
letras
Raridades literárias
a um dique de distância SANTIGOLD

... E DE PENSAR QUE
TyDO COMEÇOU COM UM
VIDEO NO YOUTUBE!!! {pág.61

Crónica
Frankie na estrada (pág.71

ro
+-'
VI

S
Q)

'-+-'
C
l.U

Um oder

local mais
~

autoDOmo

lU

E
IV
C

V

o Recomendação para que autarquias tenham
mais receitas próprias e responsabilidades {pág.41

Dragões
arrancam
com vitória

Campanha
polémica

Avaliar o
potencial solar
Site ajuda a determinar

os painéis para casa {pág. 3}

Benetton lança concurso
"Desempregado do ano" {pág. sI

o FCPorto ganha em Zagreb

(2-0) na l.a jornada da Liga dos
Campeões O Lucho e Defour

marcaram os golos do jogo com

o Dínamo O Real Madrid vence

o Man. City por 3-2 {pág. 141

Sérgio H.
Coimbra
o dia a dia de um português

na capital dos EUA{p;\g. 21
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Site revela potencial
solar das casas
o Será que a cobertura da sua casa devia ter um painel solar ou mais?

o Um projeto da Lisboa E-Nova responde o E os dados até são positivos

A agência municipal de
energia de Lisboa. a Ü.sbCM
E-Nova. lançou amem a
Cana Potencial Solar da

capital. uma ferramenta
onlinc que permite saber
qual o potencial de instala-
ç10 de sistemas solares nas
coberturas d.1S residências.
Isto de acordo com "a
orientação e Inclinação das
coberturas. obst.iculos c
sombrcamentos na envol-
vente-o A carta pode ser
consultada em w\vw.Jis-

boaenova.org
"Lisboa é a capital curo-

peta com mais horas de sol
por •.mo. Este é um r(.'<.1.I~O

Carris faz 140 anos
o~..tuscu da Carris assina-
la hoje os 140 anos da
empresa de transportes
com a apresentação de
novos projetes artísticos
c de um novo núcleo rnu-
srológico. revelou à agên-
da lusa a responsável do
espaço. Susana Fonseca,

Um dos projetes é -a
residência arti tica, "Icm-
pos de Vista', que envolve
cinco artistas. que já es-
tão aqui a trabalhar- num

espaço desativado do Mu-

_. hoje assistia à confe-
rência de "EVIRYTIIDIG

YOU KNOW ABOUT HOMO

SAPfEHS IS WRONG-

('Tudo o que sabe so-
bre Homo Sapíens esrá

errado"). no J[J Anfirea-
tro da Faculdade de
!.cITaS da Universidade
de Lisboa das 18h30 às

20h30. O orador é Ste-
ven Best. pensador e
atívísta da tíbertação

animal e humana,

seu. O projeto de Inês
riaga Tolos. joana Filipe
mcida Gomes, Maria Mar-
garida Dionlsio Mateiro.
Maria Sassctti Paes Ferrcira
da Costa e Alexandra Isabel

Cruz de Sousa. "será inau-
gurado em novembro e irá
ter exposições, oonfcr n-
das c workshops".

Durante a tarde, scrã
também apresentada uma
curta-metragem. "realiza-
da no museu pelo músico
Pedro Castanheira".

Mafraem

tribunal

Os proprietários do Surf
Camp de Ribeira d'Tlhas. na

Erkelra. encerrado pela
câmara de Mafra em Julho
através de posse adminis-
trativa do terreno. vão
avançar para tribunal con-
tra a autarquia, Já roi entre-
guc no Tribunal Adminis-
trativo de Lisboa uma ação,

por violação do direito dos
cidadãos ao acesso a dOClJ-

menros da adrnmístrncão
pública, disse o advogado.

Escritórios

criativos

Contcntorcs de navios
C autocarros desativados
vão formar O Village Un-
derground Lisboa. um espa-
ço de escritórios para jo-
vens criativos. que a tranca-
~\ ("111 Akãntara até- ao final
do ano. disse à Lusa uma
das responsáveis do proje-
to. -É um espaço multicul
rural. um projeto que Já
exísre em Londres e esta-
mos a trazer para Lisboa".
disse Mariana Duarte Silva.

de 1.600 quilowatts-hora
por metro quadrado por
ano de radíação solar. li-

vres de obstáculos c som-
breamenros. Outra das
conclusões da carta é que
utilizando 4% dessa :lrea
"orirnamcnrc orientada"
seria possível satisfazer
70% <1.15 necessidades de
ãguas quentes sanitárias

de todas os residentes de
Lisboa,

Esta ferramenta é 3 pri-
meira criada a nível na-
cional c foi desenvolvida
pela Municipia Energy no
âmbito do projeto Euro-
peu POUS.

imenso que ternos
à nossa di posição. Tenra-
mos perceber como é que
COn5egUUllOS promover es-
tas tecnologias c diminuir
a dependência cncrgétíca
do exterior", disse ~iagên-
cia Lusa a coordenadora do
projeto. joana Fcrnandcs.

Segundo explicou joana
Fcrnandcs. através da anã-
tise do potencial de lodos
os edificios de Lisboa con-
cluiu -se que -28% de todas
as coberturas [residcnciaís]
de Lisboa estão otímamen-
te orientadas para o apro-
veitamento da energia so-
lar", ou seja. recebem mais

28% de todas as cobertu-

ras de casas em Lisboa

estâo orientadas para

o aproveitamento da

energia solar. Recebem

mais de 1.600 quítowens-

-hora por m2/ano de

radiação solar. livres de

obstáculos e ombreamen-

tos. Saiba mais em

www.lisbooenovo,or9

Números

De acordo com 05 respon-

savets pelo projeto. Usboa
é a capital européia com

mais horas de sol por ano:


