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ÁGUA DE LUSO E ATLETAS CONTINUAM A CORRER 
PELA SERRA DO BUSSACO

Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Presidente da Confederação do 

Desporto, Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Vereador da Câmara 

Municipal de Oeiras, Atleta Dulce Félix, Presidente do Maratona Clube de Portugal, 

Vereador da Câmara Municipal de Lisboa e Diretor de Comunicação e Relações 

Institucionais da SCC

É já no próximo dia 20 de Outubro que se realiza, em Lisboa, uma das mais 



populares provas de atletismo de Portugal – a Luso Meia Maratona. 
Mantendo o seu compromisso de sustentabilidade, a Água de Luso volta a 
desafiar todos os praticantes desta modalidade a correr pela Serra do 
Bussaco.
Em Março deste ano, os participantes contribuíram para a reflorestação e 
preservação do património hídrico do Luso com 35.000 árvores, desta vez, 
os atletas vão dar mais vida à Serra do Bussaco, já que a Água de Luso vai 
oferecer à Mata do Bussaco mobiliário de jardim produzido com materiais 
100% reciclados, promovendo uma nova experiência de passeio numa das 
Matas Nacionais mais ricas em património natural, arquitetónico e cultural, e 
que é este ano é candidata a Património Mundial da Unesco. 

Esta é uma corrida pela 
preservação do ecossistema 
natural da Serra do Bussaco e 
pela melhoria das infraestruturas 
da Mata do Bussaco onde, 
futuramente, todos terão 
oportunidade de desfrutar dos 
tradicionais piqueniques em 
contacto directo com a natureza, 
respirar ar puro, fazer um 
passeio pedestre e conhecer 
mais sobre a origem da Água 
Mineral Natural de Luso.

A Luso Meia Maratona de 21 Km tem início na Ponte Vasco da Gama, 
termina na Praça do Comércio, em frente ao rio Tejo, e volta a trazer 
grandes nomes do atletismo nacional e internacional à capital.

Nas maiores provas de corrida em Portugal bebe-se Água de Luso e corre-
se pela preservação do património hídrico do Luso.
“Proteger e valorizar o ecossistema da Serra do Bussaco, preservando a 
origem da Água de Luso é a nossa principal missão, a par da promoção de 
estilos de vida saudáveis. Esta iniciativa permite-nos partilhar estes 
objectivos com os atletas e consumidores, resultando num benefício para 
um ecossistema ainda mais rico do qual todos podemos usufruir.” , afirma 
Sara Ornelas, Responsável de Marketing da Água de Luso.



CONFRARIA DA CERVEJA ENTRONIZA

NOVOS CONFRADES EM VISEU       

FOTO DE GRUPO, NA SÉ DE VISEU

A Confraria da Cerveja entronizou, no passado dia 12 de Setembro, na 
Pousada de Viseu, em Viseu, 58 novos Confrades na sua XVIIª edição, uma 
cerimónia Presidida pelo Grão-Mestre Rui Ferreira e conduzida pela 
secretária Geral da Confraria, Teresa Apolónia.

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques,  a 
Embaixadora da Holanda Nienke Trooster, o Presidente da Fundação do 
Desporto Paulo Frischknecht, o Vice presidente da Câmara Municipal de 
Coimbra Carlos Cidade, o empresário Luis Montez, o humorista Diogo 
Batáguas, o actor Pedro Lima e o modelo Ricardo Guedes, são alguns dos 
nomes dos mais recentes Confrades de Honra desta confraria.



À semelhança do que acontece desde 2014, foi também entronizado o 
Confrade Consumidor – Carla Duarte, selecionado através de um 
passatempo desenvolvido pela revista online de lifestyle NiT, um tributo aos 
consumidores Portugueses que suportam a categoria.

Os novos confrades de Honra (personalidades e líderes de opinião), 
Protetores (parceiros do sector cervejeiro português) e Mestres 
(colaboradores das cervejeiras), tornaram-se, assim, embaixadores da 
cerveja em Portugal, comprometendo-se a contribuir para a sua divulgação, 
prestígio e dignificação, em linha com a missão da confraria.

Após a cerimónia de entronização, os novos e actuais confrades 
percorreram as ruas de Viseu,  acompanhados pela tuna viseense Real 
Tunel Académico, regressando depois à Pousada de Viseu para um jantar 
animado pelo músico e actor Tiago Garrinhas e a banda 27 Saints.

Desde 2003, a Confraria da Cerveja já entronizou mais de 600 membros 
entre Confrades de Honra, Confrades Protectores e Confrades Mestres. 
Fazem parte da Confraria da Cerveja nomes como António Costa, Rui Rio, 
Carlos Moedas, Alberto João Jardim, Roberto Carneiro, Fernando Gomes, 
Manuel Carrageta, Sónia Araújo, Dom Duarte Pio de Bragança, Paula Lobo  
Antunes, Sílvia Rizzo, Luís Represas, César Mourão, Cláudia Jacques, 
Carlos do Carmo, Júlio  Isidro, Clara de Sousa, Luís de Matos, Simone de 
Oliveira, Mafalda Arnauth, Carlos do Carmo, Margarida Pinto Correia, 
Sobrinho Simões, Luís Marques Mendes, Nuno Rogeiro, Nuno Gomes, Vitor 
Baia, Joana Schenker, Guilherme Geirinhas, Jaime Marta Soares, Anabela 
Baldaque, Gomes Canotilho e Paulo Baldaia.



SOBRE A CONFRARIA DA CERVEJA

A Confraria da Cerveja, www.confrariadacerveja.pt, criada em abril de 2003, 
entidade sem fins lucrativos, e que conta já com mais de 600 Confrades, 
promove a paixão pela Cerveja em Portugal, entronizando anualmente 
Colaboradores das Cervejeiras (Confrades Mestres), 
Personalidades/Líderes de Opinião (Confrades de Honra) e Parceiros do 
Setor Cervejeiro Português (Confrades Protetores). O intuito da 
entronização é tornar os novos Confrades Embaixadores da Cerveja em 
Portugal, contribuindo para a sua divulgação, prestígio e dignificação.

Caso queira consultar as newsletters da SCC já publicadas, aceda a:

http://www.centralcervejas.pt/pt/noticias-media/documentos/newsletters.aspx
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