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Nota à Imprensa                  Embargado até às 0H01 GMT 25 Março 2011 
 

HORA DO PLANETA 2011- É JÁ AMANHÃ! 
 

Amanhã 81 cidades Portuguesas mostram o seu compromisso com o Planeta 
 

• Concerto dos Pequenos Violinos pela Hora do Planeta, apresentado por Sandra Cóias, conta com 
a presença do Vereador da CML, José Sá Fernandes 

 
• Secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki moon, deixa apelo de protecção do Ambiente  

	  
Lisboa, 25 Março 2011: É já amanhã, sábado, dia 26 de Março, pelas 20h30, que se celebra 
mais uma Hora do Planeta. O apoio a esta iniciativa global da WWF é expressa de forma 
inequívoca por todo o mundo – 133 países e territórios inscritos para participar, cerca de 4000 
cidades, centenas de monumentos, paisagens e ícones emblemáticos e centenas de milhões de 
pessoas em todo o mundo vão apagar as luzes pela Hora do Planeta 2011; em Portugal as 
adesões batem recordes com 81 municípios a mostrarem o seu compromisso com o Planeta 
num apagão que se tornou o símbolo máximo da luta contra as alterações climáticas. 
 
Amanhã à noite, 26 de Março, sob uma nova luz – a das estrelas – 81 cidades e vilas 
portuguesas (lista em anexo), entre as quais Lisboa, Faro, Coimbra, Tomar e Lajes do Pico 
(Açores) apagam as luzes dos seus monumentos mais emblemáticos, juntando-se assim a cerca 
de 4000 cidades de todo o mundo que desde 2007 – quando Sidney levou a cabo este evento 
pela primeira vez – se têm juntado neste gesto simbólico que já tornou a Hora do Planeta um dos 
maiores movimentos voluntários de luta contra as alterações climáticas a nível global. 
  
A um dia do desligar das luzes pela Hora do Planeta, Portugal adere em massa:  
  
» De 28 cidades e vilas em 2010, confirmam-se 81 cidades e vilas portuguesas aderentes na 
edição de 2011;  
  
» Aos monumentos emblemáticos de todo o mundo como Cristo Redentor (Rio de Janeiro), 



o edifício mais alto do mundo - o Burj Dubai (Dubai); Times Square (Nova Iorque), Torre Eiffel, 
(Paris), Portão da Índia (Nova Deli), Alhambra (Espanha), Mausoléu Nacional (Paquistão) e 
Stupa Boudhanath (Nepal), entre outros, juntam-se: 
•Teatro D. Maria II, Aqueduto das Águas Livres, Estações de Comboios de Santa Apolónia e 
Restauradores, Castelo de São Jorge, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Cristo Rei e 
Ponte 25 de Abril (Lisboa); 
•Templo de Diana e Sé (Évora); 
•Arco da Vila, Arco da Sé (Faro); 
•Cais e Ponte (Barca de Alva); 
•Forte de Santa Catarina (Lajes do Pico - Açores); 
•Convento de Santa Clara, Contraforte de Santa Cruz (Coimbra); 
 
E centenas de outros monumentos de norte a sul do país e ilhas. 
 
 

Agenda para Lisboa / Ponto de Encontro para a Imprensa 
 Sábado, 26 de Março, 20h30 – Aula Magna 

 
Concerto Solidário WWF / Hora do Planeta dos Pequenos Violinos da Metropolitana 

 Aula Magna, 20h30 – com a presença de Sandra Cóias e do Vereador José Sá Fernandes  
 
Em Lisboa, a noite de 26 de Março vai ter como ponto de encontro a Aula Magna da Reitoria da 
Universidade de Lisboa onde se realiza o concerto solidário WWF / Hora do Planeta pelos 
Pequenos Violinos da Metropolitana. A Reitoria adere também ao apagão da Hora do Planeta. 
 
O evento conta com a apresentação de uma das embaixadoras da Hora do Planeta em 
Portugal, a actriz e modelo Sandra Cóias; contará ainda com a presença do Vereador da 
Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes. 
 
Na Hora do Planeta 2011 em Portugal os eventos que assinalam a noite multiplicam-se por todo 
o País. 
 

Agenda para 26 de Março, Hora do Planeta 2011: 
 
Lisboa: 
 
20H30 – Aula Magna, Reitoria da Universidade de Lisboa: 
    Concerto Solidário dos Pequenos Violinos da Metropolitana (preço solidário de 5EUR; a 
receita reverte a favor do programa da WWF em Portugal) 
 
Distribuição de folhetos Hora do Planeta e velas nas imediações da Aula Magna (com o apoio da 
Coca Cola Portugal) 
 
Durante o dia – Almoços ao ar livre e aulas de Ioga para crianças e adultos 
  Restaurante Miss Saigon (Expo - http://www.restaurantemisssaigon.blogspot.com/) 
 
Coimbra: 
 
