros, a Bial de António Portela
tem sabido fazer o seu caminho. A

aprovação pela FDA americana do

antiepiléptico Zebenix, o primeiro
medicamento 100% made in Por-

tugal, foi mais um passo numa lon-

ga marcha. A seguir, vem um remé-
dio para a doença de Parkinson.



Emanuel Silva e João Ribeiro

0 PRIMEIRO OURO
NA CANOAGEM

Foi a nossa quarta medalha em
mundiais de canoagem, mas a pri-
meira de ouro. Os campeões são

minhotos e triunfaram em Duis-

burgo, na Alemanha, na prova de
K 2500 metros. E prometem mais.
"Vamos continuar a dar cartas",

garantiu Emanuel, a quem os foi

esperar à chegada ao aeroporto Sá

Carneiro.

Fortunato Frederico

0 ROSTO DE UM
CONTO DE FADAS

Aos 14 anos, varria o chão de uma
fábrica de calçado. Aos 70, é o lí-

der da APICCAPS e dono da Kyaia
e da valiosa marca Fly London.
Fortunato é o rosto do conto de

fadas que é a indústria mais sexy
da Europa, que exporta 95% da

sua produção para 135 países,

com o segundo mais elevado pre-
ço médio do mundo, atrás da Itália

e à frente da França.

D. Manuel Clemente

O PORTO FEZ DELE
PATRIARCA

Desde D. António Ferreira Gomes

que o bispo do Porto é muito mais

do que um bispo qualquer. D. Ma-
nuel não é do Norte (é de Torres

Vedras), nem está no Norte. Mas
foi no Norte que se fez patriarca.
Espera-se que, nestes tempos es-

perançosos inaugurados pelo Papa

Francisco, o patriarcado não lhe

apague o espírito aberto e liberal,
de que o Norte sabe impregnar os

seus filhos adotivos e que o fez
merecer o Prémio Pessoa.

Américo Amorim

O MAIS RICO
NÃO SE REFORMA

O último dos grandes empresários
que cresceram com o 25 de abril e

ainda não se reformou (caso do

Belmiro, de Jardim Gonçalves e

Soares dos Santos), líder do maior

grupo corticeiro mundial, regres-
sou ao topo da lista dos mais ricos

e resistiu ao assalto dos seus alia-
dos angolanos (de quem é sócio

no BIC) ao controlo da Galp, a

maior e mais valiosa das nossas

empresas, que no próximo ano vai
entrar no México. Todos estamos
curiosos de saber como se vai me-
xer em 2014 em Angola e Brasil,
onde tem vultuosos investimentos
imobiliários.



João Miranda

UMA LANÇA
EM IDAHO

A fábrica que vai inaugurar no fi-
nal deste ano, em Idaho, Estados

Unidos, é mais um capítulo na his-
tória de sucesso da Frulact, um
dos maiores produtores europeus
de preparados de fruta, com sede
na Maia e fábricas em França,
Marrocos e África do Sul, e que
nasceu em 1987 na garagem da

casa onde João Miranda vivia, em
Lavra.

João Sousa

0 ALPINISTA NO
RANKINGATP

Aos 24 anos, o vimaranense João
Sousa fez história em Kuala Lum-

pur (Malásia), ao tornar-se o pri-
meiro tenista português a ganhar
um torneio ATP e assim entrar no

top 50 mundial. Já anunciou que
este ano quer repetir a graça e

continuar a escalada no ranking
ATP.

José Maria Costa

A CARA EA VOZ
DO ALTO MINHO

A defesa dos estaleiros, criminosa-
mente assassinados por 32 anos
de incúria governamental, revelou
ao país um líder sereno, sério e

firme: o socialista José Maria Cos-

ta. Viana pode ter perdido a sua

jóia, mas o Alto Minho ganhou
uma cara e uma voz.

Manoel de Oliveira

0 REALIZADOR
IRREQUIETO

Alheio à indiferença que a maioria
dos seus compatriotas reserva à

sua obra, recebeu como prenda
pelo 105° aniversário a garantia
de que a Casa do Cinema Manoel
de Oliveira, que receberá o seu es-

pólio, será finalmente uma reali-

dade, em Serralves, com projeto
de Siza Vieira. Irrequieto, espera o

desbloqueamento do financiamen-
to oficial de 350 mil euros, para
em 2014 realizar o seu próximo
filme, "O Velho do Restelo".

