
 

 1 

 

 

EMBARGO UNTIL 21 JULY 
 

Jogador alerta crianças e adolescentes para a doença da Tuberculose  
 

Luís Figo lança banda desenhada 
contra a tuberculose 

 
O jogador internacional de futebol Luís Figo é agora o capitão de uma nova equipa 

diferente da habitual – A Stop Tuberculosis Team. No novo livro de banda desenhada, 

Luís Figo and the World Tuberculosis Team, os companheiros do jogador são os 

adolescentes que vencem um jogo contra a equipa do vírus da tuberculose. 

 

 

Este livro de banda desenhada será apresentado no próximo dia 24 de Julho, pelas 18h00, 

no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do Primeiro Fórum para as Questões 

da Saúde da Sociedade Civil da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP). 

 

O Livro Luís Figo and the World Tuberculosis Team procura ensinar as crianças e os 

adolescentes a combater a tuberculose e a preveni-la e será apresentado pelo Dr. Jorge 

Sampaio, Enviado Especial das Nações Unidas para Luta contra a Tuberculose.  

 

“Esperamos que este livro de banda desenhada, possa convencer os jovens de todo o 

mundo que, no jogo da vida, temos de vencer a partida da tuberculose. Para a ganhar, é 

essencial que passem a palavra aos amigos e às famílias e os tragam a todos para a nova 

equipa do Figo, afirma o Dr. Jorge Sampaio.  
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Ao aceitar fazer parte deste projecto Luís Figo pretendeu lançar um sério apelo aos jovens e 

crianças: “a tuberculose mata e eu quero que todos vocês fiquem a salvo desta doença. 

Estou a passar-vos a bola, pois vocês podem ajudar a defender a baliza da vida e dar uma 

goleada aos vírus da tuberculose”, diz Luís Figo.  

 

Desenhado pelo artista Rod Espinosa com um guião fornecido pelo Stop TB Partnership, 

este livro de banda desenhada foi o vencedor de um concurso mundial que terminou em 

Janeiro de 2008. Um júri internacional de especialistas em banda desenhada, em conjunto 

com representantes das organizações da Nações Unidas, seleccionou o trabalho de 

Espinosa entre 22 propostas.  

 

Espinosa irá receber um prémio de cerca de 3.150 euros (5 mil dólares) e, ao mesmo 

tempo, terá a oportunidade de exibir o seu livro no Festival Internacional da Amadora - 

Portugal, que se realizará de 24 de Outubro a 9 de Novembro de 2008, assim como no 

Festival Internacional de Banda Desenhada 2009, em Angoulême (França), de 29 de 

Janeiro a 1 de Fevereiro de 2009.  

 

A distribuição mundial deste livro de banda desenhada, que está a ser produzido com o 

apoio da Eli Lilly and Company, terá início em Setembro com a ajuda de diversos 

parceiros. Inicialmente, a tradução irá ser feita em oito idiomas – árabe, chinês, inglês, 

francês, hindu, português, russo e espanhol.  

 

“O Stop TB Partnership tem uma visão: que os jovens de hoje possam ver a tuberculose 

eliminada das suas vidas. Acreditamos que este livro de banda desenhada seja um incentivo 

para que os jovens façam deste desafio uma batalha sua”, afirma o Dr. Marcos Espinal, 

Secretário Executivo da Parceria – Stop TB Partnership.  

 

A tuberculose é uma doença infecciosa que se pode prevenir e curar. Estima-se que, todos 

os anos, mais de 9 milhões de pessoas contraem tuberculose em todo o mundo e que 1,7 

milhões de pessoas morrem com esta doença.  
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Sobre a Stop TB Partnership: 
O Stop TB Partnership, suportado pela Organização Mundial de Saúde em Genebra, na Suíça, é uma 
rede de mais de 700 organizações internacionais, países patrocinadores dos sectores público e 
privado e organizações governamentais e não governamentais que trabalham em conjunto para 
eliminar a tuberculose. Esta parceria define um plano de acção para a diminuição da prevalência 
desta doença até 2015.  
 
