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CONFIDENCIAL

‘PEOPLE’ 

Andie a trabalhar no duro 
para não dizer palavrões 

A atriz Andie MacDowell, de Quatro 
Casamentos e Um Funeral, revelou 

à People que está a trabalhar “no 

duro” para deixar de dizer palavrões. 

Mas afirmou que nunca disse uma 

asneira em frente aos filhos quando 

eram pequenos.

“Os pais não são conscientes 
dos direitos das filhas”

Olhamos mais para  
a nossa realidade,  

mas se não existirem  
estas iniciativas não existe  
desenvolvimento global”

“

ALEGAÇÕES FINAIS

CATARINA FURTADO

Apresentadora, embaixadora  
da Boa Vontade do UNFPA e pre-
sidente da Corações com Coroa

EXPOSIÇÃO ‘TOO YOUNG TO WED’ (NOVAS DEMAIS PARA CASAR)

Não existem dados sobre estas práticas em 
Portugal. 
Pois... mas pode existir, e é por isso que a 
Organização das Nações Unidas (ONU) fala 
em casamentos infantis, forçados ou com-
binados. Existem diferentes terminologias 
para a mesma coisa. 
Qual o papel da associação que preside, a 
Corações com Coroa? 
A Corações com Coroa é uma associação 
sem fins lucrativos, mas é também uma ONG 
para o desenvolvimento. Não contribui com 
bens, mas com consciencialização. Na ca-
pacitação dos jovens, para apoiar e dar cons-
ciência dos seus direitos. Atribuímos bolsas 
de estudo a jovens com bom aproveitamento 
escolar mas que estão em risco de sair do sis-
tema de ensino. Muitas vezes as próprias ra-
parigas não sabem dos direitos que têm. É 
por isso que temos de falar dos direitos das 
mulheres e de direitos humanos. Este é mais 
um contributo. Os três números de países 
onde se fala português são gritantes: 
Moçambique [52% das mulheres entre 20 e 
24 anos casaram-se ou entraram em união 
antes dos 18 anos], São Tomé e Príncipe [34%] 
e Brasil [36%]. 
Vai estar na abertura, hoje? 
Sim. Estarei lá hoje e depois no dia 10 de se-
tembro estarão as nossas associações – 
Corações com Coroa, P& D, AJPAS e Oikos – 
e o Instituto Camões na inauguração oficial 
com Alanna Armitage, diretora do UNFPA, 
o fundo de apoio à população, de que sou 
embaixadora há 14 anos.  

Ver noticiário na página 40

 H
oje é inaugurada em Lisboa a ex-
posição Too Young To Wed (Novas 
Demais para Casar), que reúne 
fotografias da fotojornalista 
Stephanie Sinclair sobre meni-

nas que foram obrigadas a casar. A associa-
ção Corações com Coroa, a que preside,  
é parceira desta iniciativa. 
Só tive acesso às fotografias em livro, estou 
a gravar [o programa Chefs’ Academy] e não 
pude lá estar na montagem, mas sei que tem 
tido um impacto enorme por onde tem pas-
sado. As fotografias são um murro no estô-
mago. A exposição só vai estar 15 dias e é 
uma oportunidade única de ter uma visão 
destas realidades. Estamos a atravessar um 
momento complicado. Há tendência para 
virarmos mais cá para dentro. Num mo-
mento como o que Portugal está a passar, 
olhamos mais para a nossa realidade, mas 
se não existirem estas iniciativas não existe 
desenvolvimento global.  
Viu estas meninas quando fez o programa 
Príncipes do Nada? 
É uma realidade com a qual convivi. E é 
muito importante ter noção de que é preci-
so falar dos direitos.  
Porquê?  
Não se pode apontar os pais como os gran-
des culpados. Os próprios pais não são cons-
cientes dos direitos [das filhas]. É uma ques-
tão estrutural, passa pela vontade política e 
pela aposta na educação e na consciencia-
lização. Esta exposição serve para alertar.  

LINA SANTOS

REINO UNIDO  
Keira é magra e não tem 
problemas com isso 
A atriz de Piratas das Caraíbas 

posou para Patrick Demarchelier 

em topless. Aos 28 anos, Keira 

Knightley não teve pudores em 

mostrar as mamas pequenas  

na edição de setembro da Interview. 

“Sou magra e sempre fui magra.” 

PUB

Um caso suspeito  
de ébola na Suécia
ESTOCOLMO Um caso suspeito de ébola foi desco-
berto na capital da Suécia, Estocolmo, disse ontem 
uma fonte oficial, citada pela agência de notícias 
France-Presse. “Até agora é apenas um caso sus-
peito”, explicou a fonte, sem dar mais detalhes.  
A pessoa suspeita de ter contraído o vírus ficou 
doente depois de ter estado numa zona com casos 
de ébola e está agora em isolamento, adiantou a 
edição online do jornal Svenska Dagbladet.

 
 

 

 
 
 

Quatro mortos e 11 
feridos em explosão
PARIS Pelo menos quatro pessoas, entre as quais 
uma criança, morreram ontem numa explosão 
num apartamento que fez mais 11 feridos em 
Rosny-sous-Bois, nos subúrbios de Paris, capital 
francesa, onde continuam as buscas para encon-
trar quatro habitantes que estavam dados como 
desaparecidos. O corpo de um adolescente foi re-
tirado dos escombros ao final da tarde. 

 
 

 

 
 
 

Detidos por extorsão 
na Venezuela 
CAUCÁGUA As autoridades venezuelanas detiveram 
ontem cinco indivíduos suspeitos de extorquirem 
dinheiro a empresários em Caucágua, localidade 
onde os comerciantes portugueses se queixam com 
frequência da criminalidade e de sequestros. Se-
gundo fontes militares, os cinco detidos fazem par-
te de um grupo chamado Los Sindicalistas, que se 
dedica a exercer coação, com ameaças de morte, a 
empresários da construção civil e a comerciantes.

 
 

 

 
 
 

ESTADOS UNIDOS  
Um bebé que assalta bancos 
por Bruce Springsteen 
Pete, o fora-da-lei (Outlaw Pete no origi-

nal), é o nome que tem o próximo traba-

lho de Bruce Springsteen. Mas desen-

gane-se quem esperar por novas can-

ções. Trata-se de um livro infantil a sair 

a 4 de novembro, que narra a história de 

um bebé... assaltante de bancos.