José António Barros
e Paulo Nunes de Almeida

UM AJUSTAMENTO
BEM SUCEDIDO

Esta dupla é um exemplo para
Passos Coelho e para o país. A AEP

balouçava à beira do abismo da

falência, mas eles conseguiram
dar-lhe a volta. O ajustamento foi

doloroso, com despedimentos e

desinvestimentos, mas a austeri-
dade e a economia de guerra de-
ram resultado, evitando o naufrá-

gio de um dos mais luminosos
símbolos do Norte empresarial.



José António Pinto

UM ROSTO DA
GENEROSIDADE

O assistente social na Junta de

Campanhã (Porto) que sempre foi a

voz dos desfavorecidos não se ca-
lou no Parlamento. Ao receber o

Prémio de Direitos Humanos, disse:

"Troco a minha medalha por uma

política que não mate as pessoas".
Natural de Felgueiras, 48 anos, o

"Chalana", como é conhecido, é pai,
ativista social e palhaço nos hospi-
tais - e um dos rostos mais lumino-

sos da generosidade humana .

KattyXiomara

PARIS, MAPUTO
E NOVA lORQUE

2013 foi um ano bom para a esti-

lista, que apresentou em Maputo,
Paris e Nova lorque, onde foi mui-
to elogiada pelos bloques e sites

de moda. 2014 tem tudo para ser
ainda melhor, pois além de voltar
a apresentar as suas coleções na-
quelas semanas de moda, ainda
vai experimentar Luanda e Tóquio.

Manuela Tavares de Sousa

A INOVAÇÃO
NO CHOCOLATE

No ano em que relançou a máqui-
na de furos da Regina, aumentou
as exportações e cresceu a dois

dígitos num mercado estagnado (o

nosso consumo per capita de cho-
colate encalhou no 1,5 kg) dispu-
tado por multinacionais como a

Nestlé. A Imperial, dirigida por
Manuela Tavares de Sousa, justifi-
cou perfeitamente ter sido eleita

pela Cotec a empresa mais inova-
dora de 2013.



Manuela Azevedo

DEIXOU 0 PIMBA
EM PAZ

No ano em que foi editado o DVD
do concerto dos Clã no Teatro Na-
cional de S. João, Manuela fez com
Bruno Nogueira o espetáculo "Dei-

xem o pimba em paz" e participou
no disco "Caríssimas canções", de

Sérgio Godinho. Em 2014, sai o

novo disco dos Clã, que implica
um ano cheio em digressão.

Maria de Lurdes Correia Fernandes

A CONSELHEIRA
DO PAPA FRANCISCO

Depois de nos ter dado vários bis-

pos, Arouca presenteou-nos com

uma conselheira de Francisco, o
mais surpreendente dos papas.
Vice-reitora da Universidade do
Porto, doutorada em Cultura Por-

tuguesa e com vasta obra publica-
da, Lurdes foi escolhida para inte-

grar o Comité Pontifício de Ciên-
cias Históricas.

Marco António

O FAZEDOR DE REIS
CHEGARÁ A REI?

Pé ante pé, sem a generalidade dos

comentadores políticos lhe darem a

importância devida, fez o seu cami-
nho pela encosta acima, a partir de

Valongo, com escalas em Gaia, Go-

verno de Lisboa, e IPSS do Norte ao
sul do país, onde distribuiu cheques
e descerrou placas. A S. Caetano à

Lapa pode ou não ser para ele o

cume da montanha. Pode nunca

chegar a rei. Mas é o homem que
controla o aparelho laranja e será

sempre um fazedor de reis.

O CAPITÃO DO NAVIO

Mário Ferreira

Em 2013, o ano em que a Douro
Azul recebeu dois navios-hotéis

(Queen Elisabeth e Ama Vida), lan-

çou o Museu Descobertas e soprou
20 velas, o Douro e o Porto uni-

ram-se para cantar os "Parabéns a

Você" a Mário Ferreira, o "self ma-
de man" a quem o turismo da re-
gião muito deve. Neste ano que
acaba de desembarcar, chegarão
dois novos navios-hotéis e come-

çará a operação de cruzeiros flu-
viais no Amazonas, entre Manaus
e Belém. O Douro continua azul.