20H30 – “Um copo de Vinho Pelo Planeta” 
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     Na Praça 8 de Maio, 2000 pessoas pretendem erguer os copos pela Hora do Planeta 
(evento criado por Su Correira, via Facebook); 
 
Évora: 
 
11h45/13h00 - Distribuição de folhetos sobre a “Hora do Planeta” na cidade de Évora 
19h30- Encontro com a população na Sé de Évora 
20h30- Apagar das luzes da cidade 
21h00- Actuação da Tuna Feminina da Universidade de Évora na escadaria da Sé Catedral. 
(iniciativa que conta com o apoio de um grupo de estudantes: Ana Fragata, Ana Dias, Olívia Godinho, Tiago 
Marques e Daniela Fialho, da Escola Secundária Severim Faria, no âmbito da área de projecto) 
 
Em todas as lojas IKEA: Matosinhos, Alfragide e Loures: 
 
20H30 – Distribuição de folhetos Hora do Planeta e de velas aos clientes. 
 
Facebook 
 
20H30 – Evento Apague as luzes do seu perfil e mostre o seu apoio na luta contra as alterações 
climáticas (evento criado por Vítor Manteigas e pretende que durante os 60 minutos da Hora do Planeta – 20H30 / 
21H30, os utilizadores do Facebook, mudam a fotografia de perfil, para o logótipo da Hora do Planeta). 
 
 
 
 
"Use os 60 minutos de escuridão para ajudar o mundo a ver a luz “ - Secretário-geral das 
Nações Unidas, Ban Ki-moon, envia ao mundo uma mensagem na Hora do Planeta 2011 

 
   
O Secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, é a voz de um conjunto de líderes políticos mundiais 
que apoiam a Hora do Planeta 2011, enquanto símbolo de um desejo partilhado de um futuro 
sustentável e seguro.  
 
"Em todo o mundo indivíduos, comunidades, empresas e governos estão a criar novos caminhos 
para o nosso futuro em comum - uma nova visão para a vida sustentável e novas tecnologias 
para realizá-la", disse o Secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. "Amanhã (26 de Março), vamos 



unir-nos para celebrar este movimento de protecção do planeta e assegurar o bem-estar 
humano. Vamos usar os 60 minutos de escuridão para ajudar o mundo a ver a luz ", apelou. 
  
O Arcebispo Desmond Tutu; o primeiro-ministro britânico, David Cameron; a primeira-ministra 
australiana Julia Gillard e o presidente colombiano, Juan Manuel Santos são outras das vozes de 
apoio à iniciativa da WWF.  
 
Espera-se que centenas de milhões de pessoas em 133 países e territórios em todo o mundo 
desliguem as luzes às 20H30 de amanhã, sábado 26 de Março.  
 
 

 
-fim-	  

 
Notas para os Editores 

A Hora do Planeta 2011 está agendada para sábado, 26 de Março de 2011, 20H30.	  
 
A lista dos municípios portugueses aderentes segue em anexo; 
 
Pode encontrar os vídeos dos testemunhos destes líderes políticos em: 
David Cameron: http://www.youtube.com/watch?v=Z5gXXqNlMbA 
Julia Gillard: http://www.youtube.com/watch?v=TM048ag2UZc  
Juan Manuel Santos: http://www.youtube.com/watch?v=LaBpF5aH1Cc 
 
 
 
Sobre a Hora do Planeta 
Hora do Planeta é uma iniciativa global da rede WWF. Indivíduos, empresas, governos e comunidades são 
convidados a desligar as suas luzes por uma hora no sábado, 26 de Março de 2011 às 20:30 para mostrar seu apoio 
à acção ambientalmente sustentável. O evento começou em Sidney, em 2007, quando 2 milhões de pessoas 
desligaram as luzes. Em 2010, a Hora do Planeta fez história como a maior acção voluntária a favor do ambiente 
alguma vez testemunhada, com a participação de 128 países em todos os continentes, incluindo o apagar das luzes 
nos mais reconhecidos ícones e belezas naturais de todo o mundo. Em 2011, a hora do Planeta acontece a 26 de 
Março, pelas 20H30, e o apelo é que se vá mais além desta hora na luta contra as alterações climáticas. 
 
Sobre a WWF 
WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações independentes de conservação, com quase cinco 
milhões de membros e uma rede global activa em mais de 100 países. A missão da WWF é travar a degradação do 
planeta e construir um futuro no qual os seres humanos vivam em harmonia com a natureza, pela preservação da 
diversidade biológica do mundo, garantindo que o uso dos recursos naturais renováveis seja sustentável, e 
promovendo a redução da poluição e do desperdício. 
 
 
Para mais informações: 
Ângela Morgado, WWF Mediterrâneo (Portugal), Tel: + 351 91 842 88 29 – amorgado@wwf.panda.org  - 
www.wwf.pt 
Patrícia Fonseca, WWF Mediterrâneo (Portugal), Tel.: + 351 91 978 39 75 – pfonseca@wwf.panda.org – 
www.wwf.pt 