Sobre Luís Figo 
Luís Figo é um jogador de futebol português. Foi considerado o melhor jogador europeu do ano 2000 
e, em 2001, o melhor jogador mundial pela FIFA. Figo também foi nomeado entre os melhores 100 da 
FIFA. Joga habitualmente nas posições de médio, lateral esquerdo ou direito. Actualmente, encontra-
se ao serviço do Inter de Milão. Foi convidado para embaixador do Stop TB em Janeiro de 2008.  
 
Sobre Rod Espinosa 
Rod Espinosa nasceu e cresceu nas Filipinas, mas vive actualmente nos Estados Unidos, como 
criador de livros de banda desenhada, escritor e ilustrador. Desde cedo na sua carreira, o seu 
trabalho em The Courageous Princess (Antarctic Press) valeu-lhe uma nomeação como talento 
promissor, e ainda como melhor artista dos prémios Ignatz 2000. Também ganhou em 2002 o Prémio 
Eisner, na categoria de Melhor Titulo para Jovens Leitores.  
 
A produção e a distribuição do livro Luís Figo and the World Tuberculosis Cup foi apoiada pelas 
seguintes entidades:  
 

• Africa e Mediterraneo - Bologna, Italy (www.africaemediterraneo.it) 
• Bedeteca de Lisboa, Lisbon, Portugal (http://www.bedeteca.com/) 
• The Belgian Centre of Comic Strip Art - Brussels, Belgium (http://www.comicscenter.net/) 
• Cartoon Art Museum, San Francisco, USA (www.cartoonart.org) 
• The Cartoon Museum -London, UK (http://www.cartoonmuseum.org) 
• Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image - Angoulême, France 

(www.cnbdi.fr) 
• Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora - Amadora,  Portugal 

(www.amadorabd.com) 
• Festival International de la Bande Dessinèe - Angoulême, France  

(http://www.bdangouleme.com)  
• Foundation Luis Figo, Lisbon, Portugal (http://www.figoallstars.com/eng/flfigo/fundacao.aspx) 
• International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - Geneva,  Switzerland 

(www.ifrc.org) 
• International Festival of Cartoon Stories KomMissia"- Moscow, Russian Federation 

(www.kommissia.ru) 
• Kyoto International Manga Museum - Kyoto, Japan 

(http://www.kyotomm.com/english/index.html) 
• Lilly MDR-TB Partnership (www.lillymdr-tb.com)  
• South Asian Research Centre for Advertisements, Journalism & Cartoons - Haryana-India 

(https://www.sarcajc.com/Home_Page.html) 
• United Nations Programme on HIV/AIDS (www.unaids.org) 
• World Health Organization (www.who.int)  
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Para mais informações adicionais, por favor, contactar: 

 

• Aurélia Martins  
Mob: +351 91 7593269, Email: aureliamartins@netcabo.pt  

 

• Judith Mandelbaum-Schmid, Communications Officer, Stop TB Partnership  

Tel. +41 22 791 29 67, Mobile +41 79 254 6835, Email: schmidj@who.int.  

 

• Vittorio Cammarota - Celebrities and Special Events Officer 

Tel +41 22 791 5549, Mobile: +41 79 50 90 646, Email: cammarotav@who.int  

 

• Mariana Guerreiro, Corporate Affairs Manager, Lilly MDR_TB Partnership, Lilly  Portugal  

Tel: +351 21 412 66 06, Mob: +351 96 203 66 06, Email: guerreiro_mariana@lilly.com  

 

 
• Zélia Rego, Communications Officer in Portugal  

Tel: +35121 358 3095, Mob: +351 93 360 94 91, Email: zrego@grupogci.net 

 

• Sofia Silva, Communications Officer in Portugal  

Tel: +35121 350 92 71, Mob: +351 93 721 38 88, Email: ssilva@grupogci.net  

 