Maria Manuel Mota

INVESTIGA PARA
SALVAR UM MILHÃO

Gaia (onde nasceu, há 42 anos) e a

Universidade do Porto (onde se li-

cenciou em Ciências e fez o mestra-

do) emprestaram ao Instituto de
Medicina Molecular de Lisboa e de-

ram à humanidade uma das maio-
res especialistas do mundo em ma-
lária. Distinguida com o Prémio
Pessoa 2013, trabalha para que
seja possível uma vacina para uma

doença que todos os anos mata
mais de um milhão de pessoas.

Marinho e Pinto

TEVE DIREITO
A RABO E ORELHA

Nada será como dantes na Ordem
dos Advogados, depois do vendaval

que foram os oito anos deste basto-

nário, que resistiu a todas as tentati-
vas (e foram muitas) de o apearem,
foi reeleito e saiu pelo próprio pé,

deixando no seu lugar Elina Fraga, a

sucessora por ele escolhida. Ou seja,

deu volta à arena e ainda teve direito
a cortar rabo e orelha. Será que co-

meça já nas europeias a converter o

seu enorme capital de popularidade?



Marques dos Santos, Manuel Assunção e José Cunha

OS SÍMBOLOS DO
NOSSO PETRÓLEO

O conhecimento e a inovação são o petróleo do século XXI. A Universi-
dade do Porto é reconhecidamente a melhor do país: todos os anos, re-
cebe distinções internacionais, tem cursos de excelência a nível interna-
cional (Arquitetura, Medicina, engenharias) e ainda por cima anima a

vida da cidade com os seus mais de mil estudantes estrangeiros de Eras-

mus. As do Minho e Aveiro são belíssimas universidades de médio porte,
especializadas (o Minho é particularmente forte em materiais, mas não

só, e Aveiro em telecomunicações). Os três reitores são figuras conheci-
das e reconhecidas, que simbolizam a importância da investigação e

produção de conhecimento destas universidades, de quem o nosso futu-
ro e prosperidade muito dependem.

Paulo Fonseca

A CONFIRMAÇÃO
OU A DESILUSÃO?

O zé-ninguém que o Paços de Fer-
reira foi buscar à Vila das Aves
classificou o clube da Capital do
Móvel num incrível 3.° lugar, à

frente de Braga e Sporting. Ter ga-
nho o acesso à Champions com

uma equipa low cost que jogava
bom futebol, abriu-lhe as portas do

Dragão. No F.C.P., ganhou o primei-
ro trofeu (a Supertaça), mas falhou
na Champions e tremeu na Liga,

onde reparte a liderança com os ri-
vais de Lisboa. 2014 será o ano da

confirmação ou da desilusão?

Paulo Varela

UM CASO QUE
MERECE ESTUDO

Mantendo o coração a bater em
Viseu, a Visabeira soube tornar-se
uma multinacional, com forte pre-
sença na França, Bélgica, Angola e

Moçambique, num setor de ponta
como as telecomunicações, explo-
rando ainda outros áreas e mer-
cados. Em Portugal, evitou o desa-

parecimento de marcas históricas
como a Vista Alegre, Atlantis e

Bordalo Pinheiro. Um caso a mere-
cer estudo nas escolas de Gestão.



Paulo Azevedo

A ÉPOCA DE
COLHER OS FRUTOS

Demorou, mas com a fusão da Op-
timus com a Zon, a Sonae começa
a colher os frutos da reestrutura-

ção no setor que provocou com a

ousadia da OPA sobre a PT, opera-
ção que marcou a passagem de
testemunho na liderança do grupo
de Belmiro para o seu filho Paulo.

Aguarda-se agora que a parceria
nas telecomunicações com Isabel
dos Santos facilite a concretização
de outro negócio conjunto: a en-
trada do Continente em Angola.

Pedro Abrunhosa

A VIAGEM
NÃO ACABOU

Numa altura em que quase ninguém
compra CD, é obra ter conseguido

alcançar o disco de ouro com o seu

novo trabalho, o que faz prever um
2014 pleno de casas cheias para a

digressão de "Contramão". O tempo
de Abrunhosa, iniciado em 1994
com "Viagens", está ainda longe do

fim, apesar de ele teimar em seguir
em contramão.

