
 
CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS 
ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE 

 

Secretariado: Rua Ferreira Lapa, 25, r/c, 1150-155 Lisboa - Tel./Fax: 213542819, E-mail: cpada@cpada.pt 

Exmo. Senhor 
Presidente da COPPT � Confederação 
Portuguesa de Prevenção do Tabagismo 
Dr. Luís Rebelo 

 
 

Lisboa, 25 de Julho de 2005 
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Exmo. Senhor, 

 
A Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente instituiu em 1999 o Prémio Nacional de 
Ambiente �Fernando Pereira�. 
 
O nome escolhido é uma homenagem a um dos mártires da causa ambiental, o fotógrafo português Fernando 
Pereira, morto no acto de sabotagem do navio do Greenpeace que há 20 anos tentava impedir a realização de 
testes nucleares franceses no atol de Muroroa no Pacífico. Os serviços secretos franceses afundaram o Rainbow 
Warrior com Fernando Pereira a bordo. O prémio destina-se a galardoar anualmente a pessoa, instituição ou 
empresa que se tenha distinguido na sua acção como �amiga do Ambiente�.  
 
Assim, vimos desta forma comunicar que este ano será atribuída uma menção honrosa à COPPT � 
Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo pela sua intervenção na área do ambiente e saúde, por 
uma sociedade sem fumo e pela qualidade do ar especialmente em ambientes fechados bem como pelas 
intervenções que teve junto do Ministro da Saúde, na comunicação social e na Assembleia da República. 
 
As menções honrosas serão entregues aos nomeados na cerimónia pública de entrega do �Prémio Nacional de 
Ambiente Fernando Pereira�, no Dia Nacional da Conservação da Natureza, 28 de Julho de 2005 (quinta-feira) 
pelas 16:30 horas, na livraria Ler Devagar (Rua de São Boaventura, 115, Bairro Alto, Lisboa), na qual a 
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente tem a honra de convidar V.Exa. a estar 
presente. 
 
Recorde-se que em 1999 o galardoado foi a EPAL, em 2000 o Diário de Notícias, em 2001 o Arq. Gonçalo 
Ribeiro Telles, em 2002 o SEPNA da GNR, em 2003 o jornalista Pedro Almeida Vieira e em 2004 o advogado 
José Sá Fernandes. 
 
A 7ª edição do prémio conta com os seguintes apoios: ATLANTIS, EPAL, Instituto do Ambiente e Livraria LER 
DEVAGAR. 
 
A Confederação aproveita a ocasião, e pela 3ª vez consecutiva, para fazer um reconhecimento público através da 
atribuição do Prémio Carreira � atribuído em 2003 ao jornalista do DN Humberto Vasconcelos e em 2004 ao 
Professor Eugénio Sequeira. Este prémio expressa o reconhecimento do movimento ambientalista pelo trabalho 
em prol do ambiente. 
  
Com os melhores cumprimentos. 
 

Pelo Conselho Executivo 

(José Manuel Caetano) 
 


