
Gonçalo
Ribeiro Telles
« ARQUITECTO paisagista, es-
tuda as questões do Território e
Urbanismo. Com 86 anos é uma
referência histórica da luta

ecológica. Catedrático jubilado.

Soromenho
Marques

PROFESSOR de Filosofia na
Faculdade de Letras de Lisboa,
tem 51 anos. Presidiu à Quercus
(92/95) e aconselha a Comis-
são Europeia sobre energias.

José
de Guimarães
¦¦ ARTISTA PLÁSTICO, assina
com este pseudónimo numero-
sas obras de arte pública. Com

69 anos, licenciou-se em Enge-
nharia antes do êxito nas Artes.

Maria Filomena
Mónica
* SOClOLOGAeescritora.de
65 anos, é investigadora do ICS.

Após curso de Filosofia em Le-

tras, doutoròu-se em Sociolo-

gia em Oxford. Adora biografar.

Vasco
Graça Moura
« EURODEPUTADO, escritor de

ensaio, ficção e poesia, também
tradutor de clássicos, tem 66
anos e carreira de prestígio na

Política (PSD) e na Cultura.

Eunice
Munoz
•ã ACTRIZ de teatro, cinema e

TV, deixou a marca do seu talen-
to em numerosas peças no Na-
cional D. Maria 11. Aos 70 anos
trabalha com intensa paixão.

Filipe
La Féria

ENCENADOR de 63 anos, co-
leccionou os maiores êxitos
teatrais em Portugal. Começou
actor mas estudos em Londres
deram rumo certo à sua paixão.

Rui
Veloso

» CANTOR, compositor e gui-
tarrista, tem 51 anos e e com
'Chico Fininho' abriu a ouro o

capítulo do rock em Portugal.
Desde 1980 triunfou em tudo.

João Lobo
Antunes
• NEUROCIRURGIÃOe profes-
sor da Faculdade de Medicina
de Lisboa, foi o primeiro médico
a implantar um olho electróni-
co num invisual. Tem 64 anos.

Manuel
Antunes
« CIRURGIÃO CARDIOTORÁ-

CICO nos Hospitais da Universi-
dade de Coimbra, dirige um ser-

viço apontado como exemplar
na Saúde, sem lista de espera.



Manuel
Sobrinho Simões

INVESTIGADOR, passou do

doutoramento em Medicina

para a Noruega, onde se espe-
cializou em cancro na tiróide.
Tem 61 anos e dirige o IPATIMUP.

Alexandre
Quintanilha
. CIENTISTA doutorado em Fí-

sica, trabalhou na Universidade
de Berkley, EUA. Aos 63 anos é

catedrático do ICBAS e investi-

ga Biologia Molecular (IBMC).

Carlos
Fiolhais
» CATEDRÁTICO de Física na

Universidade de Coimbra, tem
52 anos e uma enorme biblio-

grafia de ciência e divulgação.
Apaixonado por livros e cultura.

Teresa
Lago
t ASTROFÍSICA, criou o res-

pectivo Centro na Universidade
do Porto. Tem 62 anos, é cate-
drática em Matemática e presi-
diu ao Porto Capital da Cultura.

Isabel
Jonet
- VOLUNTÁRIA dedicada às

causas da solidariedade, está
desde a sua criação em Portu-

gal (1993) ligada aos Bancos

Alimentares Contra a Fome.

Maria
Cavaco Silva
* PRIMEIRA-DAMA de Portu-

gal, tem 70 anos e foi professo-
ra universitária de Língua Por-

tuguesa. No Palácio de Belém
estimula a solidariedade.

Padre Jardim
Gonçalves

¦ DIRECTOR de Comunicação e
Cultura do Patriarcado de Lis-

boa, tem sido designado pelo
cardeal D. José Policarpo para ta-
refas da pastoral mais moderna.

Carlos
Lisboa

BASQUETEBOLISTA de elei-

ção, somou títulos com as ca-
misolas do Sporting, Queluz e

Benf ica. Aos 50 anos é director-

-geral de Modalidades na Luz.

Fernanda
Ribeiro

¦ FUNDISTA, ganhou a meda-
lha de ouro nos Jogos Olímpicos
de 1996 em Atlanta, EUA. Aos 40
anos continua a correr e a dis-

putar provas com todo o fôlego.

José
Augusto
« TREINADOR de futebol, lan-

çou a vaga de maior prestígio
de técnicos portugueses, com

o mesmo êxito que chegou a bi-

campeão europeu. Tem 71 anos.



Emídio
Rangel
« CONSULTOR de empresas de

televisão, com 61 anos, fez car-
reira de jornalista e desenvol-

veu êxitos na Comunicação So-
cial à frente da TSF e da SIC.

José Eduardo
Moniz
r DIRECTOR-GERALDATVI,
tem uma carreira de jornalista
nos jornais, rádio e TV que se

pauta por triunfos nas guerras
de audiências. Conta 57 anos.

Leonor
Silveira

VICE-PRESIDENTE DO ICA,
instituto que gere os apoios do

Estado ao cinema, tem 38 anos
e foi a actriz principal em vários
filmes de Manoel de Oliveira.

Carlos
Zorrinho

COORDENADOR nacional da

Estratégia de Lisboa e do Plano

Tecnológico, comanda agora o
Ano Europeu da Criatividade e

Inovação. É dirigente do PS.

Daniel
Bessa
k ECONOMISTA dedicado ao
Ensino, foi ministro de Econo-

mia de António Guterres.
Aos 60 anos, preside à Escola

de Gestão do Porto.

Vera Nobre
da Costa
T GESTORA de comunicação,
fez carreira de topo em empre-
sas de publicidade. Com 56
anos, dá aula de pós-graduação
em Marketing no ISEG, Lisboa.

¦As 30 personalidades escolhidas

pelo Correio da Manhã para apresenta-
rem com os seus pontos de vista um

panorama enriquecido das últimas três
décadas fizeram cada uma três no-

meações de Figuras do Futuro, Essas

pessoas e instituições, representadas
pelos seus responsáveis, vão ser objec-
to de um referendo no site do CM.

¦Os nomeados são apresentados aos

leitores no CM de amanhã. Além disso,

haverá um trabalho de divulgação jor-
nalística por área nos dias seguintes.

¦O 30.? aniversário do Correio da Ma-

nhã, a 19 de Março, será assinalado por
uma revista com 30 Anos, 30 Nomes'.