Purificação Tavares

PIONEIRA NO
RASTREIO PRÉ-NATAL

O prémio Best Leader Awards
2013 na categoria de Novas Tec-

nologias de 2013 atribuído à CGC

Genetics é uma justa distinção
para a sua fundadora e executiva.
Doutorada pela Universidade do

Porto, Purificação criou, há 21
anos, o primeiro laboratório priva-
do de genética médica do país,

pioneiro no rastreio pré-natal, que
está também em Lisboa, Madrid e

New Jersey, e faz análises para
hospitais de todo o Mundo.

Ribau Esteves, Almeida
Henriques, Álvaro Amaro

LOBIDAA2S
VAI DAR QUE FALAR

A estrondosa vitória de Rui Moreira
nas autárquicas ofuscou o feito
desta troika de notáveis do PSD ter

ganho as capitais de distrito do

centro (Aveiro, Viseu e Guarda).
Trata-se de alinhamento imprová-
vel de estrelas, com inquestionável
experiência político-partidária e ca-

pacidades técnicas e de comunica-

ção. Apetrechado com uma agenda
comum e a estratégia certa, o lóbi

da A25, a autoestrada das exporta-
ções, vai dar que falar.



Ricardo Costa

A QUARTA
ESTRELA MICHELIN

Depois de, em 2009 e 2010, na

Casa da Calçada (Amarante), ter
recebido as suas duas primeiras
estrelas, Ricardo viu no ano passa-
do o prestigiado guia francês re-
novar-lhe a estrela que lhe atribuí-
ra em 2011 pelo seu trabalho no

The Yeatman. Não é para qualquer
um colecionar a quarta estrela

com apenas 34 anos.

Rosário Gama

A VOZ DOS
PENSIONISTAS

Começou por dar nas vistas quan-
do estava no ativo, como respon-
sável pela Escola Infanta D. Maria,
de Coimbra, a n.° 1 do ranking na-
cional das escolas públicas. Apo-
sentada, Rosário criou o Apre!,

para dar voz a três milhões de

pensionistas.

Rui Costa

O NOSSO CAMPEÃO
MUNDIAL

O poveiro, de 27 anos, já andava a

ameaçar. Em 2011, ganhou uma

etapa no Tour de França, a Clássica

de Montreal e a Volta à Comunida-
de de Madrid. Em 2012, foi o pri-
meiro na Volta à Suíça. Em 2013,
abriu-nos o apetite com dois triun-
fos em etapas no Tour, que antece-
deram o feito inédito da conquista
do Mundial de Estrada. Todos es-

peramos pelas alegrias que nos
dará em 2014, agora como chefe
de fila da equipa italiana Lampre-
Merida.

Rui Reis

O MOURINHO
DA CIÊNCIA

O investigador português que
mais financiamento canaliza para
os seus projetos nasceu há 46
anos, no Porto. Considera-se "o

Mourinho da Ciência", mas queixa-
se da falta de reconhecimento.
Fundador do Grupo 3B's (biomate-
riais, biodegradáveis e biomiméti-
cos) da Universidade do Minho,
recebeu uma bolsa do Conselho

Europeu da Ciência, no valor de

2,35 milhões, para a regeneração
de tecidos humanos.

Sara Moreira

O OURO PRIMEIRO
O FILHO DEPOIS

Depois de, no princípio de 2013,
nos ter trazido de Gotemburgo a

medalha de campeã europeia de
pista coberta nos 3000 metros, a

tirsense Sara engravidou e em no-
vembro foi pela primeira vez mãe,
dando à luz o Guilherme, filho de
Pedro Ribeiro, seu marido e trei-
nador. Ultrapassado mais este

obstáculo, regressa para o ano às

pistas.

Sara Sampaio

A NOSSA
TOP MODEL

Desfilou para a Victoria's Secret
em Nova lorque, foi a cara da

Calzedonia e fez a capa de algu-
mas das mais importantes revistas
de moda internacionais. 2014 será

seguramente o ano da consagra-
ção de Sara como a maior top mo-
del portuguesa de todos os tem-
pos.



Rui Vitória

O CONQUISTADOR
DA TAÇA

Emergiu do anonimato quando,
como treinador do modesto Fáti-

ma, cometeu o milagre de eliminar
da Taça da Liga o poderoso F. C.

Porto. Em 2013, conquistou o pri-
meiro grande título da sua carrei-
ra: conduziu uma equipa low cost
do Vitória de Guimarães à con-
quista da Taça de Portugal, derro-
tando na final o Benfica. Com

nome de águia, quem sabe se dez

anos depois não voltará à Luz,

mas agora já não para treinar os

juniores?

Sandra Tavares da Silva

AGIRLDOS
DOURO BOYS

Uma ex-modelo profissional, com

1,85 metros e olhos verdes, que
desfilou em Nova lorque e Paris

ao lado de top models como Bruni
e Schiffer, é a improvável mas
bela cara dos Douro Boys, que pu-
seram na moda os vinhos do Alto

Douro, incensados pelos críticos
norte-americanos. Enóloga, Sandra
assina com o marido o Pintas e

produz a solo o Chocapalha.

Silva Peneda

PESO PESADO
E DISCIPLINADO

O presidente do Conselho Econó-

mico e Social tem sabido ser a voz
e a consciência critica do Governo
do seu partido, de que é uma re-

serva, pois o seu curriculum como
bom presidente da CCRN e eficaz
ministro de Cavaco fazem dele um

peso pesado a ter em conta. Até

porque, prudentemente, não se

deixou envolver na onda de insu-

bordinação e desafio à disciplina
partidária que apanhou Capucho,

Veiga e outros que tais.

Rui Rio

O D. SEBASTIÃO
LARANJA

Fechou um improvável ciclo de 12

anos na Câmara do Porto com

uma vitória, ao barrar o que pare-
cia ser um passeio do seu arquirri-
val Menezes para lhe suceder. Foi

a mão invisível por detrás da ines-

perada e estrondosa vitória de Rui

Moreira. Entra em 2014 com o

jogo aberto para diversas moradas
em Lisboa: a S. Caetano à Lapa, S.

Bento e Belém. Todas as sonda-

gens o dão como o desejado para
suceder a Passos Coelho. Mas cor-
re o risco de se tornar o António
Vitorino do PSD...



SuzanneCotter

VAI MOSTRAR
O QUE VALE

Serralves ultrapassou incólume

um ano de severos cortes no orça-
mento e alguns sucessos (como a

atual exposição de Cildo Meireles),
em que Suzanne Cotter apresen-
tou uma programação desenhada

pelo seu antecessor, João Fernan-
des. 2014 vai ser o ano para a di-
retora australiana mostrar as suas

propostas para o mais valioso íco-

ne cultural da cidade.

Vasco Teixeira

A LIDERANÇA
NOS LIVROS

Com mais de 20 milhões de livros

vendidos, o grupo, fundado nos

anos 50 numa mesa do Piolho,
atingiu a liderança numa indústria

difícil, contrariando a concentra-
ção da Leya. A partir de uma forte
posição no livro escolar (60%), a

Porto Editora instalou-se conforta-
velmente em toda a fileira, de
montante (a gráfica) até jusante,
com a rede de livrarias Bertrand e

o site de vendas online Wook.pt

Valter Hugo Mãe

TSUNAMI LITERÁRIO
PROSSEGUE

No ano em que "A máquina de fa-
zer espanhóis" recebeu, no Brasil,
o Prémio PT, o êxito de "A desu-

manização" prossegue o "tsunami
literário" (palavras de José Sara-
mago) e o reconhecimento público
de Valter, iniciado em 2007 com a

atribuição do Prémio Saramago ao
seu romance "Remorso de Balta-

zar Serapião".

KELVDI //UM COMETA OU UMA ESTRELA?

Pode vir a ser um grande jogador ou não passar de mais um brasi-
leiro "brinca na areia". Mas já ninguém lhe tira um lugar na memória
e iconografia dos portistas, numa galeria reduzida onde estão o cal-

canhar do Madjer, os quatro golos do Lemos ao Benfica, ou os 5-0
de AVB ao visitante. No final de 2013, deu sinais de vida. 2014 se

encarregará de nos dizer se foi apenas um cometa ou é uma estrela.




